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บทคัดย่อ
การศึกษาเรือ่ ง บทบาทของชุมชนในท้องถิน่ ต่อการพัฒนาตลาดการท่องเทีย่ วจังหวัดบุรรี มั ย์
กรณีศึกษาชุมชนวนอุทยานเขากระโดง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การพัฒนาตลาดการท่องเทีย่ ว วนอุทยานเขากระโดง อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ และเพือ่ หาแนวทาง
ในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว วนอุทยานเขากระโดงอำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การวิจัยครั้งนี้ได้
กำ�หนดกลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชนในชุมชนพื้นที่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตำ�บล
เสม็ด ชุมชนตำ�บลอิสาน และชุมชนตำ�บลสวสยจีก อำ�เภอเมืองบุรรี มั ย์ จังหวัดบุรรี มั ย์ผนู้ �ำ ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยได้กำ�หนดขนาดตัวอย่างประชาชนในชุมชน โดยใช้สูตรการหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจำ�นวนประชากร ใช้สูตรของ Taro Yamane ทดสอบความน่าเชื่อถือของ
เครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการศึกษาทั้งการวิจัยแบบคุณภาพจากเอกสารทางราชการและเอกสารเผย
แพร่ การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพและจัดประชุมระดับความคิดเห็น ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง เพือ่ ค้นหาแนวทาง
การพัฒนาวนอุทยานเขากระโดง และการวิจยั เชิงปริมาณสำ�รวจความมีสว่ นร่วมของประชาชนในชุมชน
ต่อการพัฒนาวนอุทยานเขากระโดง เมือ่ ได้เก็บข้อมูลเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั ทำ�การวิเคราะห์ขอ้ มูล
และสรุปผล มีรายละเอียดดังนี้
เชิงปริมาณ
บทบาทการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการพัฒนาตลาดท่องเทีย่ ว วนอุทยานเขากระโดง จำ�แนก
ตามส่วนประสมทางการตลาดบริการสรุปผล ได้ดงั นี้ บทบาทด้านแหล่งท่องเทีย่ วและบริการ บทบาท
ด้านราคา บทบาทด้านทำ�เลที่ตั้ง บทบาทด้านการส่งเสริมการตลาด บทบาทด้านบุคลากร บทบาท
ด้านกระบวนการ บทบาทด้านทางกายภาพ บทบาทด้านผลิตภาพ บทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการพัฒนาตลาดท่องเที่ยว วนอุทยานเขากระโดงโดยรวมแล้วอยู่ในระดับปานกลาง
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เชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาตลาดท่องเที่ยววนอุทยานเขากระโดง กล่าว โดยสรุป
ผูส้ มั ภาษณ์สว่ นใหญ่ให้ความเห็นว่าวนอุทยานเขากระโดงควรพัฒนาในรูปแบบของการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม เพือ่ พัฒนาเป็นพักผ่อนหย่อนใจ และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรูศ้ กึ ษาข้อมูลธรณีวทิ ยา
ธรรมชาติภูเขาไฟ ร้านค้าจำ�หน่ายสินค้า จำ�หน่ายอาหาร จำ�หน่ายของที่ระลึกต้องมีการกำ�หนดหรือ
ควบคุมดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ พัฒนาถนนทางขึน้ เขากระโดง อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา
สิ่งแวดล้อม ควรมีการปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม พัฒนาชุมชนใกล้แหล่ง
ท่องเที่ยว จัดให้ชุมชนสะอาดเป็นระเบียบเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้มากขึ้น
โดยพัฒนาสื่อ เนื้อหา จุดขายของแหล่งท่องเที่ยว ผ่านสื่อทุกรูปแบบ เช่น แผ่นพับ วิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ท บทความลงในหนังสือพิมพ์หรือหนังสือเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว นำ�เสนอทัง้ ภาษา
ไทยและภาษาต่างชาติ ให้มากกว่า 3 ภาษา บุคลากรมีจำ�นวนจำ�กัด ควรเพิ่มบุคลากรให้มากขึ้นกว่า
เดิม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เขามาเยี่ยมชมวนอุทยานเขากระโดง ซึ่งมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นทุกปี ประสาน
งานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สถานศึกษา เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ววนอุทยานเขากระโดง และ
ควรพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย มีการจัดเจ้าหน้าที่ รปภ. หรืออป.พร หมู่บ้าน รักษาความ
ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว พัฒนาบริเวณแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะอาด รวมทั้งร้านอาหาร ร้าน
จำ�หน่ายสินค้าทีร่ ะลึก ให้ปราศจากการทิง้ ขยะ เศษกระดาษ เศษอาหาร รณรงค์อนุลกั ษณ์สงิ่ แวดล้อม
เพื่อสร้างให้แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามปรับปรุงสิ่งอำ�นวยความสะดวก สาธารณูปโภค ให้สะอาด
และพร้อมที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวได้ตลอดเวลา ควรนำ�เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริการ
นักท่องเที่ยว เช่น ติดตั้ง WIFI ในแหล่งท่องเที่ยว
คำ�สำ�คัญ
บทบาท ชุมชนท้องถิ่น พัฒนาตลาดท่องเที่ยว
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Role of local communities in the tourism markets development
In Buriram Province with Kao Kradong Park case study.
Auttakorn Chattukul

Asst. Prof., Marketing Officer, Faculty of Management Science,
Buriram Rajabhat University

Abstract
This research is the study about role of local communities in the development
of tourism market in Buriram Province with KhaoKradong Forest Park case study. The
purpose of this study is about the role of community participation in the development
of tourism market in KhaoKradong Forest Park, Mueang District, Buriram and to find
methods to develop tourism market of KhaoKradong Forest Park, Mueang District
Buriram province.The people in the community near the tourist communities were
selected as samples of this study. They are cummunity leaders and related organizations
from Sa-med community, I-san community and Sawai-Chek community from Mueng
District, Buriram. The researcher determined the sample size using the population size
formula, referring the Taro Yamane formula to test the tools reliability. Information
gathered were done by studying relevant documents. The research was conducted
both quantitative interviews and conferences with relevant people to find method of
development KhaoKradong Forest Park. Once the data has been collected. The data
were analyzed and summarized as follows.
		
Quantity information
The roles of community participation in tourism marketing development
in KhaoKradong Forest Park could be classified by services marketing, thus, tourism
and services, prices, places, promotion, personnel, process, physical evidences,
production, people involvement in KhaoKradong Forest Park are in average level.

170

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

Vol. 10 No. 1 January - June 2018

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

Quality information
According to the interview about method of tourism market development
in Kao Kradong Park, Buriram, the conclusion of comments are as follow; the Kao
Kradong Park should be developed by environment conservation pattern so it could
materialize into a recreation park. The Kao Kradong Park should also be designed to
be used as learning center of geology for natural volcanic study. Government should
apply control over number of souvenir and food shops. Renovation of entrance and
scenery, there should be more trees around the area to create better scenery. Develop
local community around the tourism area and to create clean environment. Develop
content in Thai and at least 3 other languages to attract more tourists and increase
channel of information distribution such as brochures, radio channel, television program,
online and offline articles. There are still few number of staff at present and there
should be more recruitment of staff to support the tourists which number tend
to increase every year. Coordinate with local government and academic institutions
to help promoting tourism information. Organize tourist security assistance staffs.
Organize environmental conscious campaign to prevent tourist and community people
dumping of waste around the area. New technology should be used to help provide
tourist services such as WIFI availability in tourist area.
Keywords
Role Local   Community Tourism   Markets Development
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ที่มาและความสำ�คัญของปัญหา
การท่องเทีย่ วเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการ ทีม่ บี ทบาทสำ�คัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
ภาคการท่องเที่ยว มีสัดส่วนถึงร้อยละ 10 ของ GDP ของประเทศ มีการจ้างงานทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมกว่า 8 ล้านคน (ปิยะมาน เตชะไพบูลย์, 2557) เพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็น
อันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศแล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
อีกมากมาย อาทิ โรงแรมและที่พักภัตตาคารร้านอาหาร ร้านจำ�หน่ายของที่ระลึก การคมนาคมขนส่ง
เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุนการจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยในแต่ละปีสามารถ
สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในรูปเงินตราต่างประเทศปีละหลายแสนล้าน บาท รวมทั้งสร้างกระแสเงิน
หมุนเวียนภายในประเทศจากคนไทยเทีย่ วไทยนับแสนล้านบาทเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวมีแนวโน้มการแข่งขันรุนแรงขึ้นตามลำ�ดับ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความอ่อน
ไหวง่ายจากปัจจัยทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ สถานการณ์และผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงที่
เป็นความท้าทายต่อการท่องเทีย่ วของประเทศไทยมาจากหลายประเด็น ดังนี้ ประเด็นผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การเปลีย่ นแปลง
เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ด้านภาพลักษณ์ และความเชือ่ มัน่ ซึง่ ส่งผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
แผนพัฒนาการท่องเทีย่ วแห่งชาติปี 2558-2560 ได้ก�ำ หนดยุทธ์ศาสตร์ขอ้ หนึง่ เรือ่ งการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว บูรณาการการทำ�งานร่วมกับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับนโยบาย จนถึงระดับ
ชุมชน ด้วยการสนับสนุนให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วมด้วยการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเทีย่ ว โดย
การบูรณาการจะดำ�เนินการผ่านกลไกการจัดทำ�แผนและการจัดทำ�งบประมาณเชิงบูรณาการ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท่องเที่ยว มีแนวทางให้ความ
รู้แก่ชุมชน สนับสนุนองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล ให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
บริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม มีกิจกรรมที่เหมาะสมกับท้องถิ่นภายใต้ขีดความสามารถในการ
รองรับของท้องถิ่น และอนุรักษ์ระบบนิเวศ
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นจึงมีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน เนื่องจากชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ที่รับรู้ปัญหาและได้รับผลกระทบโดยตรงจากการท่องเที่ยว
จึงจำ�เป็นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวทุกขั้นตอนและ
ให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากนักท่องเที่ยว พร้อมทั้ง
การสร้างจิตสานึกในการดูแลปกป้องรักษาทรัพยากรท่องเทีย่ วและสภาพแวดล้อมให้คงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
เพราะเมื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวย่อมได้รับการสนับสนุนอย่างเต็ม
ที่ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสะดวกรวดเร็วและไม่ขัดแย้งกัน อีกทั้งยังง่ายต่อชุมชนในการดูแล
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รักษาทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น
ในแหล่งท่องเที่ยวและในที่สุดชุมชนท้องถิ่นจะมีส่วนในการควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาบทบาทของชุมชนในท้องถิ่นต่อการพัฒนาตลาดการท่อง
เที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ โดยศึกษาในพื้นที่ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเขากระโดง ทั้งนี้เพื่อนำ�ผลการศึกษาไป
เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ให้พื้นที่ มีการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว
และให้เกิดความสอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของคนในชุมชนเพือ่ ให้ชมุ ชนแหล่งท่องเทีย่ วเขากระโดง อำ�เภอ
เมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีค่ งไว้ซงึ่ เอกลักษณ์และมีการพัฒนาด้านการท่องเทีย่ วอย่าง
สมดุลและยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว วนอุทยานเขา
กระโดง อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2. หาแนวทางในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว วนอุทยานเขากระโดง อำ�เภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านพื้นที่และประชากร
ขอบเขตของการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
โดยเน้นการสำ�รวจประชาชนในชุมชน ได้แก่ ชุมชนตำ�บลเสม็ด ชุมชนตำ�บลอิสาน และชุมชนตำ�บล
สวายจีก อำ�เภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ด้านเนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำ�หนดขอบเขตด้านเนื้อหาตาม
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไว้ดังนี้ ด้านแหล่งท่องเที่ยวและบริการ ด้านราคา ด้านทำ�เลที่ตั้ง
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภาพ
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
ในการศึกษาครั้งนี้ขอบเขตด้านตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัย บทบาทของชุมชนในท้องถิ่นต่อการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ กรณี
ศึกษาชุมชนวนอุทยานเขากระโดง มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาบทบาทของชุมชนในท้องถิน่ ต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว วนอุทยานเขากระโดง อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาตลาด
การท่องเที่ยว วนอุทยานเขากระโดง อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้เก็บรวมรวมข้อมูลพร้อมนำ�
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ทำ�การศึกษา มี 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ผู้นำ�ชุมชน จำ�นวน 6 คน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล 3 ตำ�บล และ
กำ�นัน 3 ตำ�บล รวม 6 คน
กลุ่มที่ 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 คน ได้แก่ หัวหน้าอุทยานเขากระโดง หัวหน้าการท่องเที่ยว
และการกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มที่ 3 ประชาชนในชุมชน วนอุทยานเขากระโดง 3 ชุมชน จำ�นวน 37,733 คน
โดยผูว้ จิ ยั ได้ก�ำ หนดขนาดตัวอย่างประชาชนในชุมชน โดยใช้สตู รการหาขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
แบบทราบจำ�นวนประชากร โดยกำ�หนดความเชื่อมั่นที่ 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ดังสูตรของ
Taro Yamane ดังนี้ (กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ, 2552, 74)
n= N 2
เมื่อ
1+Ne
n คือ ขนาดตัวอย่าง
N คือ ขนาดประชากร
e คือ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95
จำ�นวนประชากรทั้งหมดเท่ากับ 37,773 คน คำ�นวณหาขนาดตัวอย่างได้ดังนี้
แทนค่าลงในสูตรได้
n= N 2
			
1+Ne
			
399.57
n=
1+37,7732(0.05)2
			
			
n = 399.57
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม คือ 400 คน
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เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
1. แบบสอบถาม เพื่อถามกลุ่มตัวอย่างมี 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว เป็นคำ�ถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับบทบาทของชุมชนในท้องถิ่นต่อการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว ว่ามี
บทบาทมากน้อยเพียงใด จากนั้นจะทำ�การรวบรวมแบบสอบถามจำ�นวน 400 ชุด ตรวจสอบความถูก
ต้อง ก่อนนำ�ไปวิเคราะห์ ลักษณะคำ�ถามเป็นแบบปิด (Close – ended Question) แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert) (กาลัก เต๊ะขันหมาก, 2553, 135) ซึ่งมี 5
ระดับ คือ
5 หมายถึง เป็นปัญหาระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง เป็นปัญหาระดับ มาก
3 หมายถึง เป็นปัญหาระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง เป็นปัญหาระดับ น้อย
1 หมายถึง เป็นปัญหาระดับ น้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 ขอเสนอแนะ เป็นคำ�ถามปลายเปิด (Open Ended)
2. แบบสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานเขา
กระโดง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่อ – สกุล อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ ประเภทของผลิตภัณฑ์
ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานเขากระโดง อำ�เภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้ ได้ด�ำ เนินการวิจยั ในพืน้ ที่ 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตำ�บลเสม็ด ชุมชนตำ�บลอิสาน
และชุมชนตำ�บลสวายจีก อำ�เภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับวนอุทยานเขา
กระโดง ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเลือกชุมชนทั้ง 3 นี้เป็นพื้นที่ในการศึกษาวิจัย การดำ�เนินการ
วิจัยจึงมีขั้นตอนในการดำ�เนินการวิจัยที่จะนำ�ไปสู่เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้วิจัยได้ดำ�เนิน
การจัดแบ่งระยะการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การดำ�เนินการระยะนี้ เข้าประสานกับผู้นำ�ชุมชน เป็นช่วงการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างผู้วิจัยและผู้นำ�ในชุมชน การเผยแพร่แนวคิดโครงการวิจัยให้ชุมชนได้รับรู้
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ระยะที่ 2 นำ�แบบสอบถามเก็บข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามให้กับประชาชนในชุมชนแหล่ง
ท่องเที่ยว และแบบสัมภาษณ์ทำ�การสัมภาษณ์ผู้นำ�ชุมชน
ระยะที่ 3 การดำ�เนินการพัฒนาการตลาดท่องเทีย่ ว วนอุทยานเขากระโดง อำ�เภอเมือง จังหวัด
บุรรี มั ย์ ศึกษาบทบาทของชุมในการพัฒนาตลาดท่องเทีย่ ว วนอุทยานเขากระโดง อำ�เภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ ผูว้ ิจยั จะใช้เทคนิค AIC เพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการพัฒนาตลาด
การท่องเที่ยวโดยชุมชน เทคนิค AIC เป็นกระบวนการที่มีศักยภาพในการสร้างพลังและกระตุ้นการ
ยอมรับของชุมชนให้ร่วมพัฒนาชุมชนและยังมีศกั ยภาพทีจ่ ะขยายผลได้ เทคนิค AIC ทีน่ �ำ มาประยุกต์
สำ�หรับการประชุมระดมความคิดในการพัฒนาหมูบ่ า้ น คือเทคนิคการระดมความคิดทีใ่ ห้ความสำ�คัญ
ต่อความคิดและการมีสว่ นร่วมของสมาชิกในชุมชนบนพืน้ ฐานแห่งความเสมอภาคเป็นกระบวนการที่
นำ�เอาคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา มีขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นตอนการสร้างความรู้ (Appreciation หรือ A) ขั้นนี้เป็นปัจจัยที่ทำ�ให้ทุกคนยอมรับ
สำ�นึกและเห็นคุณค่าของคนในชุมชนและทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนที่อยู่ว่ามีศักยภาพเป็น
ของดีมีคุณค่าต่อชุมชน ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ให้ผู้ร่วมประชุมทั้งหมดที่ผ่านการคัดเลือกมาจำ�นวน 20 คน แนะนำ�ตนเองเพื่อให้
ทีป่ ระชุมรูจ้ กั กันและเกิดความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ กัน พร้อมกับแจ้งวัตถุประสงค์และความตัง้ ใจทีจ่ ะเข้ามาร่วม
กิจกรรมในการจัดประชุม
1.2 ผูว้ จิ ยั แจ้งประเด็นวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทราบแลกเปลีย่ น
และรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการพัฒนาตลาดท่อง
เที่ยววนอุทยานเขากระโดง
1.3 สรุปและแยกแยะประเด็นทีแ่ ต่ละกลุม่ นำ�เสนอแนวทางในการพัฒนาตลาดท่องเทีย่ ว
วนอุทยานเขากระโดง
2. ขั้นตอนการสร้างแนวทางการพัฒนา (Influence หรือ I) ขั้นนี้เป็นระดมความคิด
สร้างสรรค์ระหว่างผู้วิจัยกลุ่มตัวแทนชุมชนทั้ง 20 คน และนักวิชาการที่ผู้วิจัยเชิญมาเพื่อร่วมเสวนา
ในเรื่องที่วิจัยซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้
2.1 ให้นักวิชาการที่ผู้วิจัยเชิญมาเสนอแนวทางแนวทางในการพัฒนาตลาดท่องเที่ยว
วนอุทยานเขากระโดง
2.2 ให้ทุกคนในที่ประชุมร่วมกันพิจารณาว่าสภาพชุมชนมีความพร้อมหรือไม่ในการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
3. ขัน้ ตอนการสร้างแนวทางปฏิบตั ิ (Control หรือ C) ในขัน้ นีเ้ ป็นขัน้ ตอนในการสร้างแนว
ปฏิบตั ิ คือ การนำ�วิธกี ารต่างๆ หรือยุทธศาสตร์ในการพัฒนามากำ�หนดเป็นแผนปฏิบตั โิ ดยให้ชาวบ้าน
ในชุมชนทีเ่ ข้าร่วมประชุมช่วยกันคิดและวางแผนในการจัดตัง้ กลุม่ หรือองค์กร เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ ี่
ให้เกิดผลจริงได้
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการในการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสินค้าหนึ่งตำ�บลหนึ่งผลิตภัณฑ์
จังหวัดบุรีรัมย์ วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นคำ�ถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และนำ�เสนอ
โดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical description)
การวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และนำ�เสนอโดยการพรรณนา
เชิงวิเคราะห์ (Analytical description)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพือ่ ศึกษาบทบาทของชุมชนในท้องถิน่ ต่อการ
พัฒนาตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาชุมชน วนอุทยานเขากระโดง สรุปได้ตามลำ�ดับ
ดังต่อไปนี้
การวิจัยเชิงปริมาณ
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.3
มากกว่าเพศชาย ร้อยละ 34.8 ส่วนใหญ่อายุ 26 – 36 ปี ร้อยละ 41 รองลงมาอายุ 15 – 25 ปี ร้อยละ 24
มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 47 รองลงมาโสด ร้อยละ 41.5 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบระดับอนุปริญญา
ร้อยละ 27.5 รองลงมาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 22.5 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 32.5
รองลงมาอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 28.3 ส่วนใหญ่มีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 35.3
รองลงมารายได้มากกว่า 30,000 บาท ร้อยละ 20.8
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับบทบาท
ของชุมชนต่อการพัฒนาตลาดท่องเที่ยว วนอุทยานเขากระโดง จำ�แนกตามส่วนประสมทางการตลาด
บริการ สรุปผลเป็นรายด้านได้ดังนี้
บทบาทด้านแหล่งท่องเทีย่ วและบริการ พบว่า ชุมชนมีบทบาทการบริหารการจัดการพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ ว มากทีส่ ดุ มีคา่ เฉลีย่ 3.66 รองลงมา บทบาทจัดระบบสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเทีย่ ว
บทบาทจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว บทบาทจัดระบบความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยว บทบาท
จัดการบริการต่าง ๆ ในแหล่งท่องเที่ยว ตามลำ�ดับ
บทบาทด้านราคา พบว่า ชุมชนมีบทบาทกำ�หนดราคาค่าสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยว
มากสุด มีคา่ เฉลีย่ 3.30 รองลงมาเป็นบทบาทกำ�หนดราคาค่าบริการในแหล่งท่องเทีย่ ว บทบาทกำ�หนด

Vol. 10 No. 1 January - June 2018

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

177

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

ราคาร้านจำ�หน่ายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยว บทบาทกำ�หนดราคาอาหารและเครื่องดื่มร้านค้าในแหล่ง
ท่องเที่ยว บทบาทกำ�หนดราคาค่าเช่าสถานที่ ตามลำ�ดับ
บทบาทด้านทำ�เลที่ตั้ง พบว่า ชุมชนมีบทบาทร่วมพัฒนาทางเดินเที่ยวชมทิวทัศน์ของแหล่ง
ท่องเที่ยว มากสุด มีค่าเฉลี่ย 3.57 รองลงมาเป็นบทบาทจัดการด้านภูมิทัศน์และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของพื้นที่ บทบาทจัดพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว บทบาทกำ�หนดความ
เป็นระเบียบของลานจอดรถ บทบาทจัดการเกีย่ วกับผลกระทบทีเ่ กิดจากการท่องเทีย่ ว บทบาทกำ�หนด
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ตามลำ�ดับ
บทบาทด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ชุมชนมีบทบาทร่วมปรับปรุงระบบข้อมูลและ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว มากสุด มีค่าเฉลี่ย 3.51 รองลงมา บทบาทจัดทำ�ป้าย
ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ แนะนำ� แหล่งท่องเทีย่ ว บทบาทในการประชาสัมพันธ์และให้ขอ้ มูล
แหล่งท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว บทบาทในการจัดทำ�เอกสารแนะนำ�สถานที่ท่องเที่ยว บทบาทการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางสื่อต่าง เช่น วิทยุ ทีวี อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ตามลำ�ดับ
บทบาทด้านบุคลากร พบว่า ชุมชนมีบทบาทให้บริการและเต็มใจให้ความช่วยเหลือนักท่องเทีย่ ว
มากสุด มีค่าเฉลี่ย 3.51 รองลงมา บทบาทในการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการท่องเที่ยว เช่น
เจ้าหน้าทีป่ ระจำ�สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย บทบาทการได้มาซึง่ คณะกรรมการ
ดูแลแหล่งท่องเที่ยวชุมชน บทบาทจัดการด้านบริการนักท่องเที่ยว บทบาทในการประสานความร่วม
มือกับทุกภาคส่วน บทบาทในการจัดทำ�มัคคุเทศก์ ตามลำ�ดับ
บทบาทด้านกระบวนการ พบว่า ชุมชนมีบทบาทเสนอแนวคิด การตัดสินใจและพัฒนาสินค้า
ของที่ระลึก มากสุด มีค่าเฉลี่ย 3.65 รองลงมา บทบาทประสานงานการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวกับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน บทบาทกำ�หนดกฎระเบียบ ข้อบังคับในชุมชน บทบาทร่วมในการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง บทบาทร่วมระหว่างหน่วยงานราชการกับภาคีในพื้นที่
ตามลำ�ดับ
ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ชุมชนมีบทบาทพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณแหล่งท่องเทีย่ วพืน้ ที่ มาก
สุด มีค่าเฉลี่ย 3.43 รองลงมา บทบาทสร้างบรรยากาศโดยรอบแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ มีค่าเฉลี่ย 3.43
บทบาทในการประเมินสิง่ ทีม่ ผี ลกระทบในทางทีด่ แี ละไม่ดตี อ่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของ
แหล่งท่องเทีย่ วพืน้ ที่ บทบาทแก้ปญ
ั หาการจราจรในแหล่งท่องเทีย่ ว เช่น ป้ายเตือนการจราจร ทางโค้ง
ทางขึน้ เขาลงเขา เป็นต้น บทบาทพัฒนาสร้างความสมบูรณ์ของธรรมชาติบริเวณแหล่งท่องเทีย่ วพืน้ ที่
ตามลำ�ดับ
ด้านผลิตภาพ พบว่า ชุมชนมีบทบาทคิดค้นประเพณี หรือวัฒนธรรมใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยว มากสุด มีค่าเฉลี่ย 3.55 รองลงมา บทบาทเสนอการจัดความพร้อมของสิ่งอำ�นวยความ
สะดวก อุปกรณ์ที่จำ�เป็นสำ�หรับ นักท่องเที่ยว เช่น ห้องสุขา ตู้ATM ที่นั่งสำ�หรับพักผ่อน บทบาทจัด
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ทำ�คำ�บรรยายสถานที่ท่องเที่ยวเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  บทบาทกำ�หนดจำ�นวนบุคลากร
ในการให้บริการท่องเที่ยวในพื้นที่ บทบาทนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยว ตามลำ�ดับ
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานเพื่อการวิจัย สรุปผลการทดสอบได้ดังนี้
สมมติฐาน ประชากรในชุมชนทีม่ ลี กั ษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีบทบาทต่อการพัฒนาตลาดท่องเที่ยวแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน ประชากรในชุมขนมีบทบาทต่อการพัฒนาตลาด
ท่องเที่ยว วนอุทยานเขากระโดง แตกต่างกัน
วิจัยเชิงคุณภาพ
สรุปผลการสัมภาษณ์ ตามจุดประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาตลาดการท่อง
เที่ยว วนอุทยานเขากระโดง อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสรุปผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความเห็น
ว่า วนอุทยานเขากระโดงควรพัฒนาในรูปแบบของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนา
เป็นพักผ่อนหย่อนใจ และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาข้อมูลธรณีวิทยา ธรรมชาติภูเขาไฟ ร้านค้า
จำ�หน่ายสินค้า จำ�หน่ายอาหาร จำ�หน่ายของทีร่ ะลึกต้องมีการกำ�หนดหรือควบคุมดูแลจากหน่วยงาน
ภาครัฐ พัฒนาถนนทางขึ้นเขากระโดง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ควรมีการ
ปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม พัฒนาชุมชนใกล้แหล่งท่องเที่ยว จัดให้ชุมชน
สะอาดเป็นระเบียบเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้มากขึ้นโดยพัฒนาสื่อ เนื้อหา
จุดขายของแหล่งท่องเที่ยว ผ่านสื่อทุกรูปแบบ เช่น แผ่นพับ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ท
บทความลงในหนังสือพิมพ์หรือหนังสือเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว นำ�เสนอทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างชาติ
ให้มากกว่า 3 ภาษา บุคลากรมีจำ�นวนจำ�กัด ควรเพิ่มบุคลากรให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อรองรับนักท่อง
เที่ยวที่เขามาเยี่ยมชมวนอุทยานเขากระโดง ซึ่งมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นทุกปี ประสานงานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววนอุทยานเขากระโดง และควรพัฒนาระบบการ
รักษาความปลอดภัย มีการจัดเจ้าหน้าที่ รปภ. หรืออป.พร หมู่บ้าน รักษาความปลอดภัยให้กับนัก
ท่องเที่ยว พัฒนาบริเวณแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะอาด รวมทั้งร้านอาหาร ร้านจำ�หน่ายสินค้าที่
ระลึก ให้ปราศจากการทิ้งขยะ เศษกระดาษ เศษอาหาร รณรงค์อนุลักษณ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างให้
แหล่งท่องเทีย่ วมีความสวยงามปรับปรุงสิง่ อำ�นวยความสะดวก สาธารณูปโภค ให้สะอาดและพร้อมที่
จะให้บริการนักท่องเทีย่ วได้ตลอดเวลา ควรนำ�เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริการนักท่องเทีย่ ว
เช่น ติดตั้ง WIFI ในแหล่งท่องเที่ยว
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจยั บทบาทการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการพัฒนาตลาดการท่องเทีย่ ว วนอุทยาน
เขากระโดง อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีข้อสังเกตและอภิปรายผลที่สำ�คัญ ดังนี้
บทบาทของชุมชนต่อการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว วนอุทยานเขากระโดง อำ�เภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ ในด้านต่าง ๆ ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านแหล่งท่องเที่ยวและบริการ ด้านราคา ด้านทำ�เล
ที่ตั้ง ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิต
ภาพ โดยรวมทั้ง 8 ด้าน พบว่า ประชาชนในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวมีบทบาทต่อการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาตลาดท่องเที่ยว วนอุทยานเขากระโดง อยู่ในระดับปานกลาง
ผลการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว วนอุทยาน
เขากระโดง อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ด้านแหล่งท่องเที่ยวและบริการ วนอุทยานเขากระโดง
ควรพัฒนาในรูปแบบของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาเป็นพักผ่อนหย่อนใจ และ
พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรูศ้ กึ ษาข้อมูลธรณีวทิ ยา ธรรมชาติภเู ขาไฟ สอดคล้องกับ กิตติศกั ดิ์ กลิน่ หมืน่ ไวย
(2554) ได้ศกึ ษาเรือ่ งแนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนจังหวัดลำ�ปาง พบว่า 1. ทางจังหวัดควร
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ อี ยูเ่ ดิมทัง้ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมโดยนาเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ ว
มาจัดการในเชิงเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งท่องเที่ยว 2. สร้างความร่วมมือทางการท่อง
เที่ยวชุมชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนและสร้างองค์
ความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวให้กับชุมชน 4. ควรมีการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่อง
เทีย่ วชุมชนโดยการใช้รถม้าและจักรยาน 5. สร้างศูนย์การเรียนรูห้ รือพิพธิ ภัณฑ์เพือ่ การท่องเทีย่ วชุมชน
ด้านราคา ร้านค้าบริเวณ วนอุทยานเขากระโดง ร้านค้าจำ�หน่ายสินค้า จำ�หน่ายอาหาร จำ�หน่ายของ
ที่ระลึกต้องมีการกำ�หนดหรือควบคุมดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ ด้านทำ�เลที่ตั้ง ควรมีการพัฒนาถนน
ทางขึน้ เขากระโดง อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิง่ แวดล้อม ควรมีการปลูกต้นไม้เพิม่ มากขึน้
เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม พัฒนาชุมชนใกล้แหล่งท่องเที่ยว จัดให้ชุมชนสะอาดเป็นระเบียบเพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับประพันธ์ชัย ไชยนอก (2553) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาบ้านด่านซ้าย อำ�เภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พบว่า ด้านการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว ให้องค์การบริหารส่วนตำ�บลในท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันในการ
ปรับปรุงเส้นทาง การเดินทางให้มคี วามสะดวกและความปลอดภัยมากขึน้ อีกทัง้ มีการจัดท้าป้ายบอก
ระยะทางที่มองเห็น ได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ให้องค์การบริหารส่วนตำ�บลในท้องถิ่นและประชาชนใน
ชุมชนเป็นแกนนำ�  สำ�คัญในการจัดอำ�นวยความสะดวกต่อการเดินทางเข้าถึงยังแหล่งท่องเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้มากขึ้นโดยพัฒนาสื่อ เนื้อหา
จุดขายของแหล่งท่องเที่ยว ผ่านสื่อทุกรูปแบบ เช่น แผ่นพับ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ท
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บทความลงในหนังสือพิมพ์หรือหนังสือเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว นำ�เสนอทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างชาติ
ให้มากกว่า 3 ภาษา ด้านบุคลากร บุคลากรมีจำ�นวนจำ�กัด ควรเพิ่มบุคลากรให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวที่เขามาเยี่ยมชมวนอุทยานเขากระโดง ซึ่งมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นทุกปี ด้านกระบวนการ
ควรมีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สถานศึกษา เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ววนอุทยาน
เขากระโดง และควรพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย มีการจัดเจ้าหน้าที่ รปภ. หรืออป.พร หมูบ่ า้ น
รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ด้านลักษณะทางกายภาพ ควรพัฒนาบริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ให้มคี วามสะอาด รวมทัง้ ร้านอาหาร ร้านจำ�หน่ายสินค้าทีร่ ะลึก ให้ปราศจากการทิง้ ขยะ เศษกระดาษ
เศษอาหาร รณรงค์ อนุลักษณ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างให้แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงาม

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลการวิจัยไปใช้
การวิจัยเรื่อง บทบาทของชุมชนในท้องถิ่นต่อการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
กรณีศึกษาชุมชนวนอุทยานเขากระโดง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ค้นพบจากการวิจัย ดังต่อไปนี้
ด้านบทบาทการมีส่วนรวมของชุมชน มี 2 ปัจจัยหลักคือ
1. ชุมชนไม่เข้าใจบทบาทของตนเองต่อการเข้ามาดูแลพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของ
ตนเองไม่เข้าใจว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมทำ�ไมเพื่อประโยชน์ใด ตนเองอยู่ตรงไหนของการท่องเที่ยว
2. ชุมชนไม่รู้ว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร
ทั้ง 2 ปัจจัยเป็นปัญหาที่ผู้นำ�ชุมชนควรแก้ไข ควรเพิ่มศักยภาพชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนตำ�บลเสม็ด ชุมชนตำ�บลอิสาน และชุมชนตำ�บลสวายจีก รวมกลุม่ ร่วมกันจัดตัง้
คณะกรรมการจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ซึง่ ได้แก่ วนอุทยานเขากระโดง บริหารจัดการ
เพื่อจัดทำ�แผนพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อผลประโยชน์ของชุมชน
2. พัฒนาศักยภาพของชุมชนทั้ง 3 ชุมชน ให้มีความรู้ และทักษะที่จำ�เป็นในการเข้ามา
มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว การบริหารจัดการ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การเล็ง
เห็นถึงโอกาสในการเชื่อมโยงชุมชนกับการท่องเที่ยว เป็นต้น
ด้านพัฒนาการท่องเที่ยววนอุทยานเขากระโดง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ค้นพบจากการวิจัย
โดยเสนอแนะตามส่วนประสมการตลาดบริการ 8 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ด้านแหล่งท่องเที่ยวและบริการ แนวโน้มนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเข้าวนอุทยานเขากระโดงมี
เพิม่ ขึน้ ทุกปี และวนอุทยานเขากระโดงเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีอ่ ยูใ่ กล้กบั สนามฟุตบอลช้างอารีนา่ สนาม
แข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ถึงช่วงแข่งขันกีฬาเมื่อไรจะมีกองเชียร์เข้ามาเชียร์กีฬาทั้งสอง
ชนิดเป็นจำ�นวนมาก ผู้รับผิดชอบดูแลวนอุทยานเขากระโดงควรพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่
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ท่องเที่ยวให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
2. ด้านราคา สินค้าของที่ระลึกควรกำ�หนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า และ
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จำ�หน่ายสินค้าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบ
อาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น
3. ด้านทำ�เลที่ตั้ง พัฒนาสิ่งอำ�นวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์
ลานจอดรถ ป้ายสื่อความหมาย ถนนทางขึ้นเขา ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ห้องนํ้า รวมถึงสิ่งอำ�นวยความ
สะดวกสำ�หรับคนพิการและผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล และสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้จะให้ความสำ�คัญกับการคงไว้ซึ่ง
สถาปัตยกรรมท้องถิ่นและเอกลักษณ์เชิงพื้นที่
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ใช้การสือ่ สารการตลาดบูรณาการ มาใช้ในการจัด กิจกรรมการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการ
4.1 การโฆษณา (Advertising) ทำ�การเสนอข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ วภาษาอังกฤษความยาว
30 วินาที ผ่านสือ่ ออนไลน์ โซเซียลมีเดีย และอินเตอร์เน็ตเนือ่ งจากแนวโน้มของนักท่องเทีย่ วในปัจจุบนั
นิยมใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว จึงทำ�การประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่องเที่ยวที่เน้น
ความมีประวัติอันยาวนาน เรื่องเล่า ตำ�นานภูเขาไฟ ที่น่าสนใจ และอัพเดทข้อมูลให้มีความทันสมัย
อยู่เสมอ เช่น ประเพณีดั้งเดิมที่มีความน่าสนใจ ประวัติวัดเขากระโดง ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
4.2 การให้ขา่ วและประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relation) จัดทำ�วารสารการ
ท่องเทีย่ ว ของวนอุทยานเขากระโดง ทีม่ ที งั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคูก่ นั วางแจกตาม โรงแรม
ต่าง ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์หรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
5. ด้านบุคลากร ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลวนอุทยานเขากระโดง ควรจัดอบรมความรู้ภาษา
อังกฤษ ด้านการสนทนาให้กบั เจ้าหน้าที่ และผูป้ ระกอบการในแหล่งท่องเทีย่ ว ประสานกับสถานศึกษา
หรือหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้มาให้การอบรมให้กับเจ้า
หน้าที่และผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ จัดตั้งกลุ่มมัคคุเทศก์
โดยใช้ประชาชนหรือเยาวชนในชุมชนต้อนรับนักเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
6. ด้านกระบวนการ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมบริหาร บูรณะ รักษา
และเฝ้าระวังแหล่งท่องเทีย่ ว ในรูปแบบของคณะกรรมการอาสาภาคประชาชนพิทกั ษ์แหล่งท่องเทีย่ ว
มีระบบการบริหารจัดการ ยึดหลักการบริหาร จัดการกลุม่ ทีม่ กี ารกำ�หนดเป้าหมาย บทบาทหน้าทีผ่ นู้ �ำ
และคนในชุมชน การผลักดันให้คนในชุมชน มีความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ เกิดความต้องการอยาก
เข้ามามีส่วนร่วมด้วยความสมัครใจ และการให้โอกาสแก่คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมดำ�เนินงานพัฒนา
ด้วยตนเอง ตัง้ แต่การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำ�เนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ จะส่งผลให้การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความยั่งยืน
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7. ด้านลักษณะทางกายภาพ ปลูกฝังสร้างจิตสำ�นึกในการดูแลรักษาแหล่งท่องเทีย่ วให้คนใน
ชุมชนรู้จักรักและหวงแหนแหล่งท่องเที่ยวของตนเองเพื่อเป็นการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว รณรงค์ให้
แต่ละชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อม และปลูกป่าเพิ่มให้มากขึ้น
8. ด้านผลิตภาพ วนอุทยานเขากระโดงอยู่ใกล้กับสนามฟุตบอลช้างอารีน่า สนามแข่งรถช้าง
อินเตอร์เนชัน่ แนล เซอร์กติ เพือ่ เพิม่ จำ�นวนนักท่องเทีย่ วจากกลุม่ กองเชียร์กฬี าช่วงรอการแข่งขัน ควร
ใช้จุดเด่นของวนอุทยานเขากระโดงในความเป็นภูเขาไฟที่ดับมาแล้วหลายพันปี เชิญชวนให้กองเชียร์
กีฬาเข้ามาเยี่ยมชม โดยนำ�เอาเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้ เช่น ป้ายโฆษณาหน้าทางเข้าวนอุทยานเขา
กระโดง เขียนคำ�บรรยายเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่มสิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับนัก
ท่องเที่ยว เช่น ตู้ ATM ศูนย์รับแลกเปลี่ยนเงิน WIFI ที่นั่งสำ�หรับพักผ่อนไว้บริการนักท่องเที่ยว
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