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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่น กระบวนการสื่อสารที่จะสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และศึกษา
ถึงปัญหาอุปสรรค ปัจจัยที่สนับสนุนการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของพ้ืนที่ชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่ง
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษา ใช้วิธีการน าเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) ผลการศึกษา
พบว่า  
 1.1 องค์ประกอบการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ของพ้ืนที่ชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม คือ SMCR ซึ่ง(S)ก็คือ ผู้น าทางความคิด Opinion 

Leader ท าการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation)ซึ่งก็คือ(M) ผ่านสื่อต่างๆที่ใช้ใน

ที่นี้ก็คือ (C) ได้แก่ สื่อบุคคล (Personal Media), สื่อการประชุม, เสียงตามสาย และสื่อกิจกรรม ไป

ยังผู้รับสาร (R) ในที่นี้คือชาวบ้านในชุมชนคลองโคน ผลที่เกิดจากองค์ประกอบการสื่อสารในชุมชนจะ

ท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วม (Participation) เมื่อชาวบ้านส่วนใหญ่ยอมรับ

นวัตกรรมแล้วน าไปปฏิบัติจนเกิดผลส าเร็จ จึงมีการชักชวนผู้อ่ืนหรือการบอกกันปากต่อปาก ท าให้

ชาวบ้านที่ยังไม่ยอมรับนวัตกรรมหรือลังเลเกิดความมั่นใจในนวัตกรรมมากขึ้น มีความคล้อยตามผู้

ชักชวนและเปิดรับนวัตกรรมในท่ีสุด 
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 1.2 รูปแบบการสื่อสารในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การสนับสนุนกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายใต้บริบทของการร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมคิด และร่ วมปฏิบัติของชุมชนใน
ท้องถิ่น และการกระจายรายได้ 

 การสื่อสารระหว่างคนในชุมชนนั้น แกนน าชุมชนมักเป็นผู้ส่งสารหลัก การสื่อสาร
ระหว่างแกนน าชุมชนกับชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ Informal 
Communication โดยเน้นเป็มการพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิด และปรึกษาปัญหากันระหว่างกลุ่ม
สมาชิก นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้น าชุมชนยังได้ใช้รูปแบบการสื่อสารผ่านกิจกรรมต่างๆด้วย ทั้งนี้อาจแบ่ง
รูปแบบการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนคลองโคนดังนี้ 1.การปลูกจิตส านึกและให้ความรู้
ให้กับชาวบ้านในชุมชนผ่านสื่อประเภทต่างๆ 2.การจัดกิจกรรมอาสาสมัคร และ3.การสอนสาธิตการ
เป็นไกด ์

Abstract 
 This research was made to study patterns and forms which could use for 
managing a social participation. This research also studied deep down to a detail of 
cooperation and communication in Khlongkhon’s community to manage Eco-
tourism. There were not only concerning about managing a social participation and 
cooperation in Khlongkhon’s community, but also studied and pointed to problems 
and obstacles of Tambol Khlongkhon, Samutsongkhram Province on this research to 
improve Tambol Khlongkhon to be the best Eco-tourism in Samutsongkhram 
Province. Moreover, this research was a qualitative research which collected all 
details and data by an in-depth interviewing and would be presented by an 
analytical description. After finishing searching all data, there were two essential 
points on this research to show us which were below. 
 1.1 The participation of Khlongkhon’s community, to manage Eco-tourism, got 
around by word of mouth. It was like a rule of David K.Berio which was called SMCR 
theory, S stand for “source”, M stand for “message”, C stand for “channel”, and R 
stand for “receiver”. In this case, there was an opinion leader, as “source” in SMCR 
theory, who took responsibility to diffuse all innovations which had come to Tambol 
Khlongkhon via a personal media. After that, all innovations would be sent to the 
others who would be as a receiver in SMCR theory. Then, they would diffuse the 
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innovation and information to others again via word of mouth. So the message of 
SMCR theory in this case must be “Diffusion of Innovation” and the Channel would 
be “Personal Media”. 
 

1.2 The pattern of the communication for getting the participation of 
Khlongkhon’s community was an Informal Communication. They would focus on an 
exchanging their idea and discussing their problems to each other. Moreover, this 
research showed you that a leader of Khlongkhon’s community would send his/her 
information via the activities. By the way, we might divide the pattern of the 
communication of Khlongkhon’s community into three groups: 1.giving the 
knowledge to people in many channels, 2.having a volunteer activity, and 3.teaching 
how to be a tour guide.  

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน เพราะให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาคน ชุมชน และสังคม โดยการน าศักยภาพที่มีเป็นทุนเดิมของสังคมมาพัฒนาและจัดการ โดยให้
ชุมชนซึ่งเป็นกระบวนการบูรณาการกิจกรรมด้านต่างๆในท้องถิ่นเข้าด้วยกัน โดยค านึงถึงบริบทของ
ท้องถิ่น สร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างแท้จริง การท่องเที่ยวในประเทศมีความส าคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจ ท าให้เกิดรายได้หมุนเวียนที่มีมูลค่านับแสนล้านบาทและมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ อย่างไรก็ตามการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของการ
ท่องเที่ยวถดถอยลง เนื่องจากปัญหาส าคัญจากความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม ส าหรับประเทศ
ไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งเป็นองค์กรที่รับผิดชอบการพัฒนาและการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของประเทศ มีการก าหนดนโยบายการท่องเที่ยวเชิ งอนุรักษ์ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่
ครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี โบราณวัตถุ วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรรวมทั้งแหล่งธรรมชาติต่างๆ(พลายงาม สิงห์เรือง, 2549) 
 ทั้งนี้ ในการจะจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนได้นั้น การสื่อสา รจึงนับว่ามี
ความส าคัญอย่างยิ่ง และมีความสัมพันธ์กับคนในสังคมอย่างแยกไม่ออก ทั้งยังเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การช่วยเหลือให้การพัฒนาในด้านต่างๆด าเนินไปอย่างลุล่วง และทั้งนี้ในการสื่อสารเพ่ือการพัฒนายัง
ต้องค านึงถึงบริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย จึงเป็นเรื่องที่ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาบทบาทของ
การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องถิ่น ว่ามี
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องค์ประกอบตลอดจนรูปแบบ ขั้นตอนในการสื่อสารอย่างไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน าความรู้จาก
การศึกษาครั้งนี้ไปปรับปรุงการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในระดับท้องถิ่นต่างๆ ให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืนต่อไป 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาเฉพาะชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจาก
เป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิ งอนุรักษ์ที่มีการร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
คลองโคน ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างชาวบ้านในชุมชนได้เป็นอย่างดี ท าให้ชุมชนแห่งนี้ได้รับเลือก
ให้เป็นชุมชนตัวอย่างในด้านการอนุรักษ์และการจัดการการท่องเที่ยวภายในชุมชน 
 ชุมชนคลองโคนตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เป็นพ้ืนที่ชายทะเล
บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ าแม่กลอง มีลักษณะเป็นพ้ืนที่งอกชายฝั่งทะเล ซึ่งเกิดจากการทับถมของดิน
ตะกอนในแผ่นดิน ในอดีตพ้ืนที่คลองโคนเดิมเป็นพ้ืนที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยทรัพยากรสัตว์
น้ าที่หลากหลาย ชุมชนคลองโคนจึงเป็นชุมชนประมงพ้ืนบ้าน ที่มีอาชีพประมงเป็นอาชีพหลัก
ประกอบกิจกรรมเลี้ยงชีพ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาลและช่วงเวลาที่สอดคล้องกับธรรมชาติ 
เช่น หอยแครง กุ้ง ปลาทะเล โดยเฉพาะเคยตาด า ซึ่งน ามาท าเป็นกะปิคลองโคนที่มีชื่อเสียง ต่อมาใน
ปลายปี พ.ศ.2528 ได้มีผู้น ากุ้งกุลาด าเข้าไปทดลองเลี้ยงในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลชุมชนคลองโคน แล้ว
ได้ผลดีเป็นอย่างมาก จึงมีคนในพ้ืนที่และต่างพ้ืนที่พากันลงทุนบุกเบิกแผ้วถางป่าชายเลน ท าให้มีป่า
ชายเลนเหลืออยู่เพียงพ้ืนที่แคบ ๆ ตามแนวชายฝั่ง หลังจากนั้นการเลี้ยงกุ้งกุลาด าก็ต้องยุติลงอย่าง
สิ้นเชิง ในปี 2532 เพราะการเลี้ยงกุ้งกุลาด าท าให้น้ าทะเลบริเวณชายฝั่งได้รับเศษอาหารเน่าเสียจาก
บ่อกุ้งเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดภาวะน้ าเสียอย่างรุนแรง และน้ าในแม่น้ าล าคลองก็ได้รับผลกระทบ 
เกิดโรคระบาดกับสัตว์น้ า เมื่อป่าชายเลนลดน้อยลง สัตว์น้ าจึงลดน้อยลงด้วย ท าให้ระบบนิเวศน์เสีย
สมดุล ประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งจึงจ าเป็นต้องเลิกประกอบอาชีพ และย้ายถิ่นไป
ท างานในโรงงานตามต่างจังหวัด ส่งผลให้เกิดปัญหาหย่าร้างและปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมาย 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวท าให้แกนน าชุมชนคลองโคนเริ่มมีแนวคิดในการฟ้ืนฟูป่าชายเลน 
ด้วยการทดลองกันพื้นที่ปลูกป่าชายเลนในพ้ืนที่งอกชายฝั่งทะเล ในปี พ.ศ.2534  โดยการน าของนาย
วิธาน สุวรรณทัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม จากการลองผิดลองถูกและการเรียนรู้ที่ผ่านมาใน
ปัจจุบันมีพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมขึ้นจากที่เหลือเพียง 800 ไร่ เป็น 3 ,000 ไร่ และมีองค์ความรู้ในการ
ฟ้ืนฟูป่าชายเลนจนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ตลอดจนการเสด็จพระราชด าเนินของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพ่ือทรงปลูกป่าชายเลนและทรงเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่ชาวบ้าน
ในพ้ืนที่ต าบลคลองโคนเป็นประจ าตลอดมา ท าให้ชุมชนคลองโคนได้รับการยอมรับในฐานะชุมชน
ต้นแบบในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน (ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร, 2550) 
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 แต่ถึงแม้ว่าทางจังหวัดจะจัดสรรงบประมาณส าหรับการปลูกป่ามาให้แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ ประกอบกับชาวบ้านยังต้องออกไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวของตน ไม่มีเวลา
มาช่วยปลูกป่าชายเลนอย่างเต็มที่ และชาวบ้านบางคนต่างก็ท้อแท้เพราะการปลูกป่าที่เลนงอกใหม่
นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แกนน าชุมชนเล็งเห็นปัญหาในจุดนี้ จึงได้มีการศึกษาและน าเอาแนวคิดการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มาใช้ร่วมกับการปลูกป่าชายเลน เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและ
ชุมชนไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองโคนได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนดีเด่น
ด้านการท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการและมีกิจกรรมการท่องเที่ยว  ที่มีศักยภาพส่งผลให้ได้รับ
รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Award) เมื่อปี พ.ศ. 2550 เนื่องจากชุมชน
คลองโคนมีการรวมกลุ่มวิสาหกิจที่เป็นการร่วมมือร่วมใจกันของคนภายในชุมชน ได้แก่การรวมกลุ่ม
ของผู้ประกอบการ ชาวบ้าน กลุ่มขับเรือ กลุ่มอาหารทะเล กลุ่มอาชีพเลี้ยงหอย และกลุ่มประมง
ชายฝั่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป่าชายเลน และวิถีชีวิตชาวคลองโคลน ส าหรับ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวซึ่งทางชุมชนได้จัดไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน  
และเกิดจิตส านึกในทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน  และ
นักท่องเที่ยว พร้อมมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยดูแลและให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวก่อให้เกิดการกระจาย
รายได้ในท้องถิ่น เป็นการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่หลากหลายและได้ผลอย่างเป็น
รูปธรรมอย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจจากคนในชุมชน 
 ปัจจุบันชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้จ านวนมากยังคงประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง ออกเรือหา
ปลา ท าฟาร์มหอยแครง หอยแมลงภู่ แต่ก็ยังได้น าแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของการผลักดันการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลนผ่านความร่วมมือของนักท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นรายได้
เสริมให้กับชุมชน  
 จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจและต้องการศึกษาการสื่อสารเพ่ือการมีส่วนร่วม
ภายในชุมชนคลองโคนว่ามีรูปแบบอย่างไร จึงสามารถท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันของคนใน
ชุมชน และท าให้เกิดการพัฒนาในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ประสบความส าเร็จและเห็น
เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ของพ้ืนที่ชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 
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2. เพ่ือศึกษาว่ารูปแบบการสื่อสารในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การสนับสนุน

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายใต้บริบทของการร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมคิด และร่วมปฏิบัติ

ของชุมชนในท้องถิ่น และการกระจายรายได้เป็นอย่างไร 

 
วิธีการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุ่งศึกษาศึกษา
รูปแบบและวิธีการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น กระบวนการสื่อสารที่จะสร้างการมี
ส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และศึกษาถึงปัญหาอุปสรรค ปัจจัยที่สนับสนุนการ
สื่อสารเพ่ือการพัฒนาที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของพ้ืนที่ชุมชน
คลองโคน จังหวัดสมุทรสาคร การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การเก็บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้แบ่งผู้ให้ข้อมูลเป็น 3 กลุ่มหลัก โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ซึ่งจะเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(Key Informants) เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์พ้ืนที่ชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้ 
 1. แกนน า สมาชิกและคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองโคลน อ.เมือง จ.
สมุทรสงคราม และผู้น าชุมชนบ้านคลองโคลนที่มีบทบาทหลัก จ านวน 5 คน 
 2. ชาวบ้านและผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาและด าเนินการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พ้ืนที่ชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 5 คน 
 3. นักท่องเที่ยว เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ช่วยวัดประสิทธิผลในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์พ้ืนที่ชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 3 คน 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวค าถามคร่าวๆ ในประเด็น
ส าคัญที่ต้องการข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพ่ือตอบปัญหาน าวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการส ารวจเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม (literature review) 
การสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ กล่าวคือ น าข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลปฐมภูมิ 
(Secondary Data) มาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ได้ตั้งปัญหาน าวิจัย โดยใช้ทฤษฎีต่างๆเป็นแนวทาง
ประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลในการวิจัย ใช้วิธีการน าเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
(Analytical Description) 
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ผลการวิจัย 
 1. องค์ประกอบการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ของพ้ืนที่ชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม คือ SMCR ซึ่ง (S) ก็คือ ผู้น าทางความคิด Opinion 

Leader ท าการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation) ซึ่งก็คือ (M) ผ่านสื่อต่างๆที่ใช้ใน

ที่นี้ก็คือ (C) ได้แก่ สื่อบุคคล (Personal Media), สื่อการประชุม, เสียงตามสาย และสื่อกิจกรรม ไป

ยังผู้รับสาร (R) ในที่นี้คือชาวบ้านในชุมชนคลองโคน ผลที่เกิดจากองค์ประกอบการสื่อสารในชุมชนจะ

ท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วม (Participation) เมื่อชาวบ้านส่วนใหญ่ยอมรับ

นวัตกรรมแล้วน าไปปฏิบัติจนเกิดผลส าเร็จ จึงมีการชักชวนผู้อ่ืนหรือการบอกกันปากต่อปาก ท าให้

ชาวบ้านที่ยังไม่ยอมรับนวัตกรรมหรือลังเลเกิดความมั่นใจในนวัตกรรมมากขึ้น มีความคล้อยตามผู้

ชักชวนและเปิดรับนวัตกรรมในที่สุด พอชาวบ้านส่วนใหญ่ยอมรับนวัตกรรมแล้ว คนส่วนใหญ่คิด

เหมือนกัน ได้รับประโยชน์ร่วมกันลดความขัดแย้งจึงเกิดการมีส่วนร่วมซึ่งท าให้เกิดการพัฒนาของ

องค์กร เครือข่ายและชุมชนแบบมีส่วนร่วมต่อไป 

 2. รูปแบบการสื่อสารในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การสนับสนุนกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายใต้บริบทของการร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมคิด และร่วมปฏิบัติของชุมชนใน
ท้องถิ่น และการกระจายรายได้ 
 การสื่อสารระหว่างคนในชุมชนนั้น แกนน าชุมชนมักเป็นผู้ส่งสารหลัก การสื่อสารระหว่างแกน
น าชุมชนกับชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ Informal Communication 
โดยเน้นเป็มการพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิด และปรึกษาปัญหากันระหว่างกลุ่มสมาชิก นอกจากนี้ยัง
พบว่า ผู้น าชุมชนยังได้ใช้รูปแบบการสื่อสารผ่านกิจกรรมต่างๆด้วย ทั้งนี้อาจแบ่งรูปแบบการสื่อสาร
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนคลองโคนดังนี้ 1.การปลูกจิตส านึกและให้ความรู้ให้กับชาวบ้านใน
ชุมชนผ่านสื่อประเภทต่างๆ 2.การจัดกิจกรรมอาสาสมัคร และ3.การสอนสาธิตการเป็นไกด์  

อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยในเรื่อง “การสื่อสารเพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พ้ืนที่ชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม” ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
ทราบถึงองค์ประกอบการสื่อสาร กระบวนการสื่อสารในชุมชน การเปิดรับนวัตกรรม และรูปแบบการ
สื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนที่ใช้ดังต่อไปนี้ 
 1. ชุมชนคลองโคน กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 ซึ่งกรณีศึกษาชุมชนคลองโคนในครั้งนี้ตรงกับแนวคิดพ้ืนฐานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้ง 4 
ข้อ คือ ชุมชนคลองโคนเป็นการท่องเที่ยวธรรมชาติซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น คือ หมู่บ้าน
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ชาวประมงพ้ืนบ้านและระบบนิเวศป่าชายเลนที่ อุดมสมบูรณ์  เป็นการท่องเที่ยวอย่างมีความ
รับผิดชอบ แกนน าและชาวบ้านมีการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้ ให้การศึกษาและประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล้อมแก่นักท่องเที่ยวจะเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆที่ชาวบ้านจัดให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น 
กิจกรรมปลูกป่าและพาชมวิถีชีวิตชาวประมง และสุดท้ายเป็นการท่องเที่ยวที่น าไปสู่การกระจาย
รายได้ในระดับท้องถิ่นที่จะเห็นได้จากการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นของตน 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้ยังพบว่าหากชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วม ให้ความสนับสนุนในการจัดการ
การท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าการที่ได้รับการจัดการ
และความช่วยเหลือจากทางภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นแค่ปัจจัยเสริมประสิทธิภาพเท่านั้นแต่ไม่ใช่
ปัจจัยหลัก เพราะการที่ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้จะน าพาให้เกิดการพัฒนาใน
การบริหารจัดการที่ประสบความส าเร็จ ยังยืน เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วรุดหน้าต่อไป ซึ่งจะเกี่ยวข้อง
กับเรื่องกลยุทธ์การมีส่วนร่วม ซึ่งจะอภิปรายในหัวข้อต่อไป 
 2. อภิปรายองค์ประกอบการสื่อสารที่จะสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ของพ้ืนที่ชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 
 จากการศึกษาพบว่าการสื่อสารระหว่างคนในชุมชนนั้น แกนน าชุมชนมักเป็นผู้ส่งสารหลัก การ
สื่อสารระหว่างแกนน าชุมชนกับชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ Informal 
Communication โดยเน้นเป็นการพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิด และปรึกษาปัญหากันระหว่างกลุ่ม
สมาชิก ทั้งนี้อาจแบ่งองค์ประกอบการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนคลองโคนแยกตาม
กระบวนการ S M C R ของ David K. Berlo ได้ดังนี้ 
 1) ในการส่งผ่านสาร Sender หรือ ผู้ส่งสาร ในการศึกษาชุมชนคลองโคนนี้ ผู้ส่งสารใช้การ
สื่อสารแบบ Two-way Communication หรือการสื่อสารในลักษณะสองทางเป็นส่วนใหญ่ เป็น
กระบวนการสื่อสารที่ผู้รับสามารถหรือมี โอกาสส่งถ่ายข้อมูลส่งกลับที่เกี่ยวกับข่าวสารที่ได้รับจากผู้ส่ง
สาร อาทิ ความรู้สึก ความคิดเห็นที่มีต่อข่าวสาร การซักถามเพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน จะเห็นได้จาก
บทสัมภาษณ์ของชาวบ้านที่กล่าวว่า ผู้น าชุมชนเปิดกว้างมีการรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน และมี
การใช้สื่อการประชุมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นปรึกษาหาข้อสรุปเพ่ือเป็นมติในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งการสื่อสารในลักษณะสองทางนี่เป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับผู้ส่งสารที่จะทราบว่า 
การสื่อสารในครั้งนั้นของตนประสบผลส าเร็จหรือไม่หรือมีข้อบกพร่อง มีอุปสรรคในการสื่อสาร
อย่างไร ท าให้แกนน าและชาวบ้านส่วนใหญ่มีความเข้าใจตรงกันในการสื่อสารแต่ละครั้ง ซึ่งตรงกับ
สอดคล้องกับงานของ Nair& White (1993, อ้างถึงในปาริชาต สถาปิตานนท์ 2549) ที่ว่าการ
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ปรึกษาหารือนับเป็นการออกแบบการสื่อสาร การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมมิใช่การโน้มน้าวใจบุคคลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค์ แต่การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่
ผู้เกี่ยวข้องหันหน้าเข้าหากัน และด าเนินการปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ผลของการวิจัย
ยังค้นพบด้วยว่ารูปแบบการสื่อสารด้วยการปรึกษาหารือได้แทรกอยู่ในทุกระยะของการจัดการป่า
ชุมชนโดยเริ่มต้นในรูปแบบของการล้อมวงหารือที่มีรูปแบบไม่เป็นทางการสอดคล้องกับการศึกษา
ของวรรณวิมล หุตินทรวงศ์ (2549) ที่พบว่าการสื่อสารโดยการเดินทางไปพูดคุยชักชวนสมาชิก
โดยตรงถึงที่บ้าน เป็นการเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ง่ายขึ้น  
นับเป็นการสื่อสารแบบสองทางในทิศทางแบบแนวนอน สอดคล้องกับกาญจนา แก้วเทพ (2543) ซึ่ง
กล่าวไว้ว่า การสื่อสารที่มีลักษณะเป็นแนวนอนหรือแนวระนาบ เป็นการสื่อสารร่วมกัน ท าให้การ
สื่อสารมีลักษณะบ่งบอกถึงความเสมอภาค การเคารพศักดิ์ศรีของกันและกันโดยเปิดโอกาสให้ผู้รับ
สารและผู้ส่งสารได้สลับบทบาทกันเป็นผู้พูดและผู้ฟัง 
 2) Message หรือ เนื้อหาของสาร 
 ในกระบวนการการสื่อสารที่จะสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
พ้ืนที่ชุมชนคลองโคน เนื้อหาของสารต้องสื่อออกไปมี 2 จังหวะ 1.ผู้ส่งสารจะท าการเน้นไปที่เนื้อหา
ของสารเพื่อชี้ให้ผู้รับสารเห็นถึงโทษและปัญหาของการท าฟาร์มกุ้งกุลาด าที่มีผลต่อระบบนิเวศป่าชาย
เลน ปัญหาป่าเสื่อมโทรมที่มีผลต่อแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าที่มีผลต่ออาชีพท ากินประมงของคนในพ้ืนที่ 
การส่งสารจังหวะแรกจะเป็นการยกระดับความรู้ความเข้าใจให้เกิดกับผู้รับสาร เนื้อหาของสารใน
จังหวะที่ 2 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ ชี้ให้เห็นผลดีเห็นภาพของความส าเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการมีส่วน
ร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับกับแนวคิดของปาริชาต สถาปิตานนท์ (2547) ที่กล่าวว่า การ
สื่อสารน่าจะเป็นกุญแจดอกส าคัญที่ช่วยเปิดประตูไปสู่การที่เครือข่ายมีความมั่นคง เข้มแข็ง อัน
น าไปสู่ความสามารถที่จะช่วยในการด าเนินภารกิจต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นการพุ่งความส าคัญ
มาที่การเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆให้สามารถท างานสอดคล้องประสานกันไปด้วยการสื่อสารที่รวดเร็ว
และตรงกลุ่มเป้าหมาย จึงเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อการขยายตัวของเครือข่ายในระยะเวลาอันสั้น 
เนื่องจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยที่ส าคัญก็คือ ลักษณะของแกนน าและลักษณะของเนื้อหาหรือสารที่
ส่งออกไปนั่นเอง (ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์, 2545) หากสารมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย การที่ผู้ส่งสาร
จะท าความเข้าใจกับผู้รับสาร คงไม่ใช่เรื่องยาก 
 3) channel หรือ ช่องทางการสื่อสาร 
  การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าแกนน าชุมชนคลองโคนมีการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลาย เพ่ือที่จะท าให้เข้าถึงชาวบ้านหรือผู้รับสารได้มากขึ้น สร้างความน่าสนใจและไม่ซ้ าซาก
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จ าเจ ท าให้สามารถเข้าถึงผู้รับสารหรือชาวบ้านและมีการเปิดรับสื่อที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งตรงกับแนวคิดของ
ชัยนันท์ นันทพันธ์ (2549) ที่กล่าวว่า ในการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ การบอกกล่าว 
กระจายข่าวสารต่างๆ ของสถาบัน องค์การ หรือหน่วยงานไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จ าเป็นต้อง
ใช้สื่อเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดซึ่งจ าเป็นต้องเลือกใช้สื่อและเรียนรู้ถึงคุณสมบัติและลักษณะของสื่อ
ประเภทต่างๆที่หลากหลาย เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการด าเนินงานตามแผนงานที่
ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ที่จะประสบผลส าเร็จได้ผลดีประการใด
ย่อมขึ้นอยู่กับการใช้สื่อเป็นปัจจัยส าคัญ ปัญหาจึงอยู่ที่จะเลือกใช้สื่ออย่างไรจึงจะไปถึงกลุ่มเป้าหมาย
ที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด 
 4) Receiver หรือ ผู้รับสาร 
 จากผลวิจัยพบว่า ผู้รับสารแต่ละคนเปิดรับนวัตกรรมได้ช้าเร็วต่างกัน แต่พอชาวบ้านส่วนใหญ่
ยอมรับนวัตกรรมแล้ว คนส่วนใหญ่คิดเหมือนกัน ได้รับประโยชน์ร่วมกัน ลดความขัดแย้งในชุมชนลง 
จึงเกิดการมีส่วนร่วมซึ่งท าให้เกิดการพัฒนาชุมชน รวมตัวเป็นเครือข่ายชุมชนแบบมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง
และสามารถพ่ึงตนเองและพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต ท าให้ผู้วิจัยพบว่าการจะสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนได้นั้น การสร้างความเข้มแข็งจากภายในชุมชนในที่นี้คือการให้ความส าคัญในเรื่องของการ
สื่อสารกับผู้รับสารภายในชุมชนเป็นเรื่องส าคัญมาก ซึ่งในเรื่องนี้ปาริชาติ สถาปิตานนท์ (2547) ได้
ระบุไว้ว่า การแสวงหาแนวทางในการสื่อสารเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย ทั้งในเชิงการสร้าง
เครือข่าย การรักษาและการขยายเครือข่าย ตลอดจนการจัดการความขัดแย้งในเครือข่าย และการ
สื่อสารน่าจะเป็นกุญแจดอกส าคัญที่ช่วยเปิดประตูไปสู่การที่เครือข่ายจะมีความมั่นคง เข้มแข็ง อัน
น าไปสู่ความสามารถที่จะช่วยในการด าเนินภารกิจต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย (ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ , 
2545) 
 3. อภิปรายผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของพ้ืนที่ชุมชน
คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 
 ผลส าเร็จที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นเพราะกลยุทธ์การ
สื่อสารที่ใช้ดังนี้ 
 1) ด้านผู้น าชุมชนที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรู้ความช านาญในเรื่องต่างๆ และยังสามารถโน้ม
น้าวใจและเปลี่ยนความคิดและทัศนคติของชาวบ้านจากเดิมได้ มีผลในทางจิตวิทยาเป็นอย่างยิ่ง 
กล่าวคือผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร ความคิดเห็นถูก
รับฟังและน าไปปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาเครือข่าย และที่ส าคัญผู้ที่มีส่วนร่วมจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
เครือข่าย ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนเครื่อข่ายที่ดีที่สุดดังนั้นผู้น าชุมชนจึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการเปลี่ยนความคิดและทัศนคติของชาวบ้าน สอดคล้องกับแนวความคิด
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เรื่องสื่อบุคคลของ (เกศินี จุฑาวิจิตร, 2542) ว่าการใช้สื่อบุคคล มีอิทธิพลต่อการโน้มน้าวใจ เพราะสื่อ
บุคคลในฐานะที่เป็นผู้ส่งสารมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้รับสาร ได้โดย
ปัจจัยคือความน่าเชื่อถือ (Credibility) โดยเพราะระดับของความรู้สึกที่ผู้รับสารรู้สึกว่าผู้ส่งสารเป็นที่
น่าวางใจ (Trustworthy) และมีความสามารถ (Competent) หรือมีความน่าเชื่อถือผู้นับสารก็มี
แนวโน้มที่จะยอมรับสารจากพวกเขาเหล่านั้นและด้วยประสิทธิภาพของสื่อบุคคลตามแนวคิดของโร
เจอร์และชูเมคเกอร์ (Roger and Shemaker, 1971 อ้างถึงใน ชรัมพร จิตต์โกศล 2543) ซึ่งกล่าวว่า 
ในกรณีที่ต้องการให้บุคคลใดๆ เกิดการยอมรับสารนั้นควรใช้สื่อบุคคลเผยแพร่ข่าวสารสื่อบุคคลจะมี
ประโยชน์มากในกรณีที่ผู้ส่งสารต้องการให้ผู้รับเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม 
 2) มีการใช้สื่อที่หลากหลายเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนคลองโคน 
 รูปแบบสื่อ คุณลักษณะที่หลากหลายและวิธีการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พ้ืนที่ชุมชนคลองโคน แสดงให้เห็นว่าการพูดคุยสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ความรู้ ความคิดและทัศน์คติต่างๆ เป็นกลไกในการสื่อสารเพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พ้ืนที่ชุมชนคลองโคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยรูปแบบวิธีการ
สื่อสารในงานวิจัยครั้งนี้ เน้นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม มีทั้งการจัดประชุมประจ าเดือน และ
การพูดคุยกันแบบปากต่อปากซึ่งไม่เป็นทางการ สอดคล้องกับแนวความคิดของ  (กาญจนา แก้วเทพ, 
2543) ซึ่งกล่าวว่า การสื่อสารที่มีลักษณะเป็นแนวนอนหรือแนวระนาบ เป็นการสื่อสารร่วมกัน ท าให้
การสื่อสารมีลักษณะบ่งบอกถึงความเสมอภาค การเคารพศักดิ์ศรีของกันและกัน โดยเปิดโอกาสให้
ผู้รับสารและผู้ส่งสาร ได้สลับบทบาทกันเป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟัง นอกจากนี้แกนน าชุมชน คือผู้ประสาน
ให้เกิดการมีส่วนร่วมและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในชุมชน คือได้พยายามจัดกิจกรรม
อาสาสมัครปลูกป่า และการให้ความรู้ สอนสาธิตการเป็นไกด์ให้กับสมาชิกและชาวบ้าน เพ่ือกระตุ้น
ความสนใจ และสร้างจิตส านึกให้คนในชุมชนหันมาตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รักและ
หวงแหนในทรัพยากรของตน สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ธีรพันธ์ โล่ห์ทองค า, 2545) ที่กล่าวว่า การ
ใช้กิจกรรมหรือเหตุการณ์พิเศษช่วยกระตุ้นความสนใจ สร้างโอกาสให้มากขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ, 2548) ที่พบว่า การท างานของชุมชนมีการใช้การสื่อสารด้วยการ
สอนสาธิต การลองให้ไปท าดู เพ่ือให้ชาวบ้านได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
 3) ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนคลองโคนมีการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวแบบอย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือ มีการสื่อสารข้อมูลกันภายในและภายนอกชุมชนอย่างเป็น
ระบบท าให้ เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือร่วมใจและการมีส่วนร่วมของคนในชุมช น มีการ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้บุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชน
ผ่านทางเวบไซด์และโซเชียวเน็กเวิร์ก แผ่นป้ายแผ่นพับ การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย
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ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน และสิ่งที่เป็นจุดเด่นในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน
คลองโคนและดึงดูดนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป นั่นก็คือชุมชนสามารถสร้างการท่องเที่ยวที่เน้น
ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและเรียนรู้ด้านวิถีชีวิตของชาวประมงพ้ืนบ้าน โดยให้มีไกด์เป็นชาวพ้ืนบ้าน 
อีกทั้งยังให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าชายเลน ควบคู่ไปกับการ
ปลูกจิตส านึกให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่ง
เหล่านี้เป็นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนคลองโคนที่ท าให้การท่องเที่ยวของ
ชุมชนคลองโคนมีจุดเด่น ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ (นิพล 
เชื้อเมืองพาน, 2543) ที่กล่าวว่า แนวทางในการจัดการการท่องเที่ยว คือ ควรมีรูปแบบในการบริหาร
โดยกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพ้ืนที่ภายใต้
หลักการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เน้นทั้งการให้บริการและการท าความเข้าใจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ทางภาครัฐและมีองค์กรภาคเอกชนควรเข้ามาให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในเรื่อง
แผนยุทธศาตร์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนและช่วยในการด าเนินกิจกรรมต่างๆที่ทางชุมชน
ต้องการความช่วยเหลืออย่างจริงจัง เช่น ส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
การจัดการการท่องเที่ยว หรือวิทยากรผู้มีความช านาญมาลงชุมชนเพ่ือให้ความรู้เพ่ิมเติมกับชาวบ้าน
ได้มากยิ่งขึ้น 
 2. ควรมีการส่งเสริมองค์กรชาวบ้านและองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็มยิ่งขึ้นจนได้เป็นองค์กร
หรือชุมชนตัวอย่าง และแสดงศักยภาพของชุมชนตนเองเพ่ือสาธิตหรือเป็นชุมชนตนแบบให้กับชุมชน
อ่ืนๆต่อไป 
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