บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ศึกษาพื้นที่ บานฝงทา หมู 5
ตําบลวังกพง อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ” ผูศึกษาแบงหัวขอการสรุปได ดังนี้
1. สรุปผลการศึกษา
1.1 รูปแบบการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
1.2 ผลกระทบจากการจัดการทองเที่ยวของชุมชน
1.3 การมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวของชุมชน
2. ขอเสนอแนะในการศึกษา
สรุปผลการศึกษา
1. รูปแบบการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
ชมรมทองเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการอนุรักษ บานฝงทา พัฒนามาจากกลุมอนุรักษ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของหมูบาน ซึ่งเกิดจากความคิดเห็น และการรวมกลุมกันเองของ
ชาวบาน และเพื่อใหการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประสบความสําเร็จ จึงไดพัฒนา
รูปแบบเปนการทองเที่ยว เพื่อใหเกิดผลประโยชนแกคนในชุมชน และนํามาซึ่ง แรงจูงใจใน
การใหความรวมมืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของชาวบาน การจัด
โครงสราง และการดําเนินงานของชมรมทองเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการอนุรักษบานฝงทา จะมี
ลักษณะเรียบงาย ไมมีโครงสรางที่ซับซอน เพื่อใหเขาใจไดงาย และเกิดความโปรงใส อันจะ
นําไปสูการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของชมรม
การบริหารงานของชมรม เปนการบริหารงานแบบแยกกัน ตามแตละกิจกรรม
และดําเนินการโดยผูที่เกี่ยวของโดยตรง เชน กิจกรรมเรือลองแมน้ําปราณ ก็จะมีเฉพาะ
เจาของเรือที่นําเรือมาใหบริการ ที่จะมีสวนรวมสําคัญในการบริหารจัดการ กิจกรรมที่พัก
Home Stay หรือ อุทยานวังมัจฉา มีการระดมทุนเปนหุน และจายเงินปนผลตามจํานวนหุนใน
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แตละป การบริหารงานในสวนนี้ จะบริหารงานโดยลุงประจักษ หัวใจเพชร ซึ่งเปนผู
ประสานงานกิจกรรมของชมรม และมีการจดบันทึกผลการดําเนินงานรวมกับเหรัญญิกของ
ชมรม เพื่อความโปรงใสในการตรวจสอบ
กิจกรรมที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวมากที่สุด คือกิจกรรมลองเรือชม
แมน้ําปราณ ซึ่งชาวบานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมลองเรือ มีจํานวนนอย คือ มีเพียง เจาของเรือ
ที่นําเรือมาใหบริการ แตก็เปนสวนสําคัญในการชวยอนุรักษ นก และปลาในเขตอนุรักษของ
หมูบาน เนื่องจากจะเปนชาวบานที่อยูติดแมน้ํา มีเรือเปนของตัวเอง และนําเรือมาใหบริการ
นักทองเที่ยว
กิจกรรมอุทยานวังมัจฉา หรือ การขายอาหารปลา และกิจกรรมที่พักโฮมสเตย
ของหมูบาน มีลักษณะในการดําเนินการคลายๆ กัน คือ การระดมทุน จะระดมทุนจาก
ชาวบาน หุนละ 100 บาท และจัดสรรผลประโยชนจากการจัดการทองเที่ยว ตามจํานวนหุน
การดําเนินการตางๆ จะใหผูประสานงานของชมรมเปนผูจดบันทึกและดําเนินการจัดการ
ตางๆ ทั้งการรับนักทองเที่ยว การดูแลจัดเตรียมสถานที่ ตางๆ มีการจัดบันทึกบัญชี รายรับ
รายจาย และแสดงผลการดําเนินการอยางชัดเจน
ซึ่งกิจกรรมของชมรมไดกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนในมิติตางๆ ดังนี้
1. มิติ ดานสิ่งแวดลอม เนื่องจากชาวบาน จะไดรับผลประโยชน โดยตรง จากา
การจัดการทองเที่ยว ซึ่ง มีความอุดมสมบูรณ ของทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
2. มิตดานสังคม และการเมือง มีการประชุม ปรึกษาหารือ และมีสวนรวมใน
กิจกรรมของชุมชน ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการของชุมชนดวยตนเอง
3. มิติดานเศรษฐกิจ ทําใหเกิดอาชีพเสริม สรางรายไดใหชุมชน มีการรวมทุนกัน
จากคนภายในชุมชนเอง ทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของกิจการตางๆ และใหความรวมมือ
ชวยเหลือ ใหกิจกกรรม ประสบความสําเร็จทางเศรษฐกิจไดตอไป
2. ผลกระทบจากการจัดการทองเที่ยวของชุมชน
การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ของชมรมทองเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการอนุรักษ
บานฝงทา มีผลกระทบตอชุมชนดานตางๆดังนี้

75

2.1 ผลกระทบดานเศรษฐกิจ
ชาวบานมีรายไดเสริมจากการจัดการทองเที่ยว ทั้งกลุมที่นําเรือมาใหบริการ
นักทองเที่ยว และการรวมลงทุนในกิจกรรมตางๆของชมรม ทั้งอุทยานวังมัจฉา และที่พัก
โฮมสเตยของหมูบาน ที่ผานมา จากผลประกอบการมีกําไร สามารถปนผลใหแกสมาชิกได
ทุกป
2.2 ผลกระทบดานสังคม
การจัดการทองเที่ยว ทําใหมีผูคนใหความสนใจในชุมชน และเดินทางเขามา
ศึกษาดูงาน และทองเที่ยวในชุมชนมากขึ้น สรางความภาคภูมิใจใหกับชาวบานในพื้นที่ ที่ได
มีสวนรวมชวยกันในการอนุรักษสัตวปาและสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ แมในชวงแรกๆตั้งแต
เริ่มทําการอนุรักษ จะมีปญหาบาง แตก็ไมเคยเกิดเหตุขัดแยงรุนแรง เนื่องจากกลุมอนุรักษ
และ คณะกรรมการฝายตางๆของหมูบาน ใชวิธีเจรจา พูดคุย ขอรอง และทําความเขาใจ
เปนหลัก รวมถึง มีการหารือ กันอยางจริงจัง ในที่ประชุมของหมูบานตลอดมา
นอกจากนี้ การจัดการทองเที่ยว ยังทําใหคนที่อาศัยในหมูบาน ซึ่งสวนมากเปน
ผูสูงอายุ รูสกึ มีคุณคา ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีการพบปะ พูดคุยกันในเรื่องการ
ดําเนินการตางๆของชมรม สรางความสัมพันธอันดีใหกับคนในหมูบาน
2.3 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
เมื่อมีการจัดการทองเที่ยวในหมูบาน ชาวบาน ไดใหความสําคัญแกการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมมากขึ้น เนื่องจากมีสวนรวมในการรับผิดชอบผลของสิ่งแวดลอม รวมถึง การ
ไดรับการสนับสนุน จากหนวยงานราชการในการใหความรูในดานการอนุรักษ ตางๆ ปจจุบัน
แมวาจะมีนักทองเที่ยว เดินทางเขามาทองเที่ยวในหมูบานมากขึ้น แตก็ยังไมเกิดปญหา
มลภาวะ หรือปญหาสิ่งแวดลอมจากการจัดการทองเที่ยว เนื่องจากนักทองเที่ยวสวนมากใช
เวลาอยูในหมูบานไมนาน และนักทองเที่ยวที่เขามาพักที่พัก โฮมสเตยของหมูบาน ยังมี
จํานวนนอย มลภาวะที่เกิดจึงไมเกินความสามารถในการจัดการของธรรมชาติ และการ
ดําเนินการของชุมชน
3. การมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวของชุมชน
การจัดการทองเที่ยว โดยชุมชน ของชมรมทองเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อการอนุรักษ
ไดเปดโอกาสใหคนในชุมชน ไดเขามามีสวนรวมในทุกๆขั้นตอน ตั้งแตเริ่มแรกที่คนในชุมชน
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จํานวนหนึ่งเห็นวาการใชยาฆาแมลงเปนปญหาของเกษตรกร และไดรวมกันคิดหาวิธีแกไข
ปญหาโดยการอนุรักษนกพื้นบาน และสัตวกินแมลงตางๆ จนกลายเปนหมูบานอนุรักษพันธุ
สัตวปา ในระยะแรกเริ่มนี้ ตองถือวาเปนการใหความรวมมือ และดําเนินการโดยคนในชุมชน
เองทั้งสิ้น เพราะไมไดมีหนวยงานตางๆภายนอกใหการสนับสนุน หรือนําเสนอแนวความคิด
ริเริ่มแตอยางใด จนกระทั่งชุมชนมีความคิดริเริ่มเอง ที่จะพัฒนาตอยอดการอนุรักษธรรมชาติ
ใหเกิดผลประโยชนทางเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืนในการอนุรักษ เปนการจัดการทองเที่ยวโดย
ชุมชน
รูปแบบการจัดการทองเที่ยวของชุมชน ก็ไดใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการคิด
และกําหนดกิจกรรม รวมถึงวางแผนการใชทรัพยากรการทองเที่ยวเอง การระดมทุนเพื่อจัด
กิจกรรม ก็เปนการระดมทุนจากคนในชุมชน ทําใหเกิดการติดตามผล ใหความสนใจและ
ความรวมมือในกิจกรรมตางๆของชมรมเปนอยางดี การรับผิดชอบผลประโยชน คนในชุมชน
ก็มีสวนรวมในการกําหนดกฎเกณฑในการจัดสรรผลประโยชนตามสัดสวนที่ไดมีการระดม
ทุนไป

เปนการกระจายรายไดใหแกคนในชุมชน

และมีทุนหมุนเวียนในการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของชุมชน และกอใหเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของ
ตนเองอีกดวย
การจัดสรรผลประโยชน

ชาวบานจะมีสวนรวมไดรับผลประโยชนจาการรวม

กิจกรรมจัดการทองเที่ยวของชุมชนโดยตรง เปนเงินปนผลและคาตอบแทน แตจะจํากัดอยู
เฉพาะสวนที่รวมลงทุนหรือดําเนินการเทานั้น
ขอเสนอแนะในการศึกษา
1. ขอเสนอแนะตอชุมชน
1.1 ควรใหมีโครงสรางการบริหารงานที่เปนระบบ มีหนาที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
เนื่องจากปจจุบัน การดําเนินงานตางๆ อาศัยผูประสานงานของชมรมฯ และผูชวยอีกจํานวน
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ไมมากนัก แมชาวบานจะมีสวนรวมจากการประชุม เสนอความคิดเห็น และการลงมือ
ปฏิบัติงาน แตในอนาคต หากไมมีผูประสานงานกิจกรรมตางของชมรม อาจจะไมประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินงานได
1.2 ควรเพิ่มกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว จัดใหมีรานอาหาร หรือราน
ขายของที่ระลึกขึ้น เพื่อใหนักทองเที่ยวที่เขามาพัก และเขามาทองเที่ยวในชุมชน ไดอุดหนุน
สินคา และผลิตภัณฑตางๆของชุมชน รวมทั้งอาจเปนปจจัยที่ทําใหนักทองเที่ยวพักอยูใน
หมูบานนานขึ้น และมีการใชจายมากขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษา ปจจัย ที่จะทําใหการทองเที่ยวไดรับความนิยมจาก
นักทองเที่ยว และประสบความสําเร็จในดานการสรางความยั่งยืนของการพัฒนาแกชุมชน
2.2 ควรมีการศึกษา ถึงประสิทธิภาพของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
2.3 ควรมีการศึกษา ถึงบทบาทของภาครัฐในการใหการสนับสนุนการจัดการ
ทองเที่ยวของชุมชน

