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บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วม
กรณีศึกษา หมู่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และเพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวไปพร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
พ้ืนที่ โดยศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการมีส่วนร่วม
ของชุมชน เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนในชุมชน จำนวน 300 คนและใช้
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้นำชุมชนจำนวน 3 คน โดยใช้สถิติพรรณนาเพ่ือหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาและวิเคราะห์ผลสรุปการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
ระดับมาก ในด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการท่องเที่ยว ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านการมี
ส่วนร่วมในการประสานงานในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ในขณะที่ด้านการมีส่วนร่วมในการร่วม
รับผลประโยชน์จากการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีระดับปานกลาง  ข้อเสนอแนะในการศึกษาระยะ
ถัดไป  ควรที่จะศึกษาในรูปแบบการระดมความคิดเห็นร่วมกันของทุกฝ่ายที่จะมีส่วนเกี่ยวข้อง  ไม่ว่า
จะเป็นหน่วยงานราชการในท้องถิ่น  นักวิจัย  รวมไปถึงเอกชนท่ีจะได้รับประโยชน์จากการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในพ้ืนที่  เพ่ือร่วมกันศึกษาการกำหนดกิจกรรมการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในพ้ืนที่ชุมชน  และแนวทางการกำหนดรูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนใกล้เคียง
เพ่ือเชื่อมโยงให้ครอบคลุม 
 
คำสำคัญ: การจัดการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, การมีส่วนร่วมโดยชุมชน 
 

ABSTRACT 
  This research aims to study of community-based ecotourism management: A 
case study of Baan Sam Kha community, Hua Suea Sub-district, Mae Tha District, 
Lampang Province. And to find ways to promote tourism as well as conserving 
natural resources for the benefit of ecotourism in the area by studying the concepts 
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เป็นธรรมและยั่งยืน การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นเครื่องหมายทางนโยบายเศรษฐกิจและ
สังคมของรัฐ ที่จะทำให้เงินตราหมุนเวียนอยู่ภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นตัวกระตุ้นสำคัญให้เกิดการ
ขยายตัวทั้งด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศอีกด้วย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) 
 หมู่บ้านสามขา ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พ้ืนที่ทั้งหมดใน
หมู่บ้านจำนวน 16,291 ไร่ แยกเป็นพ้ืนที่สำหรับอยู่อาศัย พ้ืนที่ทำกิน พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ และ
พ้ืนที่ต้นน้ำ ลำธาร มีความอุดมสมบูรณ์ของ ดิน น้ำ จึงทำให้มีการเกษตรเกิดขึ้นในหมู่บ้าน และได้มี
การนำความรู้ทางการเกษตรเข้ามาเพ่ือส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ชุมชนมีการใช้
ชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย ดั่งแนวคิดของชุมชนที่ว่า “ชาวบ้านจำนวนมากได้หันมาดำเนินชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” (บุญเรือน เฒ่าคำ, 2562,สัมภาษณ์) มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมมาก ผู้นำ
ชุมชนและคณะมีการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยจิตสาธารณะ เสียสละ ทำเป็นตัวอย่างให้เห็นเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ เกิดการสั่ งสมภูมิปัญญา เกิดปราชญ์ชาวบ้าน มีความตื่นรู้   รู้รอบ รู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งภายในและภายนอกชุมชน จนกระทั่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสำรวจ
และจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ บ้านสามขามีความพร้อม ในเรื่องของสภาพ
ภูมิศาสตร์ทางธรรมชาติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา จึงนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นจุดขายแต่ไม่ว่า
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการท่องเที่ยวเข้ามายังพ้ืนทีชุ่มชน หากชุมชนไม่มีการจัดระบบการจัดการที่ดีพออาจ
ทำให้สูญเสียทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่จากการสำรวจชุมชนบ้านสามขา ชุมชนได้มี
แนวความคิดในการวางแผนที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แต่ชาวบ้านยังขาดความรู้ความ
เข้าในเรื่องของการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีของชุมชนและมีชาวบ้านบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ อาจ
เกิดจากความไม่เข้าใจในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนโดยการมีส่วนร่วม จึงทำให้หมู่บ้าน
สามขาขาดความพร้อมในการจัดการทางการท่องเที่ยวของชุมชน เช่น การรองรับนักท่องเที่ยวเพราะ
หมู่บ้านสามขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสธรรมชาติและศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน 
และยังได้มีการเริ่มจัดบ้านพักแบบโฮมสเตย์ขึ้น เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน แต่ถ้าหากชุมชนไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านต่างๆ อาจเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาภายหลัง ซึ่ง
ปัจจุบัน ชุมชนบ้านสามขาเริ่มมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวนมากเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิต
และกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน ดังนั้นชุมชนหมู่บ้านสามขาควรรักษาเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและธรรมชาติของชุมชนมาเป็นจุดขายและศึกษาทำความเข้าใจในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยชุมชน เพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และเพ่ือให้คนในชุมชนสนใจและใส่ใจใน
สิ่งแวดล้อม ความสะอาดภายในชุมชนและจะได้นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้อ่ืนๆ มา
ปรับใช้กับคนในชุมชน ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ชุมชนหมู่บ้านสามขามีความพร้อมทางการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ของชุมชนท้องถิ่นมีการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็น
ระบบโดยได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน ทำให้หมู่บ้านสามขามีเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยวที่โดด
เด่นและไม่เหมือนใคร จึงทำให้เป็นที่ดึงดูดความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มาเยือน และยังสร้าง
รายได้เข้าสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวมีเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ผู้วิจัยต้องการศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วมกรณีศึกษา ชุมชน
หมู่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาระดับ
ความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้าน  ต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน  
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and theories about tourism, ecotourism and community involvement. Data were 
collected from a questionnaire from a sample of 300 subjects in the community and 
3 community leaders by in-depth interviews. Data was used by descriptive statistics 
to find mean and standard deviation to analyze content. The results  found that most 
population was engaged in ecotourism management, coordination in management at a 
high level management participation in planning ecotourism management, coordination, 
tourism activity, and benefit were at a medium level. Suggestions for the next phase 
of study. It should also be studied in a form of brainstorming among all parties to be 
involved. Whether local government agencies, researchers and private individuals will 
benefit from promoting tourism in the area. To jointly study in the formulation of 
tourism activities and creative tourism in the community area. And guidelines for 
defining tourism routes of nearby communities to connect them to include 
Keywords: Tourism management, Ecotourism, Communities participation 
 
บทนำ   
 จังหวัดลำปางมีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะที่มีความหลากหลายเหมาะแก่การเดินทางเข้ามาเยือนของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ดอยป่าเมี้ยง อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 
ทีย่ังคงมีความอุดมสมบูรณ์และรักษาระบบนิเวศและยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดลำปางมาตราบเท่าทุกวันนี้ จังหวัดลำปางยังคงเอกลักษณ์ที่โดดเด่น โดย
นำรถม้าเป็นพาหนะในการรับส่งผู้โดยสารมากว่า 80 ปีแล้ว ปัจจุบันยังคงใช้เป็นพาหนะให้บริการนำ
นักท่องเที่ยวนั่งเยี่ยมชมสถานที่สำคัญจนถึงทุกวันนี้ (การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง, 2562) และยังมีการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย ทั้งประวัติศาสตร์ วิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ชาว
ลำปางได้สืบทอดไว้ให้ทุกคนได้สัมผัส ได้ศึกษาเพ่ือเป็นความรู้ คือ หมู่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ 
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะมีบทบาทที่เข้ามาช่วยในการพัฒนาชุมชนได้
ครอบคลุมที่สุด เพราะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสามารถทำประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และเกิดผลกระทบ
น้อยที่สุดต่อทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของพ้ืนที่ที่เกิดการท่องเที่ยว ทั้งนี้เนื่องจากการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศเป็นลักษณะ และรูปแบบของการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวโดยมี
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งให้เกิด
จิตใต้สำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการสร้างรายได้ และ
สามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัวได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอ่ืนๆ แผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับนี้ มุ่งเน้นการป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแนวทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่
ปี 2574 โดยน้อมนำแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” และคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนามาใช้ในการ
จัดทำแผน  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบองค์รวมที่สร้างทั้งรายได้และกระจายรายได้อย่าง
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เป็นธรรมและยั่งยืน การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นเครื่องหมายทางนโยบายเศรษฐกิจและ
สังคมของรัฐ ที่จะทำให้เงินตราหมุนเวียนอยู่ภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นตัวกระตุ้นสำคัญให้เกิดการ
ขยายตัวทั้งด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศอีกด้วย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) 
 หมู่บ้านสามขา ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พ้ืนที่ทั้งหมดใน
หมู่บ้านจำนวน 16,291 ไร่ แยกเป็นพ้ืนที่สำหรับอยู่อาศัย พ้ืนที่ทำกิน พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ และ
พ้ืนที่ต้นน้ำ ลำธาร มีความอุดมสมบูรณ์ของ ดิน น้ำ จึงทำให้มีการเกษตรเกิดขึ้นในหมู่บ้าน และได้มี
การนำความรู้ทางการเกษตรเข้ามาเพ่ือส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ชุมชนมีการใช้
ชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย ดั่งแนวคิดของชุมชนที่ว่า “ชาวบ้านจำนวนมากได้หันมาดำเนินชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” (บุญเรือน เฒ่าคำ, 2562,สัมภาษณ์) มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมมาก ผู้นำ
ชุมชนและคณะมีการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยจิตสาธารณะ เสียสละ ทำเป็นตัวอย่างให้เห็นเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ เกิดการสั่ งสมภูมิปัญญา เกิดปราชญ์ชาวบ้าน มีความตื่นรู้   รู้รอบ รู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งภายในและภายนอกชุมชน จนกระทั่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสำรวจ
และจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ บ้านสามขามีความพร้อม ในเรื่องของสภาพ
ภูมิศาสตร์ทางธรรมชาติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา จึงนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นจุดขายแต่ไม่ว่า
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการท่องเที่ยวเข้ามายังพ้ืนทีชุ่มชน หากชุมชนไม่มีการจัดระบบการจัดการที่ดีพออาจ
ทำให้สูญเสียทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่จากการสำรวจชุมชนบ้านสามขา ชุมชนได้มี
แนวความคิดในการวางแผนที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แต่ชาวบ้านยังขาดความรู้ความ
เข้าในเรื่องของการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีของชุมชนและมีชาวบ้านบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ อาจ
เกิดจากความไม่เข้าใจในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนโดยการมีส่วนร่วม จึงทำให้หมู่บ้าน
สามขาขาดความพร้อมในการจัดการทางการท่องเที่ยวของชุมชน เช่น การรองรับนักท่องเที่ยวเพราะ
หมู่บ้านสามขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสธรรมชาติและศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน 
และยังได้มีการเริ่มจัดบ้านพักแบบโฮมสเตย์ขึ้น เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน แต่ถ้าหากชุมชนไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านต่างๆ อาจเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาภายหลัง ซึ่ง
ปัจจุบัน ชุมชนบ้านสามขาเริ่มมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวนมากเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิต
และกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน ดังนั้นชุมชนหมู่บ้านสามขาควรรักษาเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและธรรมชาติของชุมชนมาเป็นจุดขายและศึกษาทำความเข้าใจในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยชุมชน เพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และเพ่ือให้คนในชุมชนสนใจและใส่ใจใน
สิ่งแวดล้อม ความสะอาดภายในชุมชนและจะได้นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้อ่ืนๆ มา
ปรับใช้กับคนในชุมชน ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ชุมชนหมู่บ้านสามขามีความพร้อมทางการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ของชุมชนท้องถิ่นมีการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็น
ระบบโดยได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน ทำให้หมู่บ้านสามขามีเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยวที่โดด
เด่นและไม่เหมือนใคร จึงทำให้เป็นที่ดึงดูดความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มาเยือน และยังสร้าง
รายได้เข้าสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวมีเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ผู้วิจัยต้องการศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วมกรณีศึกษา ชุมชน
หมู่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาระดับ
ความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้าน  ต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน  
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and theories about tourism, ecotourism and community involvement. Data were 
collected from a questionnaire from a sample of 300 subjects in the community and 
3 community leaders by in-depth interviews. Data was used by descriptive statistics 
to find mean and standard deviation to analyze content. The results  found that most 
population was engaged in ecotourism management, coordination in management at a 
high level management participation in planning ecotourism management, coordination, 
tourism activity, and benefit were at a medium level. Suggestions for the next phase 
of study. It should also be studied in a form of brainstorming among all parties to be 
involved. Whether local government agencies, researchers and private individuals will 
benefit from promoting tourism in the area. To jointly study in the formulation of 
tourism activities and creative tourism in the community area. And guidelines for 
defining tourism routes of nearby communities to connect them to include 
Keywords: Tourism management, Ecotourism, Communities participation 
 
บทนำ   
 จังหวัดลำปางมีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะที่มีความหลากหลายเหมาะแก่การเดินทางเข้ามาเยือนของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ดอยป่าเมี้ยง อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 
ทีย่ังคงมีความอุดมสมบูรณ์และรักษาระบบนิเวศและยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญทีห่ล่อเลี้ยงชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดลำปางมาตราบเท่าทุกวันนี้ จังหวัดลำปางยังคงเอกลักษณ์ที่โดดเด่น โดย
นำรถม้าเป็นพาหนะในการรับส่งผู้โดยสารมากว่า 80 ปีแล้ว ปัจจุบันยังคงใช้เป็นพาหนะให้บริการนำ
นักท่องเที่ยวนั่งเยี่ยมชมสถานที่สำคัญจนถึงทุกวันนี้ (การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง, 2562) และยังมีการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย ทั้งประวัติศาสตร์ วิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ชาว
ลำปางได้สืบทอดไว้ให้ทุกคนได้สัมผัส ได้ศึกษาเพ่ือเป็นความรู้ คือ หมู่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ 
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะมีบทบาทที่เข้ามาช่วยในการพัฒนาชุมชนได้
ครอบคลุมที่สุด เพราะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสามารถทำประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และเกิดผลกระทบ
น้อยที่สุดต่อทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของพ้ืนที่ที่เกิดการท่องเที่ยว ทั้งนี้เนื่องจากการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศเป็นลักษณะ และรูปแบบของการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวโดยมี
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งให้เกิด
จิตใต้สำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการสร้างรายได้ และ
สามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัวได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอ่ืนๆ แผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับนี้ มุ่งเน้นการป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแนวทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่
ปี 2574 โดยน้อมนำแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” และคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนามาใช้ในการ
จัดทำแผน  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบองค์รวมที่สร้างทั้งรายได้และกระจายรายได้อย่าง
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   𝑛𝑛 = N
1+𝑁𝑁𝑁𝑁2 

 

                   เมื่อ n แทน ขนาดจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
 N แทน จำนวนประชากรและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดลำปาง 
 e แทน ระดับความคลาดเคลื่อน 
                   ดังนั้น แทนค่าในสูตร   n = 1+1,198 (0.05) 2 / 1,198 

                  n = 300 
            ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 300 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Random Sampling) จากกลุ่มประชาชนในชุมชนหมู่บ้านสามขา   และการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับนโยบาย จำนวน 3 คน ได้แก่ กำนันตำบลหัวเสือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านสาม
ขาและปราชญ์ท้องถิ่น  
 
           2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
             เครื่องที่ใช้ในการวิจัยมี 2 เครื่องมือตามวัตถุประสงค์  ได้แก่  1) แบบสอบถามระดับ
ความคิดเห็นของประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องหรือดัชนี  IOC (Item-Objective 
Congruence Index) (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554)  ซึ่งได้ค่า IOC เท่ากับ 0.86 ผ่านเกณฑ์ดัชนี
ความสอดคล้องท่ีต้องมีค่ามากกว่า  0.5  ขึ้นไป  และ 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้นำชุมชน 
  2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ 
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 
   ส่วนที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในพ้ืนที่
ชุมชนบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ได้แก่ 1) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 4) ด้านการ
มีส่วนร่วมในการประสานงาน และ 5) ด้านการมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์  ในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
วิธีของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale, 1967) เป็นแบบให้เลือกตอบ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด 
  2.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
โดยมีคำถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลการ
สัมภาษณ์ 
   ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ในพ้ืนที่หมู่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  
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ในด้านต่างๆ และความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน  เพ่ือกำหนด
แนวทางในการพัฒนาในอนาคต   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
  เพ่ือศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่หมู่บ้านสามขา ตำบล
หัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เบื้องต้นสำหรับเป็นแนวทางในพัฒนาในระยะถัดไป 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  การศึกษาเรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่หมู่บ้านสามขา 
ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีกรอบแนวคิดดังนี้ 
 
                                                  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
                                    ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชากร หมู่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ 
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีจำนวนทั้งหมด 1,198 คน (เทศบาลตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัด
ลำปาง, 2562) กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการของท่าโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) 
 

แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา  
หมู่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในระยะถัดไป 

 

ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
1. การวางแผน 
2. การดำเนินงาน 
3. การจัดกิจกรรม  
4. การประสานงาน 
5. การมีส่วนร่วมในการรับ 
    ผลประโยชน ์
ที่มา: Fornaroff, A. (1980) 

แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม จากผู้นำชุมชน 
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   𝑛𝑛 = N
1+𝑁𝑁𝑁𝑁2 

 

                   เมื่อ n แทน ขนาดจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
 N แทน จำนวนประชากรและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดลำปาง 
 e แทน ระดับความคลาดเคลื่อน 
                   ดังนั้น แทนค่าในสูตร   n = 1+1,198 (0.05) 2 / 1,198 

                  n = 300 
            ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 300 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Random Sampling) จากกลุ่มประชาชนในชุมชนหมู่บ้านสามขา   และการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับนโยบาย จำนวน 3 คน ได้แก่ กำนันตำบลหัวเสือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านสาม
ขาและปราชญ์ท้องถิ่น  
 
           2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
             เครื่องที่ใช้ในการวิจัยมี 2 เครื่องมือตามวัตถุประสงค์  ได้แก่  1) แบบสอบถามระดับ
ความคิดเห็นของประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องหรือดัชนี  IOC (Item-Objective 
Congruence Index) (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554)  ซึ่งได้ค่า IOC เท่ากับ 0.86 ผ่านเกณฑ์ดัชนี
ความสอดคล้องท่ีต้องมีค่ามากกว่า  0.5  ขึ้นไป  และ 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้นำชุมชน 
  2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ 
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 
   ส่วนที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในพ้ืนที่
ชุมชนบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ได้แก่ 1) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 4) ด้านการ
มีส่วนร่วมในการประสานงาน และ 5) ด้านการมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์  ในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
วิธีของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale, 1967) เป็นแบบให้เลือกตอบ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด 
  2.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
โดยมีคำถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลการ
สัมภาษณ์ 
   ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ในพ้ืนที่หมู่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  
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ในด้านต่างๆ และความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน  เพ่ือกำหนด
แนวทางในการพัฒนาในอนาคต   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
  เพ่ือศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่หมู่บ้านสามขา ตำบล
หัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เบื้องต้นสำหรับเป็นแนวทางในพัฒนาในระยะถัดไป 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  การศึกษาเรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่หมู่บ้านสามขา 
ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีกรอบแนวคิดดังนี ้
 
                                                  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
                                    ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชากร หมู่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ 
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีจำนวนทั้งหมด 1,198 คน (เทศบาลตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัด
ลำปาง, 2562) กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการของท่าโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) 
 

แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา  
หมู่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในระยะถัดไป 

 

ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
1. การวางแผน 
2. การดำเนินงาน 
3. การจัดกิจกรรม  
4. การประสานงาน 
5. การมีส่วนร่วมในการรับ 
    ผลประโยชน ์
ที่มา: Fornaroff, A. (1980) 

แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม จากผู้นำชุมชน 
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ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ชุมชนหมู่บ้านสามขา 
ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  

 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
องค์ประกอบการมสี่วนร่วมการจดัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน 
1. ด้านการมสี่วนร่วมในการวางแผนการจดัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3.64 0.40 มาก 
2. ด้านการมสี่วนร่วมในการดำเนนิการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3.68 0.49 มาก 
3. ด้านการมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 3.80 0.31 มาก 
4. ด้านการมสี่วนร่วมในการประสานงานในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3.58 0.50 มาก 
5. ด้านการมสี่วนร่วมในการร่วมรบัผลประโยชน์จากการจดัการท่องเที่ยวเชิง 
    นิเวศในชุมชน 3.47 0.53 ปานกลาง 

6. ด้านความภูมิใจต่อการมสี่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน 3.71 0.35 มาก 
รวม 3.65 0.43 มาก 

 
 โดยประเด็นย่อยในแต่ละด้านมีรายละเอียดตามลำดับ  ดังนี้   
 1. ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ได้แก่ 1) การรวมระดม
แนวคิดที่มาจากต้นทุนทางระบบนิเวศ ธรรมชาติ ประวิศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ชาวบ้านของคนในชุมชน  2) แนวทางและการร่วมวางแผนความคิดการออกกฎ ระเบียบให้นักท่องเที่ยว
ปฏิบัติตามเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน 3) การกำหนดมาตรการเพ่ือจัดการผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ
ชุมชน 4) การกำหนดขอบเขตพ้ืนที่ทางธรรมชาติเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 5) การแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน  6) การจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมดำเนินงานกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   
 2. ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ได้แก่  1) การรณรงค์
การสร้างจิตสำนึกในการปลูกป่าเพ่ือทดแทนป่าเสื่อมโทรมและการจัดสถานที่กำจัดขยะ  2) จุดทิ้งขยะ
หรือบริการจัดเก็บขยะอย่างพอเพียง 3) การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน  4) การนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือลด
ปริมาณขยะที่ทำลายยาก  5) การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน 6) การ
ประชาสัมพันธ์ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน 7) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลและติดตามแก้ไข
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน 
 3. ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว  ได้แก่  1) การมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม  2) การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมชมฝายสร้างฝาย 3) การมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ  4) การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านหัตถกรรม
พ้ืนบ้าน 5) การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโฮมสเตย์ 
 4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประสานงานในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ได้แก่ 1) การ
ขายสินค้าต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้  2) การจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ ร้านอาหาร การ
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           3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 ด้วยตัวเองทั้ง 
300 ชุด  และสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน  3  คน  ได้แก่ กำนันตำบลหัวเสือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านสามขา
และปราชญ์ท้องถิ่น  โดยใช้แบบสัมภาษณ์และเครื่องบันทึกเสียง 

 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การสำรวจระดับความคิดเห็นประชาชน  300  ตัวอย่าง  ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการ
วิเคราะห์  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  โดยการคำนวณหาค่าเฉลี่ย (x̅) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคำตอบแต่ละด้าน และแต่ละข้อ แล้วแปรผลตามเกณฑ์ของ 
Best & Kahn (1993) ซึ่งมีค่าคะแนน ดังนี้  
  คะแนนเฉลี่ย   4.51 – 5.00   หมายถึง   มีส่วนร่วมมากท่ีสุด  
  คะแนนเฉลี่ย   3.51 – 4.50   หมายถึง   มีส่วนร่วมมาก  
  คะแนนเฉลี่ย   2.51 – 3.50   หมายถึง   มีส่วนร่วมปานกลาง  
  คะแนนเฉลี่ย   1.51 – 2.50   หมายถึง   มีส่วนร่วมน้อย  
  คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.50   หมายถึง   มีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
  ในขณะที่การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน 3 คน  ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ  โดยผู้วิจัยนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  เรียบเรียงและนำเสนอตามข้อเท็จจริง 
 
ผลการวิจัย  
 ส่วนที่ 1  ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ชุมชนหมู่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง   พบว่า 
 ประชาชนในชุมชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศในพ้ืนที่ชุมชนหมู่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้านองค์ประกอบการมี
ส่วนร่วมการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65  โดย
เรียงลำดับรายประเด็นจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80  ด้านความภูมิใจต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวใน
ชุมชนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71  ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.68 ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประสานงานในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58  และ
ด้านการมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์จากการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47  ตามลำดับดังตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ชุมชนหมู่บ้านสามขา 
ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  

 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
องค์ประกอบการมสี่วนร่วมการจดัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน 
1. ด้านการมสี่วนร่วมในการวางแผนการจดัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3.64 0.40 มาก 
2. ด้านการมสี่วนร่วมในการดำเนนิการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3.68 0.49 มาก 
3. ด้านการมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 3.80 0.31 มาก 
4. ด้านการมสี่วนร่วมในการประสานงานในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3.58 0.50 มาก 
5. ด้านการมสี่วนร่วมในการร่วมรบัผลประโยชน์จากการจดัการท่องเที่ยวเชิง 
    นิเวศในชุมชน 3.47 0.53 ปานกลาง 

6. ด้านความภูมิใจต่อการมสี่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน 3.71 0.35 มาก 
รวม 3.65 0.43 มาก 

 
 โดยประเด็นย่อยในแต่ละด้านมีรายละเอียดตามลำดับ  ดังนี้   
 1. ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ได้แก่ 1) การรวมระดม
แนวคิดที่มาจากต้นทุนทางระบบนิเวศ ธรรมชาติ ประวิศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ชาวบ้านของคนในชุมชน  2) แนวทางและการร่วมวางแผนความคิดการออกกฎ ระเบียบให้นักท่องเที่ยว
ปฏิบัติตามเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน 3) การกำหนดมาตรการเพ่ือจัดการผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ
ชุมชน 4) การกำหนดขอบเขตพ้ืนที่ทางธรรมชาติเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 5) การแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน  6) การจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมดำเนินงานกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   
 2. ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ได้แก่  1) การรณรงค์
การสร้างจิตสำนึกในการปลูกป่าเพ่ือทดแทนป่าเสื่อมโทรมและการจัดสถานที่กำจัดขยะ  2) จุดทิ้งขยะ
หรือบริการจัดเก็บขยะอย่างพอเพียง 3) การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน  4) การนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือลด
ปริมาณขยะที่ทำลายยาก  5) การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน 6) การ
ประชาสัมพันธ์ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน 7) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลและติดตามแก้ไข
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน 
 3. ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว  ได้แก่  1) การมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม  2) การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมชมฝายสร้างฝาย 3) การมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ  4) การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านหัตถกรรม
พ้ืนบ้าน 5) การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโฮมสเตย์ 
 4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประสานงานในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ได้แก่ 1) การ
ขายสินค้าต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้  2) การจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ ร้านอาหาร การ
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           3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 ด้วยตัวเองทั้ง 
300 ชุด  และสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน  3  คน  ได้แก่ กำนันตำบลหัวเสือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านสามขา
และปราชญ์ท้องถิ่น  โดยใช้แบบสัมภาษณ์และเครื่องบันทึกเสียง 

 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การสำรวจระดับความคิดเห็นประชาชน  300  ตัวอย่าง  ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการ
วิเคราะห์  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  โดยการคำนวณหาค่าเฉลี่ย (x̅) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคำตอบแต่ละด้าน และแต่ละข้อ แล้วแปรผลตามเกณฑ์ของ 
Best & Kahn (1993) ซึ่งมีค่าคะแนน ดังนี้  
  คะแนนเฉลี่ย   4.51 – 5.00   หมายถึง   มีส่วนร่วมมากท่ีสุด  
  คะแนนเฉลี่ย   3.51 – 4.50   หมายถึง   มีส่วนร่วมมาก  
  คะแนนเฉลี่ย   2.51 – 3.50   หมายถึง   มีส่วนร่วมปานกลาง  
  คะแนนเฉลี่ย   1.51 – 2.50   หมายถึง   มีส่วนร่วมน้อย  
  คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.50   หมายถึง   มีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
  ในขณะที่การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน 3 คน  ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ  โดยผู้วิจัยนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  เรียบเรียงและนำเสนอตามข้อเท็จจริง 
 
ผลการวิจัย  
 ส่วนที่ 1  ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ชุมชนหมู่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง   พบว่า 
 ประชาชนในชุมชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศในพ้ืนที่ชุมชนหมู่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้านองค์ประกอบการมี
ส่วนร่วมการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65  โดย
เรียงลำดับรายประเด็นจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80  ด้านความภูมิใจต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวใน
ชุมชนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71  ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.68 ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประสานงานในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58  และ
ด้านการมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์จากการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47  ตามลำดับดังตารางที่ 1  
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  3) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
  ชุมชนเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือการกำหนดทิศทางการ
ท่องเที่ยว มีการรวมตัวเพ่ือจัดตั้งกลุ่มการท่องเที่ยวขึ้นในชุมชนและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการวางแผนและจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยว มีการจัดเวทีเสวนา การจัดประชุมและให้
ความรู้กับคนชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้น ผู้ใหญ่บ้านจึงเล็งเห็นจุดอ่อนของ
ชาวบ้านในเรื่องการให้ความร่วมมือในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีว่าควรที่จะเปิดใจยอมรับเกี่ยวกับการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและพร้อมที่จะให้ความรู้ เพ่ือให้ทุกคนในมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลในการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนบ้านสามขาเพ่ือที่จะเป็นการรับทราบถึงข้อดี ข้อเสียเพ่ือการ
พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนต่อไป 
  4) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  การส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน จะต้องคำนึงถึงความยั่งยืนเป็นหลัก 
เพ่ือที่จะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวของบ้านสามขาเป็นที่นิยมและยังคงความสมบูรณ์ไว้แต่มันเป็นเรื่องที่ยาก 
เพราะหากมีนักท่องเที่ยวแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ก็ต้องเข้ามาเรื่อยๆ ทั้ งเส้นทางคมนาคม 
การควบคุมดูแลนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขยะ จึงต้องมีการควบคุมดูแล รักษาและทำให้
สภาพแวดล้อมของหมู่คงสภาพเดิมให้มากที่สุด ทำการปลูกฝัง ลูก หลาน ให้คำนึงถึงการรักษา
สภาพแวดล้อม สำหรับผู้นำชุมชน ก็ต้องคอยศึกษาค้นคว้าให้ความร่วมมือกับหน่วยต่างๆ ที่สามารถ
จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาชุมชนบ้านสามขาได้ เพ่ือรักษาระบบธรรมชาติที่คงไว้ซึ่ง อากาศ น้ำ ป่าไม้ 
และอาหารที่สมบูรณ์ไว้ให้ลูกหลานต่อไป การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวนั้น จะเน้นแบบธรรมชาติหรือ
ระบบนิเวศที่แท้จริง เพราะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะได้รับเอาประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาว
ชุมชนหมู่บ้านสามขาอย่างแท้จริงและนำไปปรับใช้ ทุกคนที่เข้ามาท่องเที่ยวหรือมาเยือนในหมู่บ้าน
สามขาจะต้องมีการขออนุมัติจากผู้ใหญ่บ้านสามขาก่อน เพราะในพื้นที่ของชุมชนมีการทำงานกันอย่าง
เป็นระบบ การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชาวบ้านจะช่วยกันจัดการไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่  จะ
ช่วยกันวางแผน พัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างฝาย การทำแนวป้องกันไฟไหม้ป่าหรือกิจกรรมท่องเที่ยว
อ่ืนๆ ก็จะช่วยกันอย่างสมัครใจและจะมีผู้เฒ่าผู้แก่คอยเตรียมน้ำเตรียมอาหารรอเป็นหน่วยสนับสนุน
อีกส่วนหนึ่ง  
  5) ผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อหมู่บ้านสามขา 
  ด้านผลกระทบทางลบจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน เช่น นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใน
หมู่บ้านอยากได้รับความสะดวกสบายและมีสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีครบครัน เนื่องจากหมู่บ้านสามขา
ยังคงมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดั้งเดิมของท้องถิ่น  และส่วนมากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจะเป็น
นักท่องเที่ยวที่มีถิ่นพำนักในเมืองใหญ่จึงต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกมาก และผลกระทบทางด้านขยะ 
เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในหมู่บ้านมากก็จะมีปัญหาเรื่องขยะตามมาด้วย 
  ด้านผลกระทบทางบวกจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน ในเรื่องสิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศของชุมชน หมู่บ้านมีการจัดการรองรับเรื่องขยะที่มาจากนักท่องเที่ยว เพ่ือนำไปขายหรือนำขยะ
มารีไซเคิล บางชิ้นก็แยกนำถุงพลาสติกมาอัดแท่งขายเพื่อมีรายได้เสริม ทางด้านการการท่องเที่ยวเมื่อ
มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากจึงมีหน่วยงานเข้ามาเสริมสร้างทักษะความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
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คมนาคมขนส่ง 3) การชี้แจงนโยบายขององค์กรภาครัฐให้ชุมชนรับรู้ทั่วถึงกัน 4) การขอรับการ
สนับสนุนทางด้านการท่องเที่ยวจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 5) การขอให้ภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการให้ความรู้เพ่ิมเติม  6) การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมในชุมชน 
  5. ด้านการมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์จากการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
ชุมชน  ได้แก่  1) การร่วมรับผลประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจบริการที่พักโฮมสเตย์ที่ให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว  2) การร่วมรับผลประโยชน์จากการบริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม และของที่ระลึก  3) 
การร่วมรับคำชื่นชมจากภายนอกเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว  4) การได้รับความสะดวกสบายมาก
ขึ้นเมื่อมีการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน เช่น ระบบไฟฟ้า น้ำประปา ถนน  5) การร่วมรับ
ผลประโยชน์จากการจัดการด้านพาหนะรับส่งนักท่องเที่ยว 
  6. ด้านความภูมิใจต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน  ได้แก่ 1) การมี
โอกาสได้เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
เอกลักษณ์เฉพาะในชุมชน 3) การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้  4) ความประทับใจประสบการณ์
และจิตสำนึกที่ดีต่อนักท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้ามามีบทบาทในการอธิบาย บรรยายและนำชมกิจกรรม
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ของชุมชนของตนเองได้  
 
 ส่วนที่ 2  ผลการสัมภาษณ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
พ้ืนที่ชุมชนหมู่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง   จากผู้นำชุมชน 3 คน  แบ่ง
วิเคราะห์รายประเด็นดังนี้     
 

  1) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน 
  ผู้นำชุมชน เห็นว่าชุมชนต้องร่วมกันวางแผนศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของคนในชุมชน
เป็นอันดับแรก แล้วจึงมีการวางแผนการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เป็นระบบ  เพ่ือคงความเป็น
ธรรมชาติไว้เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ให้มากที่สุดเพ่ือมีอากาศบริสุทธิ์ มีน้ำสะอาดและอาหารไว้ให้
ชาวบ้านได้ใช้ในการอุปโภคและบริโภคและยังมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านช่วยกันเก็บขยะ  คัดแยกขยะ
และรวบรวมขยะเพ่ือที่จะนำไปขาย ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่คนในหมู่บ้านเพ่ือเป็นการรักษาความ
สะอาดและระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ชุมชนยังวางแผนด้านการจัดกิจกรรมโฮมสเตย์ เพ่ือที่จะได้ช่วยให้
ชาวบ้านมีรายได้และเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านสามขา แต่การจัดที่
พักรับรองในรูปแบบโฮมสเตย์ยังมีชาวบ้านเข้าร่วมไม่มาก เนื่องจากชาวบ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์ 
  2) ด้านการพัฒนาการจัดการ 
  ผู้นำชุมชน เห็นว่าคนในหมู่บ้านสามขาส่วนใหญ่มีการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ให้สมบูรณ์มากที่สุด เพราะชาวบ้านแต่ละครัวเรือนยังคงต้องพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติในการอุปโภคบริโภค
ของแต่ละครัวเรือน ชมชนยังมีการให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศทางธรรมชาติของชุมชนโดยปราชญ์ท้องถิ่น
ในทุกวันอาทิตย์ และมีผู้มีความรู้หมุนเวียนกันมาให้ความรู้กับเยาวชนๆ ร่วมถึงคนในชุมชนๆ เป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้และและสบการณ์ในเรื่องต่างๆ เช่น ระบบนิเวศทางการท่องเที่ยวของชุมชนและวิถีชีวิต
ทางวัฒนธรรมของบ้านสามขา การสอนทำอาหาร การปลูกผักพืชสวนครัว เป็นต้น 
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  3) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
  ชุมชนเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือการกำหนดทิศทางการ
ท่องเที่ยว มีการรวมตัวเพ่ือจัดตั้งกลุ่มการท่องเที่ยวขึ้นในชุมชนและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการวางแผนและจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยว มีการจัดเวทีเสวนา การจัดประชุมและให้
ความรู้กับคนชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้น ผู้ใหญ่บ้านจึงเล็งเห็นจุดอ่อนของ
ชาวบ้านในเรื่องการให้ความร่วมมือในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีว่าควรที่จะเปิดใจยอมรับเกี่ยวกับการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและพร้อมที่จะให้ความรู้ เพ่ือให้ทุกคนในมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลในการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนบ้านสามขาเพ่ือที่จะเป็นการรับทราบถึงข้อดี ข้อเสียเพ่ือการ
พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนต่อไป 
  4) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  การส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน จะต้องคำนึงถึงความยั่งยืนเป็นหลัก 
เพ่ือที่จะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวของบ้านสามขาเป็นที่นิยมและยังคงความสมบูรณ์ไว้แต่มันเป็นเรื่องที่ยาก 
เพราะหากมีนักท่องเที่ยวแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ก็ต้องเข้ามาเรื่อยๆ ทั้ งเส้นทางคมนาคม 
การควบคุมดูแลนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขยะ จึงต้องมีการควบคุมดูแล รักษาและทำให้
สภาพแวดล้อมของหมู่คงสภาพเดิมให้มากที่สุด ทำการปลูกฝัง ลูก หลาน ให้คำนึงถึงการรักษา
สภาพแวดล้อม สำหรับผู้นำชุมชน ก็ต้องคอยศึกษาค้นคว้าให้ความร่วมมือกับหน่วยต่างๆ ที่สามารถ
จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาชุมชนบ้านสามขาได้ เพ่ือรักษาระบบธรรมชาติที่คงไว้ซึ่ง อากาศ น้ำ ป่าไม้ 
และอาหารที่สมบูรณ์ไว้ให้ลูกหลานต่อไป การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวนั้น จะเน้นแบบธรรมชาติหรือ
ระบบนิเวศที่แท้จริง เพราะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะได้รับเอาประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาว
ชุมชนหมู่บ้านสามขาอย่างแท้จริงและนำไปปรับใช้ ทุกคนที่เข้ามาท่องเที่ยวหรือมาเยือนในหมู่บ้าน
สามขาจะต้องมีการขออนุมัติจากผู้ใหญ่บ้านสามขาก่อน เพราะในพื้นที่ของชุมชนมีการทำงานกันอย่าง
เป็นระบบ การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชาวบ้านจะช่วยกันจัดการไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่  จะ
ช่วยกันวางแผน พัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างฝาย การทำแนวป้องกันไฟไหม้ป่าหรือกิจกรรมท่องเที่ยว
อ่ืนๆ ก็จะช่วยกันอย่างสมัครใจและจะมีผู้เฒ่าผู้แก่คอยเตรียมน้ำเตรียมอาหารรอเป็นหน่วยสนับสนุน
อีกส่วนหนึ่ง  
  5) ผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อหมู่บ้านสามขา 
  ด้านผลกระทบทางลบจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน เช่น นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใน
หมู่บ้านอยากได้รับความสะดวกสบายและมีสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีครบครัน เนื่องจากหมู่บ้านสามขา
ยังคงมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดั้งเดิมของท้องถิ่น  และส่วนมากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจะเป็น
นักท่องเที่ยวที่มีถิ่นพำนักในเมืองใหญ่จึงต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกมาก และผลกระทบทางด้านขยะ 
เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในหมู่บ้านมากก็จะมีปัญหาเรื่องขยะตามมาด้วย 
  ด้านผลกระทบทางบวกจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน ในเรื่องสิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศของชุมชน หมู่บ้านมีการจัดการรองรับเรื่องขยะที่มาจากนักท่องเที่ยว เพ่ือนำไปขายหรือนำขยะ
มารีไซเคิล บางชิ้นก็แยกนำถุงพลาสติกมาอัดแท่งขายเพื่อมีรายได้เสริม ทางด้านการการท่องเที่ยวเมื่อ
มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากจึงมีหน่วยงานเข้ามาเสริมสร้างทักษะความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
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คมนาคมขนส่ง 3) การชี้แจงนโยบายขององค์กรภาครัฐให้ชุมชนรับรู้ทั่วถึงกัน 4) การขอรับการ
สนับสนุนทางด้านการท่องเที่ยวจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 5) การขอให้ภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการให้ความรู้เพ่ิมเติม  6) การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมในชุมชน 
  5. ด้านการมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์จากการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
ชุมชน  ได้แก่  1) การร่วมรับผลประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจบริการที่พักโฮมสเตย์ที่ให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว  2) การร่วมรับผลประโยชน์จากการบริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม และของที่ระลึก  3) 
การร่วมรับคำชื่นชมจากภายนอกเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว  4) การได้รับความสะดวกสบายมาก
ขึ้นเมื่อมีการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน เช่น ระบบไฟฟ้า น้ำประปา ถนน  5) การร่วมรับ
ผลประโยชน์จากการจัดการด้านพาหนะรับส่งนักท่องเที่ยว 
  6. ด้านความภูมิใจต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน  ได้แก่ 1) การมี
โอกาสได้เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
เอกลักษณ์เฉพาะในชุมชน 3) การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้  4) ความประทับใจประสบการณ์
และจิตสำนึกที่ดีต่อนักท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้ามามีบทบาทในการอธิบาย บรรยายและนำชมกิจกรรม
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ของชุมชนของตนเองได้  
 
 ส่วนที่ 2  ผลการสัมภาษณ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
พ้ืนที่ชุมชนหมู่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง   จากผู้นำชุมชน 3 คน  แบ่ง
วิเคราะห์รายประเด็นดังนี้     
 

  1) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน 
  ผู้นำชุมชน เห็นว่าชุมชนต้องร่วมกันวางแผนศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของคนในชุมชน
เป็นอันดับแรก แล้วจึงมีการวางแผนการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เป็นระบบ  เพ่ือคงความเป็น
ธรรมชาติไว้เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ให้มากที่สุดเพ่ือมีอากาศบริสุทธิ์ มีน้ำสะอาดและอาหารไว้ให้
ชาวบ้านได้ใช้ในการอุปโภคและบริโภคและยังมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านช่วยกันเก็บขยะ  คัดแยกขยะ
และรวบรวมขยะเพ่ือที่จะนำไปขาย ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่คนในหมู่บ้านเพ่ือเป็นการรักษาความ
สะอาดและระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ชุมชนยังวางแผนด้านการจัดกิจกรรมโฮมสเตย์ เพ่ือที่จะได้ช่วยให้
ชาวบ้านมีรายได้และเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านสามขา แต่การจัดที่
พักรับรองในรูปแบบโฮมสเตย์ยังมีชาวบ้านเข้าร่วมไม่มาก เนื่องจากชาวบ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์ 
  2) ด้านการพัฒนาการจัดการ 
  ผู้นำชุมชน เห็นว่าคนในหมู่บ้านสามขาส่วนใหญ่มีการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ให้สมบูรณ์มากที่สุด เพราะชาวบ้านแต่ละครัวเรือนยังคงต้องพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติในการอุปโภคบริโภค
ของแต่ละครัวเรือน ชมชนยังมีการให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศทางธรรมชาติของชุมชนโดยปราชญ์ท้องถิ่น
ในทุกวันอาทิตย์ และมีผู้มีความรู้หมุนเวียนกันมาให้ความรู้กับเยาวชนๆ ร่วมถึงคนในชุมชนๆ เป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้และและสบการณ์ในเรื่องต่างๆ เช่น ระบบนิเวศทางการท่องเที่ยวของชุมชนและวิถีชีวิต
ทางวัฒนธรรมของบ้านสามขา การสอนทำอาหาร การปลูกผักพืชสวนครัว เป็นต้น 
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นอกเหนือจากบริการขั้นพ้ืนฐานสาหรับนักท่องเที่ยว  เช่น ธนาคาร ไปรษณีย์ โรงพยาบาล ร้าน
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยปกติการบริการนี้ทางภาครัฐจะเป็นผู้จัดหาและพัฒนา เพ่ือบริการแก่
ประชาชนของตนเอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลพลอยได้ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวที่มา
เที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ยังมีความต้องการด้านร้านบริการอาหารและเครื่องดื่มที่มีจำนวน
เพียงพอและมีการบริการอาหารพ้ืนเมืองของท้องถิ่นอีกด้วย และประชาชนมีส่วนร่วมในการได้ร่วม
ปรับปรุง พัฒนาทำความสะอาดห้องสุขาสาธารณะที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ อีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้  
     การศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วมกรณีศึกษา หมู่บ้านสามขา 
ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  ในครั้งนี้เป็นการศึกษาในระยะเริ่มต้นที่ยังต้องการการวิจัย
ต่อเนื่อง  โดยผลการศึกษาในเบื้องต้นนี้สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงและเป็นข้อมูลในการสื่อสาร   
สำหรับหน่วยงานหรือชุมชนเองที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนต่อไป   
 
  2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 
               การวิจัยในครั้งถัดไป  ควรที่จะศึกษาในรูปแบบการระดมความคิดเห็นร่วมกันของทุก
ฝ่ายที่จะมีส่วนเกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการในท้องถิ่น  นักวิจัย  รวมไปถึงเอกชนที่จะ
ได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่  เพ่ือร่วมกันศึกษาการกำหนดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพ้ืนที่ชุมชน  และแนวทางการกำหนดรูปแบบเส้นทางการ
ท่องเที่ยวของชุมชนใกล้เคียงเพ่ือเชื่อมโยงให้ครอบคลุม 
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เชิงนิเวศ การอบรมมัคคุเทศก์น้อยให้แก่เยาวชนในหมู่บ้านสามขา ซึ่งจะช่วยให้เยาชนมีความรู้มาก
เพ่ิมขึ้นและมีการสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น วิธีการกำจัดแมลงโดยการใช้น้ำส้มควันไม้มาไล่ฉีดแมลง
ได้อีกด้วย รวมถึงการนำเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมักมาทดแทนสารเคมีและทางด้านกิจกรรมโฮมสเตย์จะ
ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านเพิ่มได้อีกด้วย  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา หมู่บ้านสามขา 
ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีประเด็นสำคัญจากการวิจัยเพื่ออภิปรายดังนี้ 
 1. ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในระดับมากในทุกด้าน
ยกเว้น  ระดับการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่อยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งผลการศึกษาระดับ
ความเห็นนี้สอดคล้องกับความเห็นของผู้นำชุมชนที่พบว่า  การจัดที่พักรับรองในรูปแบบโฮมสเตย์ยังมี
ชาวบ้านเข้าร่วมไม่มาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าชาวบ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการที่
พักในรูปแบบโฮมสเตย์  และสอดคล้องกับ  Ralf (1995) ที่ชี้ให้เห็นว่าการท่องเที่ยวที่มีการคำนึงถึงการ
มีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนท้องถิ่น  (Involvement of local community or People 
participation) ที่มีส่วนร่วมในการคิดวางแผนปฏิบัติตามได้รับประโยชน์ติดตามตรวจสอบตลอดจน
ร่วมบำรุงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอันจะก่อให้เกิดผลกระทบและผลประโยชน์ในท้องถิ่น
ทั้งกระจายรายได้การยกระดับคุณภาพชีวิตและการได้รับผลตอบแทน เพ่ือกลับมาบำรุงรักษา อนุรักษ์
และจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วยและในที่สุดชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการควบคุมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพท้องถิ่นในที่นี้เริ่มต้นจากระดับรากหญ้า (Grass root) จนถึงการปกครอง
ท้องถิ่นอาจรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community participation-based tourism) อย่างทั่ วถึง   หรือผลการศึกษาของ Cohen & 
Uphoff (1981) ที่กล่าวว่า  นอกจากการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  (Benefits)  และ
ความสำคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึงการกระจาย
ผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย 
 2. แม้ว่าระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวจะอยู่ใน
ระดับมาก  แต่ผลจากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน  ยังพบว่า  การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม กรณีศึกษา หมู่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  จำเป็นต้องได้รับการ
สื่อสารและเพ่ิมเติมความรู้ให้เข้าใจตรงกันเพ่ือแนวทางในการพัฒนาที่ไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา  ได้แก่  Sheikh (2010) ระบุว่าการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวต้อง
สามารถวัดผลกระทบทางระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาท่องเที่ยวในถิ่นที่อยู่ของชุมชนถึง
การวางแผนจะต้องป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมดั่งเดิมของ
ชุมชน ถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของชุมชน และจำเป็นต้องมีการ
ทบทวนผลกระทบต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านต่างๆ 
ที่จะต้องไม่ก่อผลเสียในภายหลัง และจะต้องกำหนดขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่แหล่ง
ท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดความสมดุลของสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นข้อจำกัดของการพัฒนา    และการศึกษาของ
Buhalis (2000)  ที่กล่าวว่าการมีส่วนร่วมต่อการบริการเสริมในแหล่งท่องเที่ยวเป็นบริการที่
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นอกเหนือจากบริการขั้นพ้ืนฐานสาหรับนักท่องเที่ยว  เช่น ธนาคาร ไปรษณีย์ โรงพยาบาล ร้าน
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยปกติการบริการนี้ทางภาครัฐจะเป็นผู้จัดหาและพัฒนา เพ่ือบริการแก่
ประชาชนของตนเอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลพลอยได้ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวที่มา
เที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ยังมีความต้องการด้านร้านบริการอาหารและเครื่องดื่มที่มีจำนวน
เพียงพอและมีการบริการอาหารพ้ืนเมืองของท้องถิ่นอีกด้วย และประชาชนมีส่วนร่วมในการได้ร่วม
ปรับปรุง พัฒนาทำความสะอาดห้องสุขาสาธารณะที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ อีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้  
     การศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วมกรณีศึกษา หมู่บ้านสามขา 
ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  ในครั้งนี้เป็นการศึกษาในระยะเริ่มต้นที่ยังต้องการการวิจัย
ต่อเนื่อง  โดยผลการศึกษาในเบื้องต้นนี้สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงและเป็นข้อมูลในการสื่อสาร   
สำหรับหน่วยงานหรือชุมชนเองที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนต่อไป   
 
  2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 
               การวิจัยในครั้งถัดไป  ควรที่จะศึกษาในรูปแบบการระดมความคิดเห็นร่วมกันของทุก
ฝ่ายที่จะมีส่วนเกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการในท้องถิ่น  นักวิจัย  รวมไปถึงเอกชนที่จะ
ได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่  เพ่ือร่วมกันศึกษาการกำหนดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพ้ืนที่ชุมชน  และแนวทางการกำหนดรูปแบบเส้นทางการ
ท่องเที่ยวของชุมชนใกล้เคียงเพ่ือเชื่อมโยงให้ครอบคลุม 
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เชิงนิเวศ การอบรมมัคคุเทศก์น้อยให้แก่เยาวชนในหมู่บ้านสามขา ซึ่งจะช่วยให้เยาชนมีความรู้มาก
เพ่ิมขึ้นและมีการสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น วิธีการกำจัดแมลงโดยการใช้น้ำส้มควันไม้มาไล่ฉีดแมลง
ได้อีกด้วย รวมถึงการนำเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมักมาทดแทนสารเคมีและทางด้านกิจกรรมโฮมสเตย์จะ
ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านเพิ่มได้อีกด้วย  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา หมู่บ้านสามขา 
ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีประเด็นสำคัญจากการวิจัยเพื่ออภิปรายดังนี้ 
 1. ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในระดับมากในทุกด้าน
ยกเว้น  ระดับการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่อยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งผลการศึกษาระดับ
ความเห็นนี้สอดคล้องกับความเห็นของผู้นำชุมชนที่พบว่า  การจัดที่พักรับรองในรูปแบบโฮมสเตย์ยังมี
ชาวบ้านเข้าร่วมไม่มาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าชาวบ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการที่
พักในรูปแบบโฮมสเตย์  และสอดคล้องกับ  Ralf (1995) ที่ชี้ให้เห็นว่าการท่องเที่ยวที่มีการคำนึงถึงการ
มีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนท้องถิ่น  (Involvement of local community or People 
participation) ที่มีส่วนร่วมในการคิดวางแผนปฏิบัติตามได้รับประโยชน์ติดตามตรวจสอบตลอดจน
ร่วมบำรุงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอันจะก่อให้เกิดผลกระทบและผลประโยชน์ในท้องถิ่น
ทั้งกระจายรายได้การยกระดับคุณภาพชีวิตและการได้รับผลตอบแทน เพ่ือกลับมาบำรุงรักษา อนุรักษ์
และจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วยและในที่สุดชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการควบคุมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพท้องถิ่นในที่นี้เริ่มต้นจากระดับรากหญ้า (Grass root) จนถึงการปกครอง
ท้องถิ่นอาจรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community participation-based tourism) อย่างทั่ วถึง   หรือผลการศึกษาของ Cohen & 
Uphoff (1981) ที่กล่าวว่า  นอกจากการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  (Benefits)  และ
ความสำคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึงการกระจาย
ผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย 
 2. แม้ว่าระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวจะอยู่ใน
ระดับมาก  แต่ผลจากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน  ยังพบว่า  การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม กรณีศึกษา หมู่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  จำเป็นต้องได้รับการ
สื่อสารและเพ่ิมเติมความรู้ให้เข้าใจตรงกันเพ่ือแนวทางในการพัฒนาที่ไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา  ได้แก่  Sheikh (2010) ระบุว่าการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวต้อง
สามารถวัดผลกระทบทางระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาท่องเที่ยวในถิ่นที่อยู่ของชุมชนถึง
การวางแผนจะต้องป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมดั่งเดิมของ
ชุมชน ถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของชุมชน และจำเป็นต้องมีการ
ทบทวนผลกระทบต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านต่างๆ 
ที่จะต้องไม่ก่อผลเสียในภายหลัง และจะต้องกำหนดขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่แหล่ง
ท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดความสมดุลของสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นข้อจำกัดของการพัฒนา    และการศึกษาของ
Buhalis (2000)  ที่กล่าวว่าการมีส่วนร่วมต่อการบริการเสริมในแหล่งท่องเที่ยวเป็นบริการที่
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บทคัดย่อ  

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับของการใช้อินเทอร์เน็ตเก่ียวกับกระบวนการ
เรียนรู้ของบุคลากร 2) ศึกษาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรสายวิชาการ
ในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 53 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Liner 
Regression) ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ ความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด และการใช้
อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.19 ด้านการใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 2. ระดับของการใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร มีการใช้อินเทอร์เน็ต
มากกว่า 3 ครั้งต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 83.02 ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 71.70 และใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงเวลา 12.01–18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 60.38 
 3. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของบุคลากร อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีประสิทธิภาพในการทำนายสูงสุด ร้อยละ 66.75 
 4. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ของบุคลากร อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 ใน 3 ประเด็น คือ การใช้
บริการเวิลด์ไวด์เว็บ การใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล  
 
คำสำคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ, อินเทอร์เน็ต, กระบวนการเรียนรู้  
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