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บทที่  6 
อภิปรายผลของการวิจยั 

 
 
 ในภาพรวมของการพัฒนารูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีสวนรวมของ

ชุมชนตําบลหวยแรง  อําเภอเมือง  จังหวัดตราด  เปนการวิจัยที่นําเอาการจัดการที่มุงเนนในเรื่องของ
กระบวนการของการมีสวนรวมโดยใชเวทีประชาคมเปนหลัก  โดยสมาชิกชุมชนกลุมเปาหมายและ
มีผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม  ในการดําเนินกิจกรรมของกระบวนการวิจัยที่นําไปสูการพัฒนา  
ไดรวมมือในการวางแผนและกําหนดแผนปฏิบัติการ  ทั้งนี้ไดอาศัยเครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพในกระบวนการวิจัย  ซ่ึงสามารถสรุปผลเปนรูปแบบการพัฒนาการจัดการการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ  โดยการมีสวนรวมของชุมชนและผูมีสวนไดเสีย  ซ่ึงมีขอคนพบดังนี้ 
 

6.1  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  (PAR: Participatory  Action  Research)   
       ในกรณนีี้ดําเนินไปโดยใชกระบวนการวิจัย  3  วงรอบ  เพื่อใหไดผลวาการมีสวนรวม 
       เกิดขึ้นจริงในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจยั 
  
  งานวิจัยในครั้งนี้กําหนดในเรื่องกระบวนการการมีสวนรวมระหวางผูวิจัยกับการชุมชน

ในทองถ่ินตําบลหวยแรง  เพื่อใหไดมาซึ่งวัตถุประสงคของการวิจัย  ความรวมมือของชุมชนสวนหนึ่ง
เกิดความคาดหวังวาจะไดรับประโยชนทางการพัฒนาจากการวิจัยที่จะทําใหเกิดการทองเที่ยวเชงินเิวศ   
แลวยังมีผลตอเนื่องไปสูการพัฒนาอื่นๆ ผูวิจัยไดรวมกับชุมชนและผูมีสวนไดเสียของชุมชน
ในการรวมกันวางกรอบแนวคิดและพัฒนาการวิจัย  โดยรวมมือกันไปอยางตอเนื่อง  ตั้งแตตนและ
จนสิ้นสุดการวิจัย  สายสัมพันธกับชุมชนก็ยังคงอยูหลังจากนั้น 
  ปฏิบัติการการวิจัยในครั้งนี้เปนเรื่องของกระบวนการจัดการโดยการวางแผนและนําไปสู

แผนปฏิบัติการอยางเปนระบบ  ในการดําเนินการใชเวทีประชาคมและการประชุมกลุมยอยมากมาย   
เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนางานวิจัย  กระบวนการวิจัยใชเทคนิค  PIC  Model  (รายละเอียดในบทที่ 2) 
เปนเครื่องมือวางแผนพัฒนาแบบปรับปรุงไปพัฒนาไปอยางตอเนื่อง  ตลอดจนใชเครื่องมือ AIC, 
FSC, APPA, PRA, Time – Line, Mind  Map  ซึ่งเปนเครื่องมือชวยดานเทคนิคใหนํามาซึ่งขอมูล
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จากกระบวนการกลุม  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู  สะทอนความคิดเห็น  นําไปสูการวางแผนดาํเนนิงาน
ในวงรอบตอไปของกระบวนการในการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบสวนรวม 
 กระบวนการวิจัยนี้ไดดําเนินไป 3 วงรอบจึงบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย  ประกอบดวย 
              วงรอบการวิจัยที่ 1  เปนการกําหนดรูปแบบหรือกลไก  เพื่อการมีสวนรวมในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 วงรอบการวิจัยที่ 2  เปนการศึกษาสภาพการณรวมกับชุมชนตลอดจนการคนพบปญหา
และกําหนดวัตถุประสงครวมกับชุมชน 
 วงรอบการวิจัยที่ 3  เปนการดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวเปนขั้นตอน
ใหบรรลุผล 
 อยางไรก็ตาม  สิ่งสําคัญที่เปนประโยชนคือในทุกวงรอบมีการประเมินผลตลอดเวลา
เพื่อการแกไขขอบกพรองหรือการปรับปรุงแผนปฏิบัติการขั้นตอไปซึ่งจากกระบวนการวิจัย

ที่ดําเนินมาทั้ง  3  วงรอบ  ไดพบลักษณะพิเศษของการวิจัยแบบมีสวนรวมวามิใชเพียงเกิดการวิจัย
แลวก็จะตามมาดวยการปฏิบัติการ  (Action)  เพียงเทานี้  แตเปนการวิจัยที่จะถูกวิจัยซํ้า (Researched) 
มีการปรับปรุงพัฒนา  (Incremental  Development)  แลวก็ถูกวิจัยซํ้าอีก  (Re-researched)  ภายใน
กระบวนการวิจัยนั้นเองโดยที่ผูมีสวนรวม  ผูมีสวนไดเสียของชุมชน  ผูชวยนักวิจัย  กลุมแกนเหลานี้
มิใชเปนเพียงผูถูกวิจัยในฐานะที่เปนกลุมประชากรเปาหมาย  แตไดทําหนาที่ในฐานะผูมีสวนรวม
ในการวิจัย  ซ่ึงมิใชเปนเพียงการชวยรวมรวบขอมูล  แตมีสวนในการตัดสินใจกําหนดทิศทางของ
การวิจัยรวมไปดวยอยางตอเนื่อง  
  กระบวนการที่ดําเนินการวิจัยไป  3  วงรอบดังกลาวนั้นใชเวลานานกวา  2  ป  ตามมาดวย
การใชเวลาเขียนรายงานวิจัยนี้อีก  1  ป  ในระหวางนั้นก็คงปฏิสัมพันธกับชุมชนหวยแรงตอไป   
อาจถือไดวาเปนงานวิจัยที่ตองใชเวลา  เกาะติดพื้นที่คอนขางยาวนาน  การใชเวลาเชนนี้สวนหนึ่ง
ก็เพราะผูวิจัยตองการที่จะดูผลของการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เกิดขึ้น  อันเปนลักษณะที่ทาทายมาก
ประการหนึ่งของการวิจัยแบบมีสวนรวม  ทั้งดานการวางแผนเพื่อการปฏิบัติและการวางแผนปฏบิตัิ
นําสูการปฏิบัติการอยางเชื่อมโยงที่เปนกระบวนการ  ดังนั้นระยะเวลาที่ใชในการวิจัยจึงหมดไปกับ
การสรางการมีสวนรวมที่จะเกิดขึ้นได  โดยการสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและความไววางใจ
ระหวางนักวิจัย  คณะผูชวยนักวิจัยกลุมแกนตางๆ สมาชิกในชุมชน  ผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ ตลอดจน
การตอนรับกลุมผูทดลองการมาเยี่ยมเยือน  ในเวทีประชาคม  การพูดคุยและสัมภาษณกลุมยอยและ
สวนบุคคลอยางไมเปนทางการ  การดําเนินการตามแผนงาน  การสรางสัมพันธภาพของความใกลชิด
ในการดําเนินวิถีชีวิตของชุมชนหวยแรง  จนกระทั่งผูวิจัยไดกลายเปนผูที่คุนหนาคุนตาของชาวหวยแรง   
หรือเปรียบเสมือนสมาชิกผูหนึ่งของชุมชน  เมื่อเวลาไดลวงเลยไปเปนเวลาเกือบ  3  ป 
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6.2  การพัฒนารูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีสวนรวมของชุมชนตําบล 
       หวยแรง  อําเภอเมือง  จังหวัดตราด  สามารถนําไปเปรียบเทียบกับกรณีศึกษา  8    
       กรณีที่เก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  การทองเที่ยวแหลงประวัติศาสตร  วัฒนธรรม 
       ที่นาสนใจ  ดังตอไปนี้คือ 
  

 กรณีศึกษาที่  1  การวางแผนการทองเที่ยวในเมืองกีมารัส  ของฟลิปปนส  เปนการปรบัปรงุ
ยุทธศาสตรการทองเที่ยวชนบท  โดยใหทั้งเจาหนาที่รัฐและผูมีสวนไดสวนเสียมามีสวนรวม
ในการวางแผนการทองเที่ยวดวยการตัดสินใจรวมกัน  ทั้งนี้โดยเนนหนักในเรื่องคานิยมที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการตัดสินใจของฝายตางๆ การวิจัยที่ไดพบคุณคานี้มิไดจํากัดอยูเพียงการทองเที่ยวเทานั้น   
แตนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนในดานอื่นๆ 
 กรณีศึกษาที่  2  การศึกษาวิจัยในการบูรณาการของชุมชนในการทองเที่ยวเชิงนิเวศของเปรู   
กรณีศึกษาของชาวเกาะตากิลไดแสดงใหเห็นวาการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ดวยความเสมอภาคสงู  
ทําใหสามารถทําการแบงปนผลประโยชนทางเศรษฐกิจของการทองเที่ยวเขามาอยูในมือของชาวบาน

ไดมากขึ้น  จากที่เคยถูกครอบครองผลประโยชนทางธุรกิจทองเที่ยวโดยคนตางถ่ิน  เกือบทั้งหมด 
 กรณีศึกษาที่  3  การวิจัยประเทศปานามา  เร่ืองแผนปฏิบัติการอนุรักษและการทองเที่ยว
ในปานามา  เปนความรวมมือระหวางผูนํารัฐบาล  ประชาคมธุรกิจ  และสถาบันสมิธโวเนียน 
เพื่อการสรางเครือขายไปยังเสนทางการทองเที่ยว  23  แหลงประวัติศาสตร  ซ่ึงเปนกรณีความรวมมือ
ระดับชาติในเรื่องการทองเที่ยว 
 กรณีศึกษาที่  4  งานวิจัยความรวมมือ  เพื่อการกําหนดนโยบายดานการทองเที่ยวยั่งยืน
ของเกาะบอนแอร  เปนการวิจัยที่นําเอา  The  Gray  Model  of  Collaboration  เปนการสรางตัวแบบ
ความรวมมือของผูมีสวนไดสวนเสีย  รวมกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอทม  ซ่ึงพิจารณาจากขอบเขต
ของปญหาที่ไมมีภาคสวนใดของสังคมมีสิทธิอํานาจอยางสมบูรณจะเขาไปรวมมือระหวางองคกร

และผูมีสวนไดเสียทั้งหมดเขามาแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เสื่อมทรามลงไปได  เพื่อดึงเอาผูมาเยือน
กลับคืนมาใหม 
 กรณีศึกษาที่  5  เปนการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายเพื่อลดความไมยั่งยืนของเมือง  ประวัติศาสตร 
4  แหงของยุโรป  โดยใช  PREPARE  Model  เปนการปรับปรุงดานนโยบายเพื่อการทองเที่ยวที่ยั่งยืน   
โดยมิใหมรดกโลกนี้ตองเส่ือมสภาพไปในเวลาอันรวดเร็วเพราะการทองเที่ยว  ผลการวิจัยไดให
ความสําคัญในการกําหนดตัวช้ีวัดในเรื่องสิ่งแวดลอม  โดยคํานึงถึงความสามารถในการรองรับ
(Carrying  Capacity)  ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดตัวหนึ่งที่บอกถึงระดับที่ดีที่สุดของการพัฒนาการทองเที่ยว 
(Optimum  Level  of  Tourism  Development) 
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 กรณีศึกษาที่  6  งานวิจัยของประเทศอังกฤษในเรื่องสก็อตแลนดเปนเรื่องการวางแผน
โดยใชภาพจําลองเหตุการณ  (Scenario  Planning)  ที่คาดหมายถึงวิกฤตในอนาคต  เปนการกอการราย 
หรือการเกิดภัยธรรมชาติที่จะมีผลตอการทองเที่ยว  ทั้งนี้โดยใชการมีสวนรวมจากคนกลุมตางๆ 
เปนตัวแทนจาก  60  กลุม  มาใหความคิดเห็น  เพื่อเสนอการทํานายเชิงเศรษฐกิจของการทองเที่ยว
ในอนาคตของสก็อตแลนด 
  กรณีศึกษาที่  7  เปนการวิจัยออสเตรเลียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนาการทองเที่ยว
ที่ยั่งยืน  เปนงานวิจัยที่เนนความเปนหุนสวนระหวางอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  นักวิชาการ  และ
รับบาล  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเปนแหลงการทองเที่ยวเชิงนิเวศในระดับระหวางประเทศ    
โดยเนนความเปนการทองเที่ยวแหลงธรรมชาติ  มากกวาวิสาหกิจของชุมชนจากการทองเที่ยว  
เนนในเรื่องการขยายเครือขายการวิจัย 
 กรณีศึกษาที่  8  การวิจัยของแคนาดาในเรื่องของการพัฒนาจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยว
โดยทําใหเกิดผลสูงสุด  (Optimizing  Tourism  Destination  Development  in  Canada)  ในพื้นที่
การทองเที่ยว  Niagara  Falls  Banff   Yoho  and  The  Kootney  National  Park  โดยการวิจัย
อภิปรายปญหาการเติบโต  ผลกระทบและความขัดแยงที่ตองการใหเกิดความสมดุล  ดวยการให  
ผลสูงสุดจากแนวคิดของ  TOMM  โดยมีการสรางตัวช้ีวัดที่มีศักยภาพขึ้นเปน  มาตรฐานในการปฏบิตัิ
และวิธีติดตามประเมินผล  ซ่ึงทางเทคนิควาตัวช้ีวัดใดตัวหนึ่งอาจจะเปนการเริ่มตนของการใช  TOMM  
โดยมีการสรางตัวชี้วัดที่มีศักยภาพขึ้นเปนมาตรฐานในการปฏิบัติและวิธีการติดตามประเมินผล  
ซ่ึงทางเทคนิควาตัวช้ีวัดตัวใดตัวหนึ่งอาจจะเปนการเริ่มตนของการใช  TOMM  
 การวิจารณเปรียบเทียบ  พบวากรณีศึกษาทั้ง  8  กรณีนั้นมิใชการสรางการเริ่มตนของ
การพัฒนาการทองเที่ยว  โดยในกรณีที่  1  ของฟลิปปนส  เปนการปรับปรุงยุทธศาสตรความรวมมือ
ของพื้นที่การทองเที่ยวที่มีการพัฒนาแลว  แตก็เปนการแสวงหาคุณคารวมกัน  ซ่ึงเปนหลักการหนึ่ง
ที่นํามาใชในกรณีหวยแรง  กรณีที่  2  ของเปรูเปนการใหอํานาจของประชาชนเจาของพื้นที่  (the people 
empowerment)  สามารถรักษาผลประโยชนทางเศรษฐกิจของตนเอง  กรณีที่  3  ของปานามา
เปนการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวของแหลงประวัติศาสตร  23  แหง  กรณีที่  4  ของเกาะบอนแอร  
เปนการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  เพื่อความยั่งยืนของแหลงทองเที่ยวที่พัฒนาแลว  กรณีที่  5  
เปนการปรับปรุงนโยบายการทองเที่ยวของแหลงประวัติศาสตรยุโรป  4  แหง  โดยใชช้ีวัดที่บอกถึง
ระดับที่ดีที่สุดของการทองเที่ยว  ซึ่งมีวิธีการใชเทคนิคที่เปนประโยชนตอกรณีหวยแรง  แตก็เปน
การบูรณาการพื้นที่การทองเที่ยวมิใชเปนการเริ่มตน  กรณีที่  6  งานวิจัยของอังกฤษเรื่องสก็อตแลนด
เปนการวางแผน  เพื่อรับวิกฤตโดยการใชภาพจําลองเหตุการณ  (Scenario  Planning)  ซ่ึงเปนเทคนิค
ที่นํามาใชประโยชนในกรณีหวยแรง  โดยเฉพาะตามวัตถุประสงคขอที่  1  ในเรื่องของการวิเคราะห



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

135 

บริบทเปนการสรางภาพจําลองและทางเลือกของการทองเที่ยวหวยแรง  และกลุมผูมาเยือน
เปนกลุมทองเที่ยวทดลอง  จากนั้นมีการเปดเวทีสะทอนภาพของผูมาเยือน  สวนนี้เปนความจําเปน
ในฐานะที่หวยแรงไมเคยเปนแหลงทองเที่ยวมากอน  แตความแตกตางก็คือกรณีของสก็อตแลนด
เปนแหลงทองเที่ยวถาวรมานาน  และเปนความแตกตางระหวางระดับชาติกับระดับทองถ่ิน  กระนั้น 
Scenario  Planning  ก็สามารถนํามาใชเปนประโยชนในลักษณะตางระดับ  ตางพื้นที่และตางสถานการณได   
ซ่ึงยืนยันถึงการใชประโยชนในลักษณะทั่วไปของรูปแบบที่เปนพื้นฐานของการพัฒนา  กรณีที่  7 
การวิจัยของออสเตรเลียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนโดยเนน

ความเปนหุนสวนของภาคเอกชน  นักวิชาการและภาครัฐ  ซึ่งเปนรูปแบบทั่วไปของความรวมมือ
ที่ชวยสงเสริมความเขาใจในการนํามาประยุกตใชกับกรณีหวยแรง  กรณีที่  8  การวิจัยของแคนาดา  
เร่ืองการพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดผลสูงสุดของจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยว  ซ่ึงคลายคลึงกับ
การใชเทคนิค  TOMM  สําหรับกรณีหวยแรงไดประยุกตใชรูปแบบ  TOMM  ซ่ึงเปนรูปแบบของ
การจัดการทองเที่ยวใหมีผลสูสุดสําหรับชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสีย  ความแตกตางก็คือหวยแรง
เปนกรณีของการเริ่มตนพัฒนาในพื้นที่ที่ไมเคยเปนพื้นที่เปาหมายของการทองเที่ยวมากอน  
ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะที่ตางไปจากรณีศึกษาที่ยกมา 
 

6.3  ขอคนพบจากการกําหนดรูปแบบของการมีสวนรวมในขั้นตอนการเตรียมการ  
        เปนสิ่งสําคัญที่จะขาดเสียมิไดในการพัฒนารปูแบบการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ           
        แบบมสีวนรวม 
 

กลาวคือการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  โดยการมีสวนรวม
ของชุมชนของหวยแรงในครั้งนี้  ไดคนพบวาในกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมนั้น  ตองเริ่มตนจาก
การเตรียมการ  โดยการสรางกลไกการมีสวนรวมขึ้นมากอนเริ่มตนจากการรวมกันกําหนดบทบาท
และหนาที่ของกลุมแกนตางๆ เกิดความเปนหุนสวนและความเปนเจาของหรือเจาภาพของ
กระบวนการวิจัยที่นําไปสูการพัฒนา  กลุมแกนเหลานี้ไดเขามามีบทบาทอยางตอเนื่องจนกระทั่ง
การวิจัยบรรลุวัตถุประสงค  หลังจากนั้นก็ยังคงทําหนาที่ขับเคลื่อนในกระบวนการเสริมสราง
การเรียนรู  และขยายเครือขายการพัฒนาชุมชนหวยแรงตอไป 
  จากกรณีศึกษา  8  กรณีที่ไดกลาวถึง  มีความแตกตางจากงานวิจัยของกรณีหวยแรงนี้  
โดยที่กรณีดังกลาวมิใชกรณีการสรางการเริ่มตนการพัฒนาแหลงทองเที่ยว  แตเปนเรื่องการปรับปรุง
ยุทธศาสตร  นโยบาย  หรือแสวงหาการมีสวนรวมเพื่อรักษาสภาพแวดลอมที่เสื่อมทรามลง  รวมทั้ง
การใชการมีสวนรวมเพื่อโดนอํานาจการแบงปนผลประโยชนทางเศรษฐกิจใหแกประชาชนในทองถ่ิน   
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ตลอดจนเปนการชี้ถึงนวัตกรรมตางๆ อันเปนบูรณาเพื่อแหลงทองเที่ยวที่ไดดําเนินการกันมานาน
จนเปนที่รูจักกันดีอยูแลว  ใหมีความยั่งยืนตอไป  แตกรณีของหวยแรงเปนการเริ่มตน  สรางการพัฒนา
รูปแบบของการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีสวนรวมของชุมชน  การมีสวนรวมดังกลาวนี้
ยังไมเคยปรากฏรองรอยมากอน  การเริ่มตนงานวิจัยกับชุมชนจึงตองสรางกลไกการมีสวนรวมขึ้นมา
เปนพื้นฐาน  สถานการณนี้ช้ีถึงความมีลักษณะเฉพาะตัวของกรณีหวยแรง  เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีอ่ืนๆ 
ที่ไดยกตัวอยางมา 
  การกําหนดกลไกการมีสวนรวม  ตามรูปแบบของ  Drake  (1991)  และ Grarrod  (2003) 
ไดกําหนดไว  8  ขั้นตอนนั้นไมปรากฏชัดเจนในงานวิจัย  8  กรณีที่ไดกลาวมา  สําหรับกรณีหวยแรง
ไดพบวาเปนความจําเปน  นํามาซึ่งการไดรับฉันทานุมัติจากชุมชนที่มอบใหแกการวิจัยนี้  ประสบการณ
จากการวิจัยท่ีหวยแรงใหความเชื่อมั่นวาการมีสวนรวมจากกลไกที่ไดสรางขึ้นมาในตอนแรกจะคงอยู

และแทรกซึมอยูในกระบวนการของการวิจัยตั้งแตตนจนจบ  กลุมแกนที่เขามามีสวนรวมในการวิจัย
ที่นําไปสูการพัฒนา  อยางใกลชิดในฐานะหุนสวนและเปนตัวแทน  จากกลุมตางๆ ของชุมชน
ในลักษณะที่อาสาเขามาทํางานอยางเปนธรรมชาติ  ไดรับทราบบทบาทของตนเอง  ทําหนาที่
ดวยความเต็มใจอยางมีพลังที่ยังผลไปสูการพัฒนาดานอื่นๆ ที่ตามมานอกเหนือไปจากเรื่องของ
การทองเที่ยว 
  สําหรับผลงานการสังเคราะหวิธีวิทยาวิจัยทองถ่ินอีสาน  ของบัญชร  แกวสอง  และคนอื่น  ๆ
(2549)  ไดกลาวถึงขอเสนอการวิจัยแบบรวมมือรวมใจ  (Collaboration  Research)  และการวิจัย
แบบมีสวนรวม  (Participatory  Research)  ของทองถ่ิน  ใชการมีสวนรวมในการคนหาคําตอบและ
ใชบุคคลหลายฝายเขามามีสวนรวมก็จริง  แตก็มิไดกลาวถึง  การสรางรูปแบบหรือกําหนดกลไก
ความรวมมือเชนผลงานวิจัยนี้   
 

6.4  ขอคนพบรูปแบบการพัฒนาการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีสวนรวมของชุมชน    
       ทําใหไดรูปแบบ  PPAP  ซึ่งเปนรูปแบบที่มุงเนนในเรื่องของกระบวนการจัดการ 
       โดยการมีสวนรวม 
   
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  (PAR)  ซ่ึงเปนวิธีวิจัยที่ใหความสําคัญในเรื่องของ
การวิจัยกับการปฏิบัติการ  จากการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีสวนรวม
ของชุมชนตําบลหวยแรงพบวา  กอนที่จะดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคจําเปนตองมีการสรางรปูแบบ
การมีสวนรวมโดยเริ่มตนการกําหนดกลไกการมีสวนรวม  นํามาสูการศึกษาสภาพการณและกําหนด
วัตถุประสงคของการวิจัย  โดยการใชเวทีประชาคมในการกําหนดแผน  (Plan)  ในกระบวนการ
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ขับเคลื่อน  ปรับปรุง  และพัฒนา  ดําเนินไปเปน  8  ขั้นตอน  เปนการเตรียมการกําหนดบทบาทของ
ชุมชน  ตามรูปแบบที่ไดเรียกสวนนี้วา  Prepare  คือขั้นเตรียมการประกอบดวย  การกําหนดกลไก
การมีสวนรวมที่เหมาะสม  ทําใหเกิดกลุมแกนในการดําเนินกิจกรรม  กลุมนี้ทําหนาที่เปนผูทั้งใหขอมลู
และคณะผูชวยนักวิจัย  จากนั้นดําเนินการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเบื้องตนและใหเกดิการศกึษาและ
เรียนรูรวมกัน  ชุมชนไดเร่ิมรูในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ไดมีสวนรวมในการจะดําเนินการจัด 
การทองเที่ยวในทองถ่ินตั้งแตขั้นเริ่มตน  ตอมามีการเสริมสรางความเขมแข็งตอกลไกที่จะมาสนับสนุน
ชุมชน  โดยการเชื่อมโยงกับผูมีสวนไดสวนเสียในการทองเที่ยวคือ  ผูแทนจากหนวยงาน อบจ. อบต.  
ททท. และกลุมอาวตราด  ขั้นตอไปเปนการดําเนินการศึกษาเบื้องตนเปนการออกสํารวจภาคสนาม   
เพื่อการเตรียมพื้นที่วิจัย  ซ่ึงไดผลสํารวจในภาพรวมของตําบลหวยแรง  จากนั้นชุมชนไดตัดสินใจ
รวมกันตอการกําหนดลักษณะของการพัฒนารูปแบบการจัดการตอการทองเที่ยว  ซึ่งมีการเลือก
การทองเที่ยวเชิงนิเวศเพราะตองการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ในขั้นของ
การพัฒนาชุมชนเพื่อรวมกันกําหนดแนวทางการวางแผนปฏิบัติการและการดําเนินการก็ไดกลุมแกน

มาทําหนาที่นี้  ตอมานี้การดําเนินการปฏิบัติการสงเสริมความรูเชิงวิชาการ  เพื่อเปนการเตรียมความพรอม
ของชุมชนในเชิงความรูทางวิชาการในเรื่องของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  ซ่ึงเปนความรูที่เกิดขึ้นกับ
ชุมชน  และขั้นตอนที่เปนการเตรียมแนวทางการติดตามตรวจสอบและการประเมินผล  ซ่ึงทําควบคู
ไปในเชิงเพิ่มพูนพัฒนา  ทั้งหมดนี้อยูในขั้นเตรียมการที่เรียกวา  Prepare  
  หลังจากการเตรียมการแลวก็เปนสวนของการกําหนดแผน  (Plan)  เพื่อการปฏิบัติ  
เปนขั้นตอนที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการศึกษาสภาพการณและรวมกันกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย

ทั้งนี้  การวางแผนแบบมีสวนรวมเพื่อที่จะไดดําเนินกิจกรรมตามแผนที่ไดกําหนดในการสํารวจ
พื้นที่วิจัยไดขอมูลเพื่อการที่ชุมชนตัดสินใจในการเลือกการทองเที่ยวทางน้ํา  ตามลําคลองหวยแรง
ในการพัฒนาโจทยการวิจัย  เพื่อนําไปสูการพัฒนารูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสม
สมกับทองถ่ินหวยแรง  จากนี้จึงนําไปสูการวางแผนเพื่อใหไดผลบรรลุตามวัตถุประสงคของการวิจัย
ที่กําหนดไวแผนดังกลาวสะทอนถึงการคิดเกี่ยวกับหรือลงมือทําเกี่ยวกับส่ิงที่จะตองดําเนินการวิจัย 
จึงไดกําหนดกิจกรรม  วิธีการ  และกระบวนการ  ตลอดจนเทคนิคกระบวนการที่ใหไดมาซึ่งขอมูล  
โดยชุมชนหวยแรงไดรวมกันกําหนดผลผลิตตัวช้ีวัดที่คาดวานาจะเกิดขึ้นหลังจากดําเนินกิจกรรม 
  หลังจากการวางแผนเปน  Work  Plan  โดยใชเทคนิคตนไมแหงปญหา  (Problem  tree) 
จัดทําแผนเพื่อดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคการวิจัย  ในกระบวนการตอมาก็เปนการนําสู
กระบวนการวิจัยตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  โดยการดําเนินงานตามแผนทั้งนี้ไดนําเอารูปแบบ 
TOMM  ซ่ึงเปนรูปแบบของการจัดการมาประยุกตใช 
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  TOMM  ใหความสําคัญของการวิเคราะหบริบท  เนนเรื่องการจัดการที่ใหผลสูงสุดของผูมี
สวนไดสวนเสียของชุมชน  ดังนั้นในการวิจัยท่ีหวยแรงก็มุงใหเกิดผลสูงสุดคือพัฒนาตัวช้ีวัดโดยชุมชน  
TOMM  ใหความสําคัญของตามติดตามประเมินผลในระยะยาว  ซึ่งปรากฏในผลการวิจัยของ
เกาะแกงการู  ในออสเตรเลีย  พบวามีความสําเร็จในดานการบริหารองคกรจากการจัดตั้งคณะกรรมการ
เพื่อการดูแลดานตางๆ ในการทองเที่ยว  โดยการสรางความเปนหุนสวนที่เกิดผลตอส่ิงแวดลอม
อยางยั่งยืนและชุมชนที่ยั่งยืนของเกาะแกงการู  ขอสังเกตก็คือกรณีนี้โดยใชมากกวา  5  จึงไดผล
ที่สมบูรณ 
  ในกรณีหวยแรงการประยุกตใชหลักของ  TOMM  เพื่อการศึกษาศักยภาพในการบริหารองคกร  
โดยจัดตั้งคณะกรรมการตางๆ 4  คณะ  ซ่ึงมีจุดออนตรงที่ไมไดทําหนาที่ตามบทบาทที่กําหนดไว  
เพราะมีความซ้ําซอนในเรื่องบทบาทที่เหล่ือมลํ้ากันกับกลุมแกนตางๆ โฮมสเตย  เรือ  สวนผลไม  
อบต. อาสาสมัคร  แตก็เปนไปในลักษณะของ TOMM  ที่วากลุมเหลานี้ทําหนาที่เปนคณะกรรมการ
นั่นเอง  และไดแสดงบทบาทอยางมีประสิทธิภาพ ขอคนพบรูปแบบการพัฒนาการจัดการทองเที่ยว
เชิงนิเวศโดยการมีสวนรวม  แสดงในภาพ 21  ในรูปแบบของ  PPAP  Model 

 
 
P  :  Prepare 
P  :  Plan 
A  :  Appreciative Participatory Planning  and  Action 
PIC : Participatory, Incremental, Cooperation/Collaboration 
  

ภาพ 29  PPAP Model 
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อยางไรก็ตาม TOMM  (Tourism Optimisation  Management  Model)  ในสถานการณของ
หวยแรงพบกับความสําเร็จมาในเรื่องของกระบวนการเชื่อมโยงในการวิเคราะหบริบทของหวยแรง   
อันเปนกระบวนการกําหนดวิสัยทัศน  เพื่อการสรางยุทธศาสตร  คานิยมของชุมชนที่แสดงออก   
นําไปสูผลผลิตในดานการทองเที่ยวการสรางชื่อเสียงของสถานที่ทองเที่ยว  พิจารณาแนวโนมของ
การเติบโตของผูมาเยือน  และการสรางภาพจําลองและทางเลือกของการทองเที่ยว  ในทายที่สุด TOMM  
นํามาซึ่งการพัฒนาตัวช้ีวัดและระดับของการยอมรับไดเพื่อเปนการติดตามและประเมนิผลในระยะยาว

ในอนาคตภายหลังการวิจัยนี้ไดสําเร็จผล 
 ในกระบวนการวิจัยนี้ไดนําเอาเครื่องมือและเทคนิคเชิงคุณภาพที่หลากหลายโดยเฉพาะ

APPA และ  PRA  ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการคนหาและเนนหนักที่ส่ิงที่เปนเชิงบวก  สรางสรรค  
ความสําเร็จและความเขมแข็ง  ซ่ึงชุมชนรูสึกภาคภูมิใจและเกิดความสํานึกรวม  ส่ิงเหลานี้เปนพื้นฐาน
ทําใหชุมชน  กลุมและองคกร  เกิดพลังอํานาจ  และเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนและการจัดการ   
ทําใหเกิดภาวะผูนําภายในชุมชนการพัฒนาและการรักษาสิ่งแวดลอมในหวยแรงนั้นก็เกิดแผนปฏิบัติ

การที่อยูในรูปของโครงการตางๆ ตามที่ชุมชนตองการที่จะพัฒนาหวยแรง  ในลักษณะของ

กลุมแกนตางๆ ดังกลาว  และขยายตัวพรอมกับการสรางเครือขายทั้งภายในและภายนอกหวยแรง 
 ในกระบวนการพัฒนาการจัดการ  PIC  เปนกลไกหลักที่นํามาใชในครั้งนี้  เปนเทคนิค
ในเร่ืองการมีสวนรวม  (Participatory)  การเพิ่มพูนพัฒนา  (Incremental)  ปฏิบัติไป  พัฒนาไป 
ปรับไปอยางตอเนื่องและการประสานงานและความรวมมือ  (Coordination/Cooperation/ Collaboration)  
ระหวางกลุมองคกรทุกสวน  ทุกระดับที่เปนผูมีสวนไดสวนเสีย 

 กลาวโดยสรุปการวิจัยครั้งนี้  ไดนําวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) 
พรอมประยุกตใชรูปแบบของการจัดการทองเที่ยวที่ใหผลสูงสุด  (TOMM: Tourism  Optimisation 
Management  Model)  ทําใหเกิดรูปแบบการพัฒนาการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีสวนรวม
ของชุมชนและของผูมีสวนไดสวนเสีย  ซึ่งการพัฒนาการจัดการนั้นไดเนนกระบวนการเริ่มตน
โดยส่ิงที่จะขาดเสียมิไดและเปนการคนพบที่สําคัญของการวิจัยนี้คือการเตรียมการ  (Prepare)  จากนั้น
ก็เปนการกําหนดแผน  (Plan)  เพื่อการปฏิบัติและนําแผนสูการปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดวยความชื่นชม 
(Appreciative  Participatory  Planning  Action : APPA)  การมีสวนรวมในการเพิ่มพูนพัฒนาดวย
การประสานงานความรวมมือ  (Participatory, Incremental, ordination/ Cooperation/Collaboration – PIC)  
ทําใหเกิดรูปแบบ  PPAP  ซ่ึงเปนรูปแบบของกระบวนการ  ที่สามารถนําไปใชวางแผนเพื่อพัฒนา 
การจัดการ  รูปแบบนี้หากมีการนําไปใชในสถานการณอ่ืนหรือในพื้นที่อ่ืนๆ ก็สามารถนําไปใชได  
ทั้งนี้โดยตองใหความสําคัญของการมีสวนรวมของชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสีย  ซ่ึงจะขาดเสียมิได  
ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีสวนรวมของชุมชนตําบลหวยแรง 
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จากการคนพบรูปแบบของการพัฒนาคือรูปแบบที่ประกอบไปดวยปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญอยางยิ่ง

ในการวิจัยซ่ึงใหความสําคัญในดานการวางแผนปฏิบัติการ  ตองประกอบไปดวย  การวิจัยท่ีมีรูปแบบ
ของการจัดการพรอมการกําหนดวิธีการวิจัยที่ชัดเจนและประการสําคัญคือ  การเลือกใชเทคนิค
กระบวนการที่เชื่อมโยงอยางเปนระบบ  งานวิจัยครั้งนี้พบวาผลการวิจัยนําสูความสําเร็จ  และความยั่งยืน
ของการทองเที่ยวที่ใชชุมชนเปนฐานได  เนื่องจากในกระบวนการวิจัยประกอบไปดวยรูปแบบของ
การจัดการ  มีวิธีการวิจัยและกระบวนการอยางครบวงจรของวงรอบการวิจัยซ่ึงไดแก 
    1)  รูปแบบการจัดการไดแก  TOMM 
    2)  วิธีการวิจัยไดแก การวจิัยแบบ  PAR 
   3)  กระบวนการในการดําเนินการที่เปนวงรอบไดแก  Prepare, Plan, APPA, และ 
เทคนิค  PIC  ดังนั้นขอคนพบในการวิจัยครั้งนี้คือรูปแบบของกระบวนการพัฒนาการจัดการคือ 
Model: PPAP 
 บทตอไปจะเปนการสรุปผลการวิจยัและขอเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


