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เพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ ปจจัยที่สงเสริมการจัดการ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาตเิขาใหญ และปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมการจัดการ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ กรณศีึกษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและ
มัคคุเทศกตําบลวังหมี โดยใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร ( Documentary Research) การสัมภาษณเชิง
ลึก (In-Depth Interview) และการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) โดยมีกลุม
ตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ จาํนวน 24  คน  อันประกอบดวย กลุมผูนําชุมชน กลุมชาวบาน กลุม
บุคคลภายนอกชุมชน(เจาหนาที่จากภาครัฐ และเอกชน) และกลุมนกัทองเที่ยว 
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 1. รูปแบบการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเทีย่วเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาตเิขา
ใหญ กรณีศกึษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี ประกอบไปดวย 5 
รูปแบบ ที่สําคัญ คือ (1) รูปแบบการสื่อสารสองทางที่ไมเปนทางการ (2) รูปแบบการสื่อสารสอง
ทางที่เปนทางการและมีปฏิกิริยาโตตอบกนัมาก (3) รูปแบบการสื่อสารสองทางที่ไมเปนทางการ
และมีปฏิกิริยาโตตอบกันนอย (4) การสื่อสารทางเดียวทีไ่มเปนทางการ (5) การสื่อสารแบบมีสวน
รวม 
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2. ปจจัยที่สงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ กรณีศกึษา
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อุทยานแหงชาติเขาใหญ นโยบายมูลนธิิพิทักษอุทยานแหงชาตเิขาใหญ และการสงเสริมจาก
ส่ือมวลชน (2) ปจจัยภายใน ไดแก สภาพพื้นที่ของชุมชน วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ินของ
ชุมชน  และผลประโยชนจากรายไดทีจ่ะไดรับ 
 
 3. ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติ
เขาใหญ กรณีศึกษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี ประกอบดวย (1) 
ปญหาภายใน ไดแก ความขัดแยงระหวางมัคคุเทศกอาสาเกี่ยวกับผลประโยชนที่จะไดรับ  ความ
สับสนดานขอมูลและการใหบริการนักทองเที่ยว และ ชมรมขาดผูนําที่จะชวยสานตอการปฏิบัติงาน
ดานนโยบาย (2) ปญหาภายนอก  ไดแก ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณจากหนวยงานของรัฐใน
การสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ขาดการสนับสนุนดานบุคลากรของรัฐในการพัฒนา
ศักยภาพของคนในชุมชน และ ขาดการสนับสนุนดานการเผยแพรประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชงิ
นิเวศจากหนวยงานของรัฐ 
 
 โดยสรุปไดวา รูปแบบการสือ่สารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ กรณีศกึษาชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวงัหมี ประสบ
ความสําเร็จในปจจุบันไดนั้น ตองประกอบไปดวยรูปแบบการสื่อสารที่กอใหเกดิการมีสวนรวม 
และปจจยัเกื้อหนุนการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวทั้งภายในและภายนอก เพือ่ใหการสื่อสาร
เพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ ประสบความสําเร็จไดอยาง 
ยั่งยืนตลอดไป 

ง 
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ABSTRACT 
 
 This research, entitled “Types of communication Supporting Ecological Tourism 
Management at Khao Yai National Park Case study : Gaur conservation and Tour Guide Club, 
Wang Mee District Nakhon Ratchasima Province , is a qualitative study which aimed to study the 
modes or types of communication which can be adapted to ecological tourism management at 
Khao Yai National Park along with studying the supporting factors, problems and obstacles of 
ecological tourism management. The Gaur club of Nakhon Ratchasima province Wang Mee 
district was the case study of this research. Research methods were applied to this study including 
documentary research, in-depth Interview of concerned persons and also conducting participant 
observation. The sample collected in this research had a size of 24 people, which consisted of 
influential group, village headmen, locals, state officials and tourists. 
                The research results: 
                 1. There were five important types of communication which supported ecological 
tourism management at Khao Yai National park, using the Gaur conservation and Tour guide club 
as the case study. The five essential types are (1) Unofficial two-way communication (2) Official 
two-way communication with high level transition among commuters (3) Unofficial two-way 
communication with low level transition among commuters (4) Unofficial one-way communication 
(5) Participation communication. 
                 2. Factors which support ecological tourism management at Khao Yai National Park 
case study Gaur conservation and Tour guide club were divided into two parts. (1) External 
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factors which included policies of Khao Yai Nation Park, policies Khao Yai Nation Park 
foundation and support of the media. (2) Internal factors which included the community’s 
geography, the way of life, local culture, customs and benefits from fees. 
                 3. Problems and obstacles in ecological tourism management at Khao Yai National 
Park case study Gaur conservation and Tour guide club consisted of (1) Internal problems and 
obstacles which were a conflicts among volunteering tour guides and the benefits they received,   
confusion of supplying information and service for tourists, and the club was lack of a leader who 
was willing to continue the policy. (2) External problems and obstacles which were lack of 
financial support from the government to promote ecological tourism management, lack of human 
resources supported by the government who are able to improve local people’s quality to promote 
local tourism, and having insufficient support from the state in terms of public relations of 
ecotourism. 

In conclusion, the most effective communication which can create a long-term 
success of ecological tourism management in the area must be consisted of participation 
communication and positive internal and external factors.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 “อุทยานแหงชาติเขาใหญ”  เปนอุทยานแหงชาติแหงแรกของประเทศไทย จัดตั้งขึน้เมื่อ
ป พ.ศ. 2505 มีพื้นที่ 2,168.64  ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตคาบเกี่ยวติดตอกนั 4 จังหวดั คือ 
นครราชสีมา  นครนายก  สระบุรี  และปราจีนบุรี อุทยานแหงชาติเขาใหญเปนแหลงกําเนิดตนน้ําลํา
ธารที่สําคัญ มีความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพสูง  พบพันธุไมและสัตวปานานาชนิด  
ตลอดจนมีเอกลักษณทางธรรมชาติที่สวยงาม  จนไดรับสมญาวาเปนมรดกของกลุมประเทศ
อาเซียน (ASEAN Heritage) อุทยานแหงชาตเิขาใหญมีสภาพทางธรรมชาติที่เอื้ออํานวยตอ
การศึกษาและชื่นชมความงามทางธรรมชาติหลายรูปแบบ  สามารถเดินทางไดสะดวกจึงทําใหมี
นักทองเที่ยวเปนจํานวนมากเดินทางไปทองเที่ยว และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นทกุป  (ทัศนาวลัย  
อุฑารสกุล , 2544  : 1) 

Ralf  Buckley ( 2003 : 93) กลาววา “อุทยานแหงชาติเขาใหญ” เปนอุทยานที่เกาแก 
และมีนักทองเที่ยวไปเยือนมากที่สุด โดยเปนพืน้ที่ปาหลักของประเทศที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ 
และชวยในการปองกันภยัธรรมชาติ ในตนป 1990 ประเทศไทยมพีืน้ที่ปาในเขตอนุรักษมากกวา 
รอยละ 12.6 ของพื้นที่ทั้งหมด และมีสัดสวนสูงกวาประเทศอื่นในแถบเอเชีย ยกเวนภูฏาน  ทําให
พื้นที่เขตอนุรักษแหงนี้ไดตอนรับนักทองเที่ยวที่มาเยือนมากกวา 10 ลานคนตอป ซ่ึงสวนใหญเปน
คนไทย เนื่องจาก อุทยานแหงชาตเิขาใหญอยูไมไกลจากกรุงเทพ และมีระยะทางเพียง 160 
กิโลเมตร เขาใหญจึงไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวประมาณรอยละ 5 จากผูที่นิยมการทองเที่ยว
ปา  ซ่ึงสวนใหญตองการทองเที่ยวและชืน่ชมธรรมชาติ ทั้งภูมิประเทศ ทิวทัศน น้าํตก สัตวปา  

ความสมบูรณของ “อุทยานแหงชาติเขาใหญ” ทําใหองคการยูเนสโก ไดลงทะเบยีนให
เปนมรดกโลกแหลงที่ 5 ของไทย และเปนอันดับที่ 2 ของมรดกทางธรรมชาติไทย เมื่อวันที่ 14 
กรกฎาคม 2548 ณ กรุงเดอแบน ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต   โดยรวมพืน้ที่ครอบคลุมจากเดมิ
อีก 2 จังหวัด คือ 
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จังหวดัสระแกว และจังหวดับุรีรัมย  ซ่ึงความอุดมสมบูรณของพันธุไมและสัตวปานานาชนดิ 
ประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม เปนภูเขาสบับซับซอน เปนปาดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ 
โดยสภาพปาแบงไดเปนปาเบญจพรรณ ปาดงดิบแลง ปาดงดิบชื้น ปาดิบเขา ทุงหญา และปารุน
หรือปาเหลา จงึทําใหมีพนัธุไม  และสัตวปานานาชนดิที่เปนสัตวอนรัุกษอยูเปนจํานวนมาก   

ในอดีตกวา 100 ปมาแลว อุทยานแหงชาติเขาใหญเปนปาดงดิบทีห่นาทึบตั้งอยูบน
เทือกเขาพนมดงรัก และมีสัตวมากมาย ไมมีถนนตัดผานเชนในปจจบุัน หากใครทีต่องเดินทางจาก
กรุงเทพไปยังภาคอีสานหลายคนตองเสียชีวิตดวยไขปาหรือไขมาเลเรีย  หรือเสียชีวติเพราะสัตวปา 
จึงไมคอยมีใครกลาเขามาในดนิแดนแหงนี ้ และตั้งชื่อใหวา ปาดงพญาไฟ สวนคําวาปาดงพญาเยน็
นั้น หลักฐานจากบทพระนพินธของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เร่ือง เทีย่วตามทางรถไฟ 
ระบุวา “สมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหวั ทรงเคยพระราชดําริไววา ไมควรเรียกดงพญาไฟเพราะทําให
คนครั่นคราม จึงทรงกราบทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ขอใหเปลีย่นชื่อจาก ดง
พญาไฟ เปน ดงพญาเยน็ แตหลายๆคนกย็ังเรยีกวาปาดงพญาไฟอยูดัง้เดิม” 

เมื่อการคมนาคมเริ่มเขามาทั้งการสรางทางรถไฟ และถนนมิตรภาพ ซ่ึงเปนเสนทางที่
สรางขึ้นจากภาคกลางไปสูภาคอีสาน ทําใหผูคนเริ่มอพยพเขาไปถางปาเพื่อทํานา ทําไร โดยเมื่อ  70 
ถึง 80 ปกอน ไดมกีลุมชาวบานจากบานทาชัย และบานทาดาน จังหวดันครนายก อพยพเขามา
บริเวณริมหนองขิง ซ่ึงอยูบริเวณกลางผืนปาเขาใหญ ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ จนทําใหพืน้ที่ปาถูก
ถากถางออกไปมากถึง 18,750 ไร หรือ ราว 30 ตารางกิโลเมตร ในป 2465 ชุมชนประมาณ 40 
หลังคาเรือนไดขออนุญาตจดัตั้งเปนตําบลเขาใหญ ซ่ึงขึน้อยูกับอําเภอปากพลี จังหวดันครนายก ช่ือ
เขาใหญจึงเริ่มตนขึ้นมาตั้งแตบัดนั้น 

สภาพพื้นที่ของตําบลเขาใหญอยูใจกลางปาและไมมีถนนตัดผาน ชุมชนเหลานี้จึง
กลายเปนแหลงซองสุมของโจรผูราย ทําใหในป 2475 จังหวดันครนายก จึงไดสง “ปลัดจาง” มา
กวาดลางโจรบนเขาใหญไดสําเร็จโดยใชเวลานับเดือน แตปลัดจางตองเสียชีวิตลงดวยไขปา ผูคนจึง
รวมกันเชดิชูความกลาหาญดวยการสราง “ศาลเจาพอเขาใหญ” เพื่อใหคนกราบไวจนถึงปจจุบนั 
ขณะที่จังหวัดนครนายกไดอพยพชาวบานกวา 1,000 คน ใหมาอยูอาศัยในพื้นราบ และส่ังยกเลกิ
ตําบลเขาใหญ  เพื่อปลอยใหเปนทุงหญารกราง และคงสภาพของปาไวเชนในปจจบุัน และอยูใน
ความรับผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาตสัิตวปา และพนัธุพืช  

ความสมบูรณของผืนปาเขาใหญถูกหอมลอมดวยชุมชน กวา 100 หมูบาน ทําใหใน
อดีตที่ผานมา มีการบุกรุกพืน้ที่ปา ทั้งการลาสัตว ตัดไม โดยเฉพาะไมกฤษณา หรือไมหอมที่เปนไม
ยืนตนในปาดงดิบ เพราะเมื่อนํามาตมกลั่นเปนหวัน้ําหอมจะมีราคาแพง โดยเฉพาะการสงออกไป
ขายในตะวนัออกกลาง ซ่ึงปหนึ่งมีมูลคาการซื้อขายและสงออกในตลาดมืดนับพันลานบาท ทําให
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เจาหนาที่อุทยานแหงชาตเิขาใหญตองทํางานอยางหนักในการปราบปราม เพราะชาวบานเหลานี้จะ
รูเทาทันกลวิธีในการติดตามของเจาหนาที ่ ขณะที่ในบางครั้งเมื่อมีการติดตามไลลาได ก็มักมกีาร
ตอสูเผชิญหนา อันนําไปสูความสูญเสียตามมา 

Ralf  Buckley ( 2003 : 93 ) กลาววา ในพื้นที่อุทยานแหงชาตเิขาใหญมีหมูบานอยู
รอบๆ ประมาณ 150 หมูบาน โดยในตนป 1990 มีตําบลที่อยูใกลเคยีงกัน และมีประชากรมากกวา 
50,000 คน ซ่ึงบางครั้งไดเกดิความขัดแยงระหวางประชาชนในชุมชน กับเจาหนาที่อุทยาน เพราะมี
การบุกรุกพื้นที่ปาอยางผิดกฎหมาย มกีารตัดตนไมเขาไปในพืน้ที่เขตปาอนุรักษทีอ่ยูหางไกลการ
ดูแล ซ่ึงถือวาเปนเหตกุารณที่ไมแตกตางจากปญหาของเขตอนุรักษอ่ืน และเปนปญหาของทั่วโลก 
 ปจจุบันการเขาปาเพื่อหาไมหอมไดลดลง หลังจากที่เจาหนาที่อุทยานแหงชาตเิขาใหญ 
ไดประสานความรวมมือกับชุมชนรอบๆปาหรือชุมชนลอมปา ที่สวนใหญมีความชํานาญในพืน้ที่
ปาเปนอยางด ี ไดมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม และสรางรายไดจากการทองเที่ยว ดวย
การจัดโครงการมัคคุเทศกอาสา เพื่อใหชาวบานในชุมชน ทําหนาที่เปนมัคคุเทศกอาสาใหกับ
นักทองเที่ยว อุทยานแหงชาติเขาใหญไดมวีัตถุประสงคในการสงเสริมชุมชนใหเขามามีสวนรวมใน
การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดังนี ้

1. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนทองถ่ิน 
2. เพื่อเสริมสรางรายไดแกราษฎร 
3. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางชุมชนทองถ่ินและอทุยานแหงชาตเิขาใหญ อันเปน

จุดเริ่มของการเกิดแนวรวมในการอนุรักษตอไป 
สําหรับชุมชนลอมปาที่เขารวมโครงการมัคคุเทศกอาสากับอุทยานแหงชาติเขาใหญ

อาทิ  
- จังหวัดปราจีนบุรี เรียกวาหนวยสายใหญ แกงหินเพลิง จะเปนกลุมที่คอยอํานวยความ

สะดวก และชวยเหลือนักทองเที่ยวดวยรับการแบกเรือยาง และพายเรือลองแกง 
- จังหวัดนครนายก เปนหนวยทีดู่แลและใหบริการนักทองเที่ยวบริเวณน้ําตกวังตะไคร และ 
นางรอง 
- จังหวัดนครราชสีมา  บริเวณคลองปลากั้ง ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขยีว  จะนํา

นักทองเที่ยวดฝููงกระทิงในธรรมชาติ  
โครงการมัคคุเทศกในตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขยีว จังหวัดนครราชสีมา ถือไดวาเปน

พื้นที่ ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุด เพราะนอกจากลักษณะของพืน้ที่เปนตําบลที่อยูติดแนวเขต
อุทยานแหงชาติเขาใหญ  สภาพปาในบริเวณดังกลาวยังมีความอุดมสมบูรณ มีสัตวปาอาศัยอยูชุก
ชุม และมีธรรมชาติอ่ืนๆที่สามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศได  นอกจากนี้การจดัการ
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การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ยังเกดิขึ้นไดจากความตองการของคนในชุมชนตําบลวังหมี ที่รวมตัวกันเพือ่
ตองการใหอุทยานแหงชาติเขาใหญแกไขปญหาสัตวปาเขามากินพืชไรเชน ขาวโพด ทําใหไดรับ
ความเสียหายจํานวนมาก ขณะที่อุทยานแหงชาติเขาใหญก็ตองการแกไขปญหาที่คนในชุมชนมกัเขา
มาในพื้นที่บริเวณอุทยาน เพื่อหาของปา ลาสัตว และหาไมหอม เปนรายได จึงมีการจัดประชมุ
รวมกันและไดขอสรุปที่เปนขอเสนอจากชาวบานซึ่งสอดคลองกับอุทยานแหงชาติเขาใหญ คือการ
มีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนเิวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ ในบริเวณ หนวยพิทกัษ
อุทยานแหงชาติเขาใหญ 4 (คลองปลากั้ง) โดยมีชาวบานที่เขารวมโครงการ ไดแก ชาวบานคลอง
ปลากั้ง บานบุเจาคุณ บานสันกําแพง บานโคกสะอาด บานคลองสะทอน และบานวังไผทอง   
 ความนาสนใจของการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในโครงการ มัคคุเทศกอาสาตําบล
วังหมีนัน้ อยูที่การพัฒนาการมีสวนรวมของชาวบานในชุมชน กับเจาหนาที่อุทยานแหงชาตเิขา
ใหญ โดยการนําจุดเดนของพื้นที่มาเปนจุดขายในการดึงดูดนกัทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ไดแก การนําเที่ยวชมกระทิง ดูนก สองสัตว  นอกจากนีย้งัมี เสนทางศึกษาธรรมชาติ เชน การศึกษา
พันธุไม พืชสมุนไพร รองรอยการหากินของสัตวปา หม ีกระทิง กวาง กระรอก ไกปา ภายใตการ
บุกเบิกของอดตีนายตํารวจตระเวนชายแดน พ.ต.ท.ศักดิศ์ิลป เทพกลาง ที่เกษยีณอายุราชการ และ
เปนผูนําชาวบานที่มีความคดิแกไขปญหาใหชุมชน เกดิการพัฒนาและมีรายได สามารถอยูรวมกนั
ไดทั้งชาวบาน และสัตวปา โดยมีคุณณรงคศักดิ์ นามตาป หัวหนาเขตการจัดการอุทยานแหงชาตเิขา
ใหญ 2 เปนเจาหนาที่รัฐที่มคีวามสําคัญในการรวมกนัผลักดันการจัดการการทองเทีย่วเชิงนิเวศ  
 จากการดําเนินงานของชาวบานและเจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาใหญในการวาง
แนวทางจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ทําใหคุณณรงคศักดิ์ นามตาป และ พ.ต.ท.ศักดิศ์ิลป เทพกลาง 
หารือรวมกันที่จะจดัตั้งองคกรขึ้นมารองรับการจัดการทองเที่ยว จึงไดประชุมรวมกับกลุม
มัคคุเทศกอาสา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2547  และมีมติใหตั้งชื่อชมรมวา “ ชมรมอาสาสมัคร
พิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหม”ี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําชุมชนรวมกนัอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ เปนกิจกรรมหารายไดเสริมจากการนําเที่ยวใหชุมชน  และเปนการรวมกลุมคน 
เพื่อรวมกนัคิด รวมกันทํางาน และรวมกันแกไขปญหาเพื่อประโยชนตอคนในชุมชนเอง โดยมี
พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง เปนประธานชมรม  
 “ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี” ไดรับการสนับสนุน 
สงเสริมดวยการจัดฝกอบรมจากอุทยานแหงชาติเขาใหญ และองคการบริหารสวนตําบลวังหมี 
กิจกรรมในการฝกอบรม ประกอบดวย การใหความรูทัว่ไปเกี่ยวกับพืน้ที่ในตําบลหมูสี และอบต.
หมูสี ความรูเกี่ยวกับอุทยานแหงชาตเิขาใหญ สภาพธรรมชาติ สัตวปา แหลงทองเที่ยว ขอปฏิบตัิ
ของมัคคุเทศกในการนําเที่ยวประเภทเดนิปาศึกษาธรรมชาติ ฝกการเปนมัคคุเทศกเดินปาศกึษา

DPU



 

 

5 

ธรรมชาติ ศึกษาชีวิตสัตวปาจากกจิกรรมสองสัตว ดาราศาสตร ดูดาว กจิกรรมดูนก แหลงทองเที่ยว
ที่ควรทราบในพื้นที่ใกลเคยีง ความรูเกี่ยวกับการทองเทีย่วเชิงนิเวศ และในชวงทายจะมกีารเปด
อภิปรายแนวทางในการพัฒนาการทองเทีย่วเชิงนิเวศในชุมชนทองถ่ินตําบลวังหม ี

จากการมีสวนรวมเขารับการฝกอบรม ไดมีการนําเสนอกิจกรรมการทองเที่ยวในตําบล
วังหมี ใหกับเจาหนาที่อุทยานแหงชาตเิขาใหญทราบถึงวิถีชีวิต ธรรมชาติ สภาพของพื้นที่ ที่จะใช
เปนจุดดึงดูดนกัทองเที่ยว ไดแก กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ ที่สามารถพบเห็นสัตวปา เชน หมี กระทิง 
ไกปา หมาจิ้งจอก กวางปา กิจกรรมชมคางคาว ชมน้ําตก ลอดถํ้า ดูกระทิง ชมสวนกลวยไม ปน
จักรยาน แวะซื้อของฝาก ขี่มา ลองแพ ดนู้ําผุดธรรมชาติ ดูนก ตกปลา   

  การดําเนนิการเพื่อใหเกิดการทองเที่ยวเชิงนเิวศขึ้นในพื้นที่ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ใหชุมชนทองถ่ินไดเขามามสีวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทของการเปนผูนําเที่ยว หรือเปนนกั
ส่ือความหมายที่จะเปนผูบรรยายถายทอดเรือ่งราวตางๆใหแกนักทองเที่ยว ซ่ึงจําเปนที่จะตองมกีาร
ฝกอบรมเพื่อใหราษฎรในพืน้ที่สามารถปฏิบัติงานดังกลาวไดอยางมปีระสิทธิภาพ นอกจากนีก้าร
ดําเนินการดังกลาวยังชวยเสริมสรางใหเกดิรายไดจากการทองเที่ยว อันเปนการใหประโยชนที่จะ
ชวยกระตุนใหชุมชนทองถ่ินไดเหน็ความสาํคัญของอุทยานแหงชาตไิดอีกทางหนึ่งดวย (ฝาย
นันทนาการและสื่อความหมายธรรมชาติ อุทยานแหงชาติเขาใหญ , 2548 : 3 ) 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพนัธุพืช มีนโยบายที่จะสงเสริมใหชุมชนทองถ่ินใน
พื้นที่ไดเขามามีสวนรวมในการจัดการอุทยานแหงชาติในอนาคต โดยอาจอยูในรูปของการเขารวม
เปนกรรมการอุทยานแหงชาติในพื้นทีน่ั้นๆ การดําเนนิการฝกอบรมใหชุมชนทองถ่ินรอบอุทยาน
แหงชาติเขาใหญเปนมัคคุเทศกอาสา จึงนับเปนการเริ่มตนในดานหนึ่งที่จะสงเสริมใหมีการจดัตั้ง
คณะกรรมการอุทยานแหงชาติประจําพื้นทีข่ึ้นไดตอไป อันจะทําใหเกิดการมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดอยางกวางขวางขึ้น (ฝายนันทนาการและสื่อ
ความหมายธรรมชาติ อุทยานแหงชาตเิขาใหญ , 2548: 3) 

แนวทางในการสงเสริมชุมชนทองถ่ินเขามามีสวนรวมของอุทยานแหงชาติเขาใหญ จึง
สอดคลองกับ Ralf  Buckley (2003:93) ที่กลาววา วิธีการลดการบุกรุกทําลายพื้นที่ปา ทําใหเกดิการ
จัดตั้งองคกร และกลุมอนุรักษธรรมชาติระหวางประเทศ มีการจัดตั้งหมูบานตวัอยางที่จะสาธิตการ
นําเสนอโครงการอนุรักษเพือ่จัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยใหคนในชุมชนเปนมัคคุเทศกนํา
นักทองเที่ยวและมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  

จากการมีสวนรวมของ “ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี” 
อุทยานแหงชาติเขาใหญ ทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ที่จากเดิมคนสวนใหญ
จะเลียงชพีดวยการหาของปา และลักลอบตัดไม ทําการเกษตร มามีสวนรวมในการจัดการการ
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ทองเที่ยวเชิงนเิวศ กับอุทยานแหงชาตเิขาใหญ ในการทําหนาที่เปนมัคคุเทศกอาสา จึงเปนที่
นาสนใจศกึษาวา รูปแบบการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเทีย่วเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติ
เขาใหญ กรณีศึกษา “ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี” เปนอยางไร   
 ปจจัยที่สงเสรมิการจัดการการทองเที่ยวเชงินิเวศมีอะไรบาง และปญหาและอุปสรรค
ในการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีอะไรบาง  ซ่ึงการศึกษาจะทําใหไดประโยชนในการ
จัดการทองเทีย่วเชิงนิเวศ โดยการมีสวนรวมของชุมชน เปนแนวทางในการจัดการการทองเที่ยวเชงิ
นิเวศไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเปนแบบอยางในการรวมมือของชาวบานในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งในการรวมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติไวใหคงความ
สมบูรณ 
 
1.2 ประเด็นปญหาการวิจัย 
 
 1.2.1 รูปแบบการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการทองเทีย่วเชิงนิเวศ  อุทยานแหงชาตเิขา
ใหญ กรณีศึกษา     “ ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตาํบลวังหม”ี เปนอยางไร 
 1.2.2 ปจจัยทีส่งเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
กรณีศึกษา “ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี” มีอะไรบาง 
 1.2.3 ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนเิวศ อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ กรณีศกึษา “ ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวงัหม”ี มี
อะไรบาง 
 
1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.3.1 เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
อุทยานแหงชาติเขาใหญ กรณีศึกษา “ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหม”ี 
 1.3.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  อุทยานแหงชาต ิ
เขาใหญ กรณศีึกษา “ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทงิและมัคคุเทศกตาํบลวังหม”ี 
 1.3.3 เพื่อศึกษาปญหาและอปุสรรคในการรวมจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ กรณีศกึษา “ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคเุทศกตําบลวังหมี”  
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 

1.4.1 การวิจยัครั้งนี้ มุงศึกษาการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
กรณีศึกษา “ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง และมัคคุเทศกตําบลวังหมี” โดยวิเคราะหภายใตบริบท
ของการสื่อสาร 

1.4.2 การวิจยัครั้งนี้ มุงเนนการศึกษา เฉพาะประชากรชุมชน ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว จ.
นครราชสีมา ที่เปนสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี  
              1.4.3 การวิจยัคร้ังนี้ผูวิจยัไดรวบรวมและศกึษาขอมูลในชวงเดือนตุลาคม 2549 ถึงเดือน 
กุมภาพนัธ 2550 รวมระยะเวลา 5 เดือน 

 
1.5 นิยามศัพท 

 
รูปแบบการสือ่สาร  
หมายถึง วิธีการสื่อสารในลักษณะตางๆ ที่สมาชิกใน “ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและ 
มัคคุเทศกตําบลวังหม”ีใชในการติดตอระหวางสมาชิก ผูนํา และบคุคลภายนอก จน
สามารถทําใหเกิดการรวมกลุมเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชงินิเวศ อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ โดยมีวตัถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั ไดแก การ
ส่ือสารสองทางที่ไมเปนทางการ  การสื่อสารสองทางที่เปนทางการและมีปฏิกิริยาโตตอบ
กันมาก การสื่อสารสองทางที่เปนทางการและมีปฏิกิริยาโตตอบกันนอย การสื่อสารทาง
เดียวที่ไมเปนทางการ การสือ่สารแบบมีสวนรวม อันไดแก การสื่อสารจากลางขึ้นบน และ
การสื่อสารแนวระนาบ 
การสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยว 
หมายถึง  การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และความคิดเห็น ระหวางบุคคล และระหวาง
หนวยงาน  หรือระหวางบคุคลและหนวยงาน ดานการทองเที่ยวเพือ่เปนการสงเสริมการ
จัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ ของ “ชมรมอาสาสมัครพิทักษ
กระทิงและมัคคุเทศกตําบลวงัหม”ี 
ปจจัยท่ีสงเสริมการจัดการการทองเที่ยว     
หมายถึง  เหตทุี่ชวยในการสงเสริมการจัดการการทองเทีย่วเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาตเิขา
ใหญ ของสมาชิกในชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง เชน  ปจจัยภายใน ไดแก สภาพพืน้ที่
ของแหลงทองเที่ยว วิถีชีวิต ประเพณวีัฒนธรรม ของ  ชุมชน ผลประโยชนจากรายไดที่จะ
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ไดรับ  ปจจยัภายนอก ไดแก นโยบายของอทุยานแหงชาตเิขาใหญ นโยบายมูลนิธิพิทกัษ
อุทยานแหงชาติเขาใหญ และ การสงเสริมจากสื่อมวลชน 
ชมรมอาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหม ี    
หมายถึง  สมาชิกในโครงการมัคคุเทศกอาสา ตําบลวังหมี ที่ทําหนาทีเ่ปนผูนํานักทองเที่ยว
ไปยังสถานทีต่างๆ บริเวณ หนวยพิทกัษอุทยานแหงชาตเิขาใหญ 4 (คลองปลากั้ง) โดยให
ความรูเกี่ยวกบัสถานที่ธรรมชาติ และใหบริการดานความสะดวก คอยชวยเหลือ
นักทองเที่ยว และ ไดรับคาตอบแทน   
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ   
หมายถึง  การทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบในแหลงธรรมชาติ  และระบบนิเวศ โดย
เปนการทองเที่ยวที่ไมทาํลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และเอื้อประโยชนคืน
กลับใหชุมชน หรือทองถ่ิน 
การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ   
หมายถึง  การจัดเตรยีมความพรอมของสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง ที่เปน
ประโยชนในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนเิวศ การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวใหเหมาะสม
กับทรัพยากรที่มีอยู และการควบคุม ดูแลทรัพยากรใหคงสภาพเดิมไวใหมากที่สุด โดยไม
ทําลายธรรมชาติและระบบนิเวศ 
ปญหาและอุปสรรค   
หมายถึง  ส่ิงที่ขัดขวางการสงเสริมการจัดการ การทองเที่ยวเชิงนิเวศของสมาชิกในชมรม 
อาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตาํบลวังหมีใหบรรลุเปาหมายที่วางไว เชน ปญหา 
ภายใน ไดแก ความสับสนดานขอมูล ความขัดแยงภายใน ขาดผูนําสานตอนโยบาย  ปญหา 
ภายนอก  ไดแก การสนับสนนุดานงบประมาณ ขาดการสนับสนุนดานบุคลากรของรัฐขาด 
การสนับสนุนการเผยแพรประชาสัมพันธการทองเที่ยว 

 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 1.6.1 เพื่อทราบรูปแบบการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
อุทยานแหงชาติเขาใหญ กรณีศึกษา  “ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหม”ี 
 1.6.2 เพื่อทราบปจจัยที่สงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  อุทยานแหงชาติเขา
ใหญ กรณีศึกษา “ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง และมัคคุเทศกตําบลวังหม”ี 
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 1.6.3 เพื่อทราบปญหาและอุปสรรคในการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  อุทยานแหงชาติ
เขาใหญ กรณีศึกษา “ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี” 
 DPU



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “ รูปแบบการสื่อสาร เพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  
อุทยานแหงชาติเขาใหญ กรณีศึกษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี ” 
ผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัที่เกี่ยวของมาใชเปนกรอบในการอางอิงประกอบ
การศึกษา ดังนี้ 
 

2.1 แนวคดิเรื่องรูปแบบการสื่อสาร 
2.2 แนวคดิเรื่องการสื่อสารแบบมีสวนรวม 
2.3 ทฤษฎีการสื่อสารโนมนาวใจ 
2.4 ทฤษฎีการแพรกระจายนวตกรรม 
2.5 แนวคดิเกีย่วกบับทบาทผูนํา 
2.6 แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการ การทองเที่ยวเชงินิเวศ 
2.7 แนวคดิเรื่องธุรกิจชุมชน 
2.8 งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 
2.1 แนวคิดเรือ่งรูปแบบการสื่อสาร 

ในการจดัการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาตเิขาใหญ ซ่ึงเกิดจากการรวมตวักัน
ของสมาชิกในหมูบานจํานวนหนึ่งที่มารวมกันทํางานในรูปแบบของโครงการมัคคุเทศกอาสา โดย
ในการทํางานมีระบบของการติดตอส่ือสารระหวางสวนตางๆ ภายในกลุม การติดตอกับภายนอก 
เพื่อใหเกิดการประสานความสัมพันธสําหรับการดําเนนิกจิกรรมทางดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ใน
โครงการมัคคุเทศกอาสาไดอยางราบรื่น 

ทั้งนี้โดยอาศยัรูปแบบของการสื่อสารลักษณะตางๆ ซ่ึงไดมีการจําแนกรูปแบบการ
ส่ือสารในหลายลักษณะตามเกณฑทีใ่ชในการพิจารณาที่แตกตางกันไป ในที่นีจ้ะกลาวถึงรูปแบบ
ของการสื่อสาร 4 ลักษณะ คอื (นพรัตน มณุีรัตน , 2541 : 30) 
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 1. จําแนกตามทิศทางการสื่อสาร 
 2. จําแนกตามลักษณะการใช 
 3. จําแนกตามสัญลักษณที่ใชในการสื่อสาร 
 4. จําแนกตามการไหลของขาวสาร 
 
 1. จําแนกตามทิศทางการสื่อสาร แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ        
      1.1 การสื่อสารแบบทางเดียว ( One-way communication) หมายถึง การสื่อสารที่ผู
สงสารถายทอดสารไปยังผูรับสารแตเพียงฝายเดียวโดยไมเปดโอกาสใหผูรับสารไดซักถามขอ
สงสัย หรือแสดงความคิดเห็น จึงไมมีปฏิกิริยายอนกลับจากผูรับสาร การส่ือสารแบบนี้มีลักษณะ
เปนเสนตรง จากผูสงสารไปยังผูรับสารโดยตรง ปราศจากการคํานึงถึงปฏิกิริยาโตตอบจากผูรับสาร
ทําใหปริมาณของขอมูลสะทอนกลับ (feedback) จากผูรับสารมีนอย หรือไมมีเลย ซึ่งแสดงเปน
แผนภาพจําลองไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพที่ 2.1  แสดงภาพการสื่อสารแบบทางเดียว 
 
ที่มา: ภิรนันท อนวัชศิริวงศ. (2548). ปรัชญานิเทศศาสตรและทฤษฎีการสื่อสาร. หนา 212.   
 
 การสื่อสารในลักษณะนี้จะออกมาในรูปของนโยบาย แผนงานคําส่ังตางๆของผูบริหาร 
หรือผูนํา โดยผานสื่อชนิดตางๆ เชน เสียงตามสาย เอกสารสิ่งพิมพตางๆ โดยสวนใหญแลว การ
ส่ือสารแบบทางเดียว มักจะเกิดขึ้นกับสื่อมวลชน เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ที่มีการเสนอ
ขาวสารสูประชาชนแตเพียงฝายเดียว 
 1.2 การสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication) หมายถึง การสื่อสารที่ผูสง
สารสงขอมูลขาวสารไปยังผูรับสารทางหนึ่ง ในขณะเดียวกันเมื่อผูรับสารไดรับขอมูลขาวสารแลว 

 

 

     ผูสงสาร            สาร          ส่ือ               ผูรับสาร 
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ก็สงขอมูลขาวสารตอบกลับมายังผูสงสารอีกทางหนึ่ง จึงเปนการสื่อสารที่ทั้งผูสงสารและผูรับสาร
ตางก็สามารถรับและสงขาวสารซึ่งกันและกัน มีการเปดโอกาสใหผูรับสารไดซักถามขอของใจ 
หรือขอสงสัยตางๆมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน มีการโตตอบกัน ทําใหผูสงสารและ
ผูรับสารสามารถที่จะตอบสนองตอกันเพื่อสรางความเขาใจไดอยางชัดเจน การสื่อสารแบบนี้ผูสง
สารจะใหความสําคัญกับปฏิกิริยาโตกลับ (feedback) ของผูรับสาร ดังแผนภาพแบบจําลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ภาพที่ 2.2  แสดงภาพการสื่อสารกลับ(feedback) 
 
ที่มา: บุญเลิศ ศุภดิลก. (2548).ปรัชญานิเทศศาสตรและทฤษฎีการสื่อสาร. หนา83.  
 
 ทั้งนี้เสถียร เชยประทับ(อางถึงใน กฤษฎา สุริยวงศ , 2549:40) กลาววาการสื่อสารแบบ
สองทางมีผลทําใหการสื่อสารที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะการใหความสําคัญตอการ
ส่ือสารกลับ (feedback) นั้น เปนวิธีการที่ทําใหผูรับสารและผูสงสารมีความเสมอภาคกันในการ
ติดตอส่ือสาร โดยไมมีฝายใดมีอิทธิพลเหนืออีกฝายหนึ่ง ซ่ึงจะกอใหเกิดการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการไดอยางดี  
 
 2. จําแนกตามลักษณะการใช แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ  
      2.1 การสื่อสารแบบเปนทางการ (Formal Communication) หมายถึง การ
ติดตอส่ือสารที่คํานึงถึงบทบาทหนาที่และตําแหนงระหวางผูรับสารและผูสงสารเปนสําคัญ ตาม
ระเบียบแบบแผนที่กําหนดไว โดยสวนใหญจะเปนการสื่อสารที่เปนลายลักษณอักษร เชน ประกาศ
แจงนโยบาย คําส่ังปฏิบัติงาน เปนตน 
 

 

        ผูสงสาร         สาร    ส่ือ  ผูรับสาร DPU
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      2.2  การสื่อสารแบบไมเปนทางการ (Informal Communication) หมายถึง การ
ส่ือสารกับบุคคลอื่น โดยไมพิจารณาถึงตําแหนงหนาที่ และมิไดเปนไปตามระเบียบแบบแผนที่
กําหนดไว  แตเปนการสื่อสารที่เกิดขึ้นจากความสนิทสนมคุนเคยและจากความสัมพันธสวนบุคคล
ในทางสวนตัวมากกวา การติดตอส่ือสารในลักษณะนี้สวนใหญจะเปนการสื่อสารโดยใชคําพูด 
ไดแก การพบปะพูดคุยสนทนา 
 3. จําแนกตามสัญลักษณที่ใชในการสื่อสาร แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ  
      3.1  การสื่อสารแบบใชถอยคํา หรือ วัจนภาษา (Verbal Communication)  หมายถึง
การสื่อสารที่อาศัยการพูด (word) หรือ ตัวเลข (Number) เปนสัญลักษณของขาวสาร สัญลักษณนี้
อาจเปนในรูปของภาษาพูด ภาษาเขียน หรือ ภาษาทางคณิตศาสตรก็ได เพื่อใชในการสื่อความหมาย
ไดอยางชัดเจนและตรงตามที่ผูสงสารตองการ ลักษณะการสงสารแบบวัจนภาษานี้ ไดแก การ
สนทนา การสัมภาษณ การเขียนบันทึก การเขียนรายงาน การประกาศขาวสาร การประชุม เปนตน 
      3.2  การสื่อสารแบบไมใชถอยคํา หรือ อวัจนภาษา (Non-Verbal Communication)  
หมายถึง การสื่อสารโดยปราศจากการพูด แตแสดงออกทางทาทางสีหนาการเคลื่อนไหวสวนใด
สวนหนึ่งของรางกายตามธรรมชาติของคน ซ่ึงแตละบุคคลก็ส่ือสารกับบุคคลอื่นโดยมีความหมาย
เฉพาะของตนเอง ซ่ึงทําใหผูอ่ืนเขาใจวาเราอยูในสภาพเชนใด เชน การสั่นศรีษะแสดงถึงการ
ปฏิเสษ การพยักหนาแสดงถึงความเขาใจ หรือเห็นดวย เปนตน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประสบการณ การ
ตีความหมายของแตละคนที่รับขาวสารวาจะสอดคลอง และตรงตามที่ผูสงสารตองการหรือไม 
ทั้งนี้การสื่อสารทั้งแบบวัจนภาษา และการสื่อสารแบบอวัจนภาษา ตองดําเนินควบคูกันไปเพื่อให
การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพ เกิดความเขาใจที่ตรงกันในการสื่อสารระหวางผูสงสารกับผูรับสาร 
 4. จําแนกตามการไหลของขาวสาร การสื่อสารในลักษณะนี้ แบงเปน 2 รูปแบบ คือ  
      4.1 การสื่อสารตามแนวดิ่ง (Vertical Communication) โดยแบงออกเปน 
  4.1.1 การสื่อสารจากบนลงลาง (Top-down หรือ Downward Communication) 
หมายถึง การสงขาวสารจากบุคคลที่มีตําแหนงสูงกวาลงมายังตําแหนงที่ต่ํากวา โดยออกมาในรูป
ของนโยบาย แผนงาน ประกาศ เปนตน ซ่ึงการสื่อสารรูปแบบนี้จะทําใหผูรับสารที่อยูในตําแหนง
ต่ํากวาไมเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ขาดความคิดริเริ่ม คอยรับฟงคําส่ังอยูเสมอ หลีกเล่ียง
การตัดสินใจ และไมกอใหเกิดการมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
            4.1.2 การสื่อสารจากลางขึ้นบน (Bottom-up หรือ Upward 
Communication) หมายถึง การสงขาวสารจากผูสงสารซึ่งอยูในระดับหรือตําแหนงต่ํากวาขึ้นไปสู
ผูรับสารซึ่งอยูในระดับหรือตําแหนงที่สูงกวา ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกของสังคมได
ติดตอส่ือสารกัน โดยมีทั้งสงสาร และรับสารอยางเทาเทียมกัน การสื่อสารรูปแบบนี้จะออกมาใน
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ลักษณะของการประชุม ปรึกษาหารือ การสัมมนา เปนตน ทั้งนี้จะกอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเสริมสรางใหมีการคิดสรางสรรค และทําใหสมาชิกทุกสวนของสังคมนั้น มีโอกาสเขามามี
สวนรวมในการดําเนินงานอยางเต็มที่      
       4.2 การสื่อสารตามแนวนอน หรือ แนวราบ (Horizontal Communication) หมายถึงการ
ติดตอส่ือสารระหวางผูที่มีระดับ หรือมีตําแหนงที่เสมอกัน ใกลเคียงกัน โดยอาศัยความสัมพันธ
สวนตัว เชน เพื่อนฝูง ญาติพี่นอง การสื่อสารรูปแบบนี้จะชวยเสริมสรางความรับผิดชอบรวมกัน
ของหมูคณะ กอใหเกิดความสัมพันธที่ใกลชิดกัน และเปนการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งที่ชวยสงเสริม
ใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกในสังคม 
 จากรูปแบบการสื่อสารดังกลาวขางตน อาจกลาวโดยสรุปไดวา การสื่อสารทางเดียวกัน 
คือการสื่อสารจากบนลงลาง สวนการสื่อสารสองทางคือ การสื่อสารทั้งจากบนลงลาง และจากลาง
ขึ้นบน ทั้งนี้การสื่อสารจากบนลงลาง หรือจากลางขึ้นบนอาจใชรูปแบบการสื่อสารอยางเปน
ทางการ หรือไมเปนทางการก็ได อาจใชรูปแบบการสื่อสารทั้งวัจนภาษา และอวัจนภาษาควบคูกัน
ไปก็ได 
 สวนรูปแบบการสื่อสารที่จะกอใหเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาไดนั้น Schramm 
(อางถึงใน กฤษฎา สุริยวงศ, 2549 : 43) มองวาไดแก รูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง การสื่อสาร
จากลางขึ้นบน และการสื่อสารในแนวนอน ทั้งนี้เปนไปในลักษณะของการสื่อสารที่ผสมผสานกัน
ทั้งการสื่อสารในแนวดิ่ง และแนวนอน โดยมีการสื่อสารแบบสองทางเปนแกนหลัก เพื่อชวย
กอใหเกิดพลัง และกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 
  
 คุณลักษณะสําคัญของการสื่อสารมีดังตอไปนี้   
 1. ระดับความยาก-งายของสื่อ ตองเหมาะสมกับระดับและความสามารถในการรับสาร
ของชาวบาน โดยเฉพาะในกรณีที่เปนสื่อส่ิงพิมพ ตองคํานึงความสามารถในการอานของชาวบาน 
 2. ประเภทของเนื้อหาของสื่อ ตองเปนเรื่องที่เนนหนักลงไปในปญหาเรงดวนหรือ
ปญหาในชีวิตประจําวันของคนในสังคมนั้นๆ 
 3. กลุมเปาหมาย ส่ือแตละชนิดควรจัดทําขึ้นสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 
 4. วิธีการนําเสนอ ส่ือควรนําเสนอสิ่งที่เปนปญหา หรือสภาพที่กอใหเกิดปญหา แลว
เสนอแนะหรือกระตุนใหผูรับสารชวยกันคิดแกไขปญหาดังกลาว 
 5. ความเกี่ยวพันของเนื้อหา เนื้อหาของสื่อควรเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับประสบการณ
และชีวิตความเปนอยูของชาวบาน 
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 6. บทบาทของสื่อ ส่ือจะตองมีสวนชวยผลักดันใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิด 
ประสบการณและชีวิตความเปนอยูของชาวบาน 
 7. ความนาสนใจ ส่ือตองมีลักษณะงายๆแตนาสนใจ และดึงดูดความสนใจโดยอาศัย
ภาพและเสียง เปนตัวดึงดูดความนาสนใจ 
 8. ความเกี่ยวของกับผูรับ ส่ือควรจะมีสวนที่ชวยใหผูรับสารสามารถประเมินตนเองได 
ตัวอยางเชน หลังจากที่นําเสนอปญหาและสาเหตุของปญหาแลว อาจจะมีสวนของเนื้อหาที่ตั้ง
คําถามวา ผูรับสารเปนสวนใดของสาเหตุของปญหา เปนตน 
 เปาหมายของการสื่อสารชุมชน เปนเปาหมายที่สอดรับกับทิศทางการไหลของขาวสาร 
เพื่อเปนชองทางในการแสดงออกซึ่งตัวตนของชุมชน (Community Self-Expression) ซ่ึงรวมความ
ตั้งแตการแสดงออกซึ่งสิทธิ ศักดิ์ศรี ภูมิปญญาจของชุมชน นอกจากนี้ยังเปนเวทีในการพัฒนา
ศักยภาพในทางความคิดสรางสรรคของบุคคลในชุมชนอยางเต็มที่  เปนการสื่อสารที่เกิดขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความตองการของชุมชน (Need-oriented) เปนหลัก 
  
 หนาที่ของการสื่อสารเพื่อชุมชน ประกอบดวย 
 1. หนาที่ในการแสดงออก (Expressive Function)  คือ ทั้งบุคคลและกลุมสามารถ 
แสดงออกได เพื่อใหเกิดเอกลักษณเฉพาะชุมชน 
  2. หนาที่ทางสังคม (Social Function)  คือการเขาไปมีสวนรวมในการสื่อสาร เพื่อสราง 
ความรูสึกเปนชุมชนเดียวกัน 
 3. หนาที่ในการใหขอมูลขาวสาร ( Information Function) อันเปนหนาที่พื้นฐานของ
การสื่อสาร 
 4. หนาที่ในการควบคุมการปฏิบัติงาน(Control Activation  Function) เพื่อนําไปสูการ 
ปรับปรุง  
 Berrigan F.J. ไดสนับสนุนคุณลักษณะของสื่อเพื่อชุมชนดังนี้ (ภริตาพร สุขโกศล,  
2547:16)  
 1. ส่ือชุมชนเนนการปรับปรุงส่ือใหเหมาะสมสําหรับประโยชนการใชงานของชุมชน 
 2. ส่ือเพื่อชุมชนตองเปนสื่อที่คนในชุมชนสามารถเขาถึง (Access) ไดตลอดเวลา เพื่อ
นําไปใชหาขาวสาร ความรู หรือเพื่อความบันเทิง 
 3. ส่ือชุมชนตองเปนสื่อท่ีชุมชนตองเขามามีสวนรวม (Participates) ในหลายๆบทบาท 
ไมวาจะเปนผูวางแผน ผูผลิต ฯลฯ 

DPU



 16 

 4. ส่ือชุมชนตองเปนสื่อที่แสดงออกของชุมชน ตัวตนที่แสดงออกไปนั้น ตองมาจาก
การกําหนดของชุมชนเอง มิใชผูอ่ืนเปนผูกําหนด 
 5. ส่ือชุมชนตองเปนเวทีแลกเปลี่ยนขาวสารและทัศนะของทุกคน 
 
 สุรพงษ โสธนะเสถียร และเกศกนก ชุมประดิษฐ (2549:32) กลาวถึงกิจกรรมการ
ส่ือสารในชุมชน วา  กิจกรรมการสื่อสารมีความหมายคอนขางกวาง เนื่องจากการกระทําที่มุงใน
การติดตอส่ือสารมีหลากหลายลักษณะขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการติดตอส่ือสารนั้นๆ รวมไปถึง
เนื้อหาสาระและภาษาที่ใชในการสื่อสาร เพื่อใหเขาใจลักษณะของตัวแปรที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
การสื่อสาร จึงไดจําแนกปรากฎการณที่คนพบจากการศึกษาไวดังนี้ 

1. กิจกรรมการสื่อสารประเภทการพูด แบงเปน 2 ลักษณะ คือ  
 - การสนทนาแบบเผชิญหนา ( face to face) หรือการสื่อสารระหวางบุคคล เปนการ
สนทนาที่มีสวนสําคัญในการเชื่อมความสัมพันธไมตรีกับคนรอบขาง ซ่ึงเปนเครื่องมือส่ือสารที่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากผูสงสารและผูรับสารสามารถตอบโตขอสงสัยระหวางสองฝาย  และ
สามารถสังเกตเห็นอากัปกิริยา สงผลใหทั้งสองฝายสามารถประเมินผลการรับขาวสารไดงายไม
ซับซอน 
 - การจับกลุมสนทนา เปนการสนทนาแบบเผชิญหนา โดยมีผูเขารวมสนทนามากกวา 2 
คนขึ้นไป  โดยสังคมที่มีลักษณะเครือญาติในชนบท จะมีกิจกรรมจับกลุมสนทนามากกวากิจกรรม
ประเภทอื่นโดยเนื้อหาที่พูดคุยจะเปนเรื่องที่เกิดขึ้นรอบตัว จึงมักมีองคประกอบในสวนของ
ความสัมพันธสวนตัวเปนตัวตั้ง เนื่องจากเหตุผลทางจิตวิทยาของการรวมกันของมนุษยในสังคม 
 -ขาวลือ (rumor) และซุบซิบ (gossip) เปนลักษณะของการับเอาสถานการณที่นาเคลือบ
แคลงสงสัยมาสรางเปนเรื่องที่ตีความใหมีความหมายได ตางกันเพียง  การซุบซิบ เปนขาวที่สนใจ
อยูเฉพาะใน “กลุมเพื่อนบาน” สวน ขาวลือเปนเรื่องผลประโยชนระดับกวาง นอกจากนี้ยังอาจเปน
การสนทนาเรื่องราวของบุคคลตางๆในหมูบาน อาจจะเปนดานดี หรือดานลบขึ้นอยูกับทัศนคติ
สวนบุคคล 
 - การสนทนาผานโทรศัพทเคล่ือนที่  เปนกิจกรรมการสื่อสารที่เกิดกับกลุมชนชั้นสูงใน
ชุมชน ยกเวนกลุมวัยรุน นักเรียน นักศึกษา ที่จะติดการใชโทรศัพทมากกวากลุมอื่น เพราะ
โทรศัพทมือถือในชนบทถือวาเปนสิ่งที่บงบอกฐานะ  การสนทนาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ จึงเปน
กิจกรรมการสื่อสารที่เกิดขึ้นกับกลุมคนเฉพาะกลุม เชน กลุมผูนําชุมชนใชโทรศัพทโทรนัดหมาย
การประชุม ของคณะกรรมการประจําหมูบาน 
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 -วิทยุส่ือสาร เกิดขึ้นเฉพาะผูนําชุมชน ติดตอกับหนวยงานราชการ แตปจจุบันถูกลด
บทบาทลง เพราะมีโทรศัพทเคล่ือนที่เขามาแทน 
 -การฝากขอความดวยวาจา แตกตางจากการฝากขอความสั้น หรือ SMS ที่สงผาน
โทรศัพทเคล่ือนที่ เปนลักษณะของการกลาวฝากดวยวาจา 
 -การประชุม เปนสิ่งสําคัญที่สงผลตอการขับเคลื่อนชองชุมชนไปในทิศทางตางๆ 
เพราะเปนหัวใจสําคัญที่จะใชวัดความตองการของชุมชนวาเปนอยางไร ซ่ึงสวนใหญจะเนนหัวหนา
ครอบครัว หรือแมบาน 
 2. กิจกรรมการสื่อสารประเภทการฟง เปนปฏิกิริยาโตตอบ (feedback) ของผูรับสาร
ไหลยอนกลับไปยังผูสงสาร โดยมีรูปแบบดังนี้ 
 -การตอบกลับ ของผูรับสารใหแกผูสงสารอยางทันทวงที เปนพฤติกรรมที่สามารถ
สังเกตเห็นไดงาย และมักเกิดทุกครั้งเมื่อมีการสื่อสาร ซ่ึงอาจอยูในลักษณะวัจนภาษา หรืออวัจน 
ภาษา 
 -เสียงสะทอนหรือการยอนกลับของสาร เปนการเดินทางของเนื้อหาขาวสารจากผูรับ
สารไปยังผูสงสาร 
 3. กิจกรรมการสื่อสารประเภท การเขียน เปนกิจกรรมที่ไมคอยเกิดขึ้นบอยนักในชุมชน 
เนื่องจากประชากรสวนใหญมีการศึกษาต่ําจึงเกรงที่จะเขียนผิดพลาด กิจกรรมการเขียนจึงเกิดขึ้น
เฉพาะในระดับผูนําเทานั้น  โดยแบงเปน 
 -การบันทึกการประชุม  เปนกิจกรรมที่ทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานอางอิงในการประชุมแต
ละครั้ง 
 -การกรอกแบบฟอรม สวนใหญเปนเรื่องของการสํารวจขอมูลของประชาชนในแบบ
ตางๆ ขึ้นอยูกับความตองการของหนวยงานของภาครัฐ 
 -การเขียนแผนงานโครงการ เปนกิจกรรมการสื่อสารที่ตองดําเนินเพื่อของบประมาณ
สนับสนุนการพัฒนาภายในหมูบาน 
 4. กิจกรรมการสื่อสารที่อาศัยเครื่องมือส่ือสาร : ส่ือมวลชน/ส่ือสาธารณะ โดยเครื่องมือ
ที่สําคัญในชุมชนประกอบดวย 
 -เสียงตามสาย/หอกระจายขาว เปนเครื่องมือที่สําคัญมาของชุมชน เนื่องจากใชเปน
ชองทางในการติดตอกับประชาชนในหมูบาน สามารถเขาถึงทุกจุด และสงขาวสารถึงประชาชนได
อยางทั่วถึง 
 -โปสเตอร/ปาย/คัทเอาท สวนใหญเปนการใชระหวางการเลือกตั้งทองถ่ิน ซ่ึงมีทั้ง
เนื้อหาภายนอกชุมชนและเนื้อหาภายในชุมชน 
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 5. กิจกรรมการสื่อสารประเภทกิจกรรม/การกระทํา  เปนกิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้นใน
หมูบาน เชนกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมกลุมแมบาน การแขงขันกีฬาซ่ึงเกิดขึ้นในชุมชน 
รวมทั้งประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา  
 การนําแนวคิดเรื่องรูปแบบการสื่อสารที่ผูวิจัยนํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้ เพื่อนํามาเปน
แนวทางในการศึกษา วิเคราะห ถึงรูปแบบการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
กรณีศึกษาชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี วาการสื่อสารในแตละรูปแบบ
ที่ใชระหวางสมาชิกของชมรม และบุคคลภายนอก (เจาหนาที่รัฐ เอกชน) ใชรูปแบบการสื่อสารใน
แตละรูปแบบเปนอยางไรบาง ในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขา
ใหญ 
 
2.2  แนวคิดเรื่องการสื่อสารแบบมีสวนรวม  
 
 การพัฒนาชุมชนไดใหความสําคัญกับการระดมประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนา เพราะเปนปจจัยสําคัญในการนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนา แตในสภาพความเปนจริง
แลว ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงแมแตรัฐจะถือนโยบายในการกําหนดยุทธ
ศาสตรการพัฒนา แตในทางปฏิบัติยังเปนปญหาอยูมาก เนื่องจากยังมีความเขาใจที่แตกตางกันใน
ระหวางสถาบัน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนา เกี่ยวกับการตีความของคําวา “การมีสวน
รวมของประชาชน” (ปญญา สวัสดิ์เสรี , 2539 : 17) 
 
 การมีสวนรวมของประชาชน จึงนํามาซึ่งโอกาสที่จะทําใหสมาชิกของชุมชนและสังคม
สามารถเขามามีสวนรวมและอิทธิพลในกระบวนการพัฒนา และในการแบงสรรผลของการพัฒนา
อยางเปนธรรม ซ่ึงหมายถึงการเขามามีสวนรวมอยางเทาเทียมกันในประเด็นของ การสนับสนุน
กระบวนการพัฒนา การแบงสรรผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม การตัดสินใจในรูป
ของการกําหนดเปาหมาย การวางนโยบาย การวางแผน และการปฏิบัติตามแผน ทั้งในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม (ปญญา สวัสดิ์เสรี , 2539 : 18) 
 
 นิรันดร จงวุฒิเวศย  (อางถึงใน กฤษฎา สุริยวงศ , 2549 : 48) กลาววา แนวคิดการมีสวน
รวมเกิดจากแนวคิดที่สําคัญ 4 ประการ  
 1. ความสนใจ และความหวงกังวลรวมกัน ซ่ึงเกิดความสนใจและความหวงกังวลสวน
บุคคลซึ่งบังเอิญพองตองกัน กลายเปนความสนใจ และความหวงกังวลรวมกันของสวนรวม 
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 2. ความเดือดรอนและความไมพึ่งพอใจรวมกันกับสถานการณที่เปนอยูนั้นผลักดันให
พุงไปสูการรวมกลุม วางแผน และลงมือกระทํารวมกัน 
 3. การตกลงใจรวมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุม หรือชุมชนไปในทิศทางที่พึงปราถนาการ
ตัดสินใจรวมกันนี้จะตองรุนแรงมากพอที่จะใหเกิดความริเริ่มกระทําการที่ตอบสนองความ
เห็นชอบของคนสวนใหญที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนั้น 
 4. การมีสวนรวมยังเกิดจากแนวความคิดอ่ืนๆอีก เชน ความศรัทธา ความเกรงใจ และ
การใชอํานาจบังคับ 
 จากแนวความคิดดังกลาวจะเห็นวาการมีสวนรวมแบงประเด็นได 5 ประเด็นใหญ ๆ 
ดังนี้ 

1. รวมคิด 
                2. รวมกันตัดสินใจ 
                3. รวมปฎิบัติการ 
                4. รวมรับประโยชน 

5. รวมประเมินผล 
 
 จากความหมายและแนวคิดขางตนทําใหเห็นวาการมีสวนรวนของประชาชนในการ
พัฒนาเปนทั้งวิธีการ และเปาหมายของการพัฒนา ซ่ึงสามารถสรุปเปนพื้นฐานสําคัญ 3 ประการ คือ 
 1. กลไกการพัฒนาตองเกิดจากประชาชนโดยประชาชนมีบทบาทหลักในการพัฒนา 
 2. เปาหมายของการพัฒนา คือ การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อพึ่งตนเอง และพัฒนา
ตนเอง มิใชการพึ่งพารัฐ หรือ องคกรพัฒนาเอกชนภายนอก 
 3. กระบวนการพัฒนายึดหลักความตองการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นภายในชุมชน จากตัว
ประชาชนเองมากกวาความตองการใหมีความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก 
 World Health Organization ( กฤษฎา สุริยวงศ , 2549 : 49)  ไดเสนอปจจัยพื้นฐานใน
การระดมการมีสวนรวมของประชาชน ไดแก 
 1. ปจจัยของสิ่งจูงใจ ในความเปนจริงชาวบานที่เขารวมกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งนั้น มี
เหตุผลอยู 2 ประการ คือ  
      1.1 การมองเห็นวาตนจะไดรับผลประโยชนตอบแทน 
      1.2 การไดรับการบอกกลาวชักชวนจากเพื่อใหเขารวม โดยมีส่ิงจูงใจเปนตัวนํา ซ่ึง
ถือวาเปนเรื่องที่กอใหเกิดมีส่ิงจูงใจ 
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 2. ปจจัยโครงสรางของชองทางในการเขามามีสวนรวม แมจะเห็นประโยชนของชอง
การเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา แตก็ไมอาจเขารวมกิจกรรมได เนื่องจากไมเห็นชองทาง
ของการเขารวม หรือเขารวมแลวไมไดรับผลดังที่คาดไว ดังนั้นปจจัยพื้นฐานทางดานโครงสราง
ของชองทางในการเขารวมจึงมีลักษณะ 
      2.1 เปดโอกาสใหทุกๆ คน และทุกๆ กลุมในชุมชนมีโอกาสในการเขารวมการ
พัฒนารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยในการเขารวมอาจอยูในรูปของการมีตัวแทน หรือเขารวม
โดยตรงก็ได 
      2.2 ควรมีกําหนดเวลาที่แนชัด เพื่อผูเขารวมจะสามารถกําหนดเงื่อนไขของตนเองได
ตามสภาพความเปนจริงของตน 
      2.3 กําหนดลักษณะของกิจกรรมใหแนนอน 
 3. ปจจัยอํานาจในการสงเสริมกิจกรรมของการมีสวนรวม โดยปกติที่ผานมากิจกรรม
หนึ่งๆ แมวาประชาชนจะเห็นดวย ไดมีโอกาสเขารวม แตก็ไมอาจกําหนดเปาหมาย วิธีการ หรือ
ประโยชนของกิจกรรม แตจะขึ้นอยูกับการกําหนด และการจัดสรรจากเจาหนาที่รัฐ ซ่ึงไมอาจ
กอใหเกิดการมีสวนรวมอยางแทจริงได 
 
 ขั้นตอนของการมีสวนรวม 
 วันรักษ มิ่งมณีนาคิน(อางถึงใน กฤษฎา สุริยวงศ , 2549 : 50)  กลาววา การมีสวนรวม
ของประชาชนที่แทจริงควรจะหมายถึง การมีสวนรวมในทุกขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การมีสวนรวมในการศึกษา และวิเคราะหชุมชน เพื่อนําไปสูการคนหาปญหา และ
ความตองการที่แทจริงของชุมชน ตลอดจนจัดลําดับสําคัญของปญหา และการคัดเลือกปญหาที่จะ
แกไขตามลําดับกอนหรือหลัง ชาวบานตองรูถึงปญหาของเขาเอง มิใชใหคนนอกมาชี้นําปญหา 
 2. การมีสวนรวมในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา 
 3. การมีสวนรวมในการเลือกวิธี และวางแผนในการแกปญหา 
                       4. การมีสวนรวมดําเนินการตามแผน เชน การสละแรงงาน และทรัพยากรตางๆ 
 5. การมีสวนรวมในการติดตาม และประเมินผล 
 ในขณะที่ นอรแมน อัพฮอฟ (Norman Uphoff, 1981)(อางถึงใน กฤษฎา สุริยวงศ , 
2549 : 51) แบงการมีสวนรวมออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 
 1.  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
 2 . การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 
 3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 
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 4.  การมีสวนรวมในการประเมินผล 
 ปาริชาต สถาปตานนท (2549 : 27)  กลาววา นักวิชาการดานการสื่อสารเพื่อการพัฒนา 
( Servaes , Jacobson , White ,1996 ; Gumucio Dagron , 2001 ; Sthapitanonda , 2004 and Singhal , 
2004 ) ตางลงความเห็นพองตองกันวา “การสื่อสาร” มีบทบาทสําคัญในกระบวนการมีสวนรวมของ
สมาชิกในสังคมอยางชัดเจน และที่สําคัญ บุคคลในวงการดานการสื่อสารเพื่อการพัฒนาไดช้ีใหเห็น
วา แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารในการพัฒนาสังคม ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบของการสื่อสารแบบเดิม 
ซ่ึงไดแก การสื่อสารภายใตกระบวนทัศนหลักแหงความทันสมัยนิยม ซ่ึงเนนการสื่อสารจากบนลง
ลาง หรือ การสื่อสารจากผูมีอํานาจในสังคม (อาทิ รัฐ) ลงไปยังประชาชน ไปสูการสื่อสารแบบใหม
ภายใตกระบวนทัศนแบบทางเลือก ซ่ึงใหความสําคัญกับ กระบวนการสื่อสารแบบมีสวนรวม 
(participation communication) ซ่ึงใหความสําคัญกับการสนทนาโตตอบกันในลักษณะของการ
ปรึกษาหารือกัน เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกในสังคมไดหันหนาเขาหากัน พูดจา เจรจากัน เพื่อทํา
ความเขาใจกับขอมูลขาวสาร เบื้องตน หลักการ และแนวทางที่หลากหลายสําหรับการตัดสินใจ
รวมกันเกี่ยวกับสังคมของตน 
 Grey-Felder (2001) (อางถึงใน ปาริชาต สถาปตานนท , 2549 : 33) กลาววา ส่ิงที่สําคัญ
ในการสื่อสารแบบมีสวนรวมไมใช “ส่ือ” แตเปน “เสียง” ของบุคคลที่หลากหลาย ทั้งนี้เนื่องจาก
กระบวนการสื่อสารแบบมีสวนรวมเนนหนักในการรับฟงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 
 ดังนั้น การส่ือสารแบบมีสวนรวมจึงใหความสําคัญกับความหลากหลายในดานตางๆ
มากเทาไหร ไมวาจะเปน อายุ วรรณะ ประสบการณ หนาที่การงาน เปนตน ความหลากหลายดัง
กองขึ้น และเสียงสะทอนความตองการตางๆรวมกันไดชัดเจนขึ้น  
 อยางไรก็ตามกิจกรรมการสื่อสารตางๆ ซ่ึงเนนความหลากหลายของผู เขารวม 
จําเปนตองดําเนินการบนพื้นฐานของความ “สมัครใจ” มิใชการบังคับบุคคลเหลานั้น ใหเขามามี
สวนรวมในกิจกรรมตางๆ 
 ในกรณีดังกลาวความสมัครใจ มักเกิดจากการที่ผูเขารวมมีความสนใจ หรือมีความ
ศรัทธาในประเด็นหรือกลุมบุคคลอื่นๆ ที่เขารวม นอกจากนั้นความสมัครใจยังเกิดจากการที่
ผูเขารวมมี “แรงกดดัน” ตางๆ อาทิ ความกังวล ความเดือดรอน หรือความไมพอใจในผลกระทบ
ตางๆที่เกิดขึ้น เปนตน  
 ดังนั้น กลุมผูจัดกิจกรรมการสื่อสารในรูปแบบตางๆ อาทิ การประชุม การเสวนา หรือ 
การจัดกิจกรรมผานสื่อตางๆ จําเปนตองตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับความหลากหลายของ
ประชาชน หรือ กลุมบุคคล ตลอดจนการออกแบบกิจกรรมในลักษณะที่เปดโอกาสใหบุคคลที่
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หลากหลายเหลานั้น ไดมีโอกาสเขาถึงสื่อและขอมูลขาวสารตางๆ ตลอดจนดําเนินการสื่อสารกัน
บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิและความเทาเทียมกัน 
 
 กาญจนา แกวเทพ และคณะ (2543:52) กลาวถึง“ การสื่อสารแบบมีสวนรวม” ในสวนที่
เกี่ยวกับการสื่อสารชุมชนวา การสื่อสารแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบหนึ่งที่สําคัญของการสื่อสาร
ชุมชน โดยเปาหมายของการสื่อสารแบบมีสวนรวมในระดับชุมชนมีดังตอไปนี้ 
 
 1. เพื่อกระตุนใหชุมชนมองเห็นคุณคาของตนเอง เชน การนําเอาภูมิปญญาของชาวบาน
มาเผยแพรในวงกวาง 
 2. เพื่อสรางความมั่นใจใหกับชาวบานที่เขามามีสวนรวม และเพื่อใหเห็นคุณคา
ความคิดและความเชื่อของเขา ตัวอยาง เชน เมื่อมีการนําเอาแนวคิดเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงมา
เผยแพรในวงกวาง และคนทั่วไปใหการยอมรับผานการแสดงทัศนะผานสื่อ (เปน feedback) ก็จะทํา
ใหชุมชนมีความมั่นใจในคุณคาของตนเอง 
 3. เพื่อพิสูจนความเชื่อของชุมชนที่เคยคิดวาตนเองไมสามารถใชเทคโนโลยีสมัยใหมที่
ซับซอนได การเขามารวมฝกฝนอบรมการผลิตสื่อจะพิสูจนใหชาวบานเห็นวา พวกเขาสามารถใช
เทคโนโลยีสมัยใหมไดหากมีโอกาส 
 4. เพื่อสรางทักษะในการสรางสื่อใหกับชุมชน เพื่อเปนชองทางที่ชุมชนจะสงขาวสาร
ออกไปจากจุดยืน มุมมอง และทัศนะของตนเอง 
 5. เพื่อใหชุมชนไดแสดงความรูสึก ปญหา วิธีการวิเคราะหปญหา รวมทั้งวิธีการ
แกปญหาจากทัศนะของชุมชน 
 6. ผลจากการสื่อสารของชุมชนที่อาจจะเกิดจากการริเร่ิมของบางสวนเสี้ยวของชุมชน 
หรือจากชุมชนใดชุมชนหนึ่ง จะชวยยกระดับความมีสติและความรับผิดชอบใหกับทั้งชุมชนหรือ
ชุมชนอื่นๆ เพื่อรวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ตองยอมรับวา ผลจากการใชกระบวนทัศนการ
พัฒนาแบบบนลงลางนั้น ไมเพียงแตจะไมไดผลตามที่คาดหวังเอาไวเทานั้น หากทวายังทิ้งรองรอย
แหงความสูญเสียในเชิงภูมิปญญาและวัฒนธรรมเอาไวดวย กลาวคือ ชาวบานจะเกิดวัฒนธรรมแหง
การพึ่งพา การรอคอยความชวยเหลือจากภายนอก และไมเช่ือมั่นวาตนเองจะแกไขปญหาตางๆได
ดวยความสามารถของตนเอง 
 7. เนื่องจากเนื้อหาของการสื่อสารชุมชนนั้น จะเนนเรื่องราวที่มีสารประโยชนตอชีวิต
ของชุมชนเอง ดังนั้นสื่อประเภทนี้จึงชวยเพิ่มสัดสวนของการสรางสื่อที่มีสาระใหกับชุมชน ใหมี
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ปริมาณเพิ่มมากขึ้น เพื่อถวงดุลกับการสื่อสารที่มุงเนนแตความบันเทิงและการหลีกหนีปญหา 
(Escapist) ที่ส่ือจากภายนอกอัดฉีดเขาไปในชุมชน 
 
 การมีสวนรวมในองคประกอบของการสื่อสาร 
 1. เปาหมายของการสื่อสาร ไดกําหนดใหชุมชนเขามามีสวนรวมในระดับใด เชนใน
ระดับเขามารวมแสดง ระดับเปนผูรับสารที่คอยปอนปฏิกิริยายอนกลับ (feedback) ระดับวาง
นโยบาย 
 2. ลักษณะสองทางและ Interactivity ของการสื่อสารที่เอ้ืออํานวยใหมีลักษณะตอบโต
กันอยูตลอดเวลามากขึ้นเทาใด โอกาสที่ชุมชนจะเขามามีสวนรวมก็ยิ่งจะมีมากขึ้นเทานั้น 
 3.ใครคือผูสงสาร ในชุมชนเองโอกาสที่คนสวนใหญจะไดเขามาเปนผูสงสารมีมาก
นอยและทั่วถึงหรือไม หรือเมื่อเปรียบเทียบระหวางนักสื่อมวลชนอาชีพ เจาหนาที่รัฐ และชาวบาน 
สัดสวนที่จะไดเปนผูสงสารเปนอยางไรบาง  
 4. ประเภทของเนื้อหาสาร เปนเนื้อหาที่เกี่ยวพันกับสภาพความเปนจริงของชุมชนหรือ
เปลา ตัวอยางเชน ปจจุบันนี้ แมในโทรทัศนจะมีรายการประเภทวิเคราะหขาวและสถานการณ
ปจจุบัน แตทวาเนื้อหาทั้งหมดยังคงเปน “วาระแหงชาติ” เปนสวนใหญ โอกาสที่ประเด็นทองถ่ินจะ
ไดเขาไปเปนเนื้อหาในสื่อมวลชนยังมีนอย นอกจากนั้นวิธีการนําเสนอเนื้อหา หากมีลักษณะของ
การสนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน (dialogue) แสวงหาความรวมมือจากหลายฝาย
(Collaboration) และกอใหเกิดการตัดสินใจโดยกลุม (Group decisionmaking) ก็จะยิ่งทําใหการมี
สวนรวมมีโอกาสมากขึ้น 
 5. ประเภทของชองทาง/ส่ือ โดยหลักการทั่วไปแลว ส่ือขนาดเล็กเชนส่ือเฉพาะกิจจะ
เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมมากกวาสื่อมวลชน ส่ือที่ชาวบานคุนเคยเชนสื่อประเพณี ก็จะ
เอื้ออํานวยใหชาวบานเขารวมไดงายกวาสื่อสมัยใหมที่แปลกหนา อยางไรก็ตาม มิไดหมายความถึง
การปดโอกาสโดยสิ้นเชิงสําหรับส่ือสมัยใหมหรือส่ือท่ีมีขนาดใหญเชนสื่อมวลชน เพียงแตมีขอพึง
ตระหนักถึงความยากงายในการเขามีสวนรวมของสื่อประเภทตางๆ และการคนคิดสรางสรรค
กิจกรรมและชองทางแบบใหมที่จะอํานวยความสะดวกในการเขามีสวนรวมของประชาชน 
 6. ผูรับสารและการมีปฏิกิริยาปอนกลับ(Feedback) สําหรับการสื่อสารแบบมีสวนรวม
นั้นจะมีความเชื่อพื้นฐานที่เกี่ยวของกับผูรับสารที่แตกตางไปจากการสื่อสารเพื่อการพัฒนากระแส
หลักโดยสิ้นเชิง กลาวคือ กระบวนทัศนใหมนี้จะเชื่อวา ผูรับสารนั้นไมใชผูที่วางเปลาและไมรูอะไร
เลยเกี่ยวกับเนื้อหาสารที่จะสื่อไป หากแตความรูที่ผูรับสารมีนั้น อาจจะเปนความรูคนละชุด ที่
แตกตางจากที่ผูสงสารคาดคิดเอาไว ตัวอยางเชน แนวคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ในหมู
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ประชาชนก็มีแนวคิดเชนนี้อยู  และนอกจากผูรับสารจะมีความรูที่เกี่ยวของกับเนื้อหาสารแลว 
วิธีการรับสารของประชาชนก็มิไดเปนอยาง passive หากทวาเปนไปอยาง active และประชาชน
ผูรับสารมักจะมีปฏิกิริยาปอนกลับ ทั้งแบบที่เปนทางการหรือไมเปนทางการประจักษพยานที่เห็น
ไดอยางชัดเจนในกรณีที่เนื้อหาส่ือนั้นมีความผูกพันใกลชิดกับประชาชน เชน การพูดคุยหลังจากดู
ละครโทรทัศนแลว ดังนั้นไมวาชุมชนจะเขามามีสวนรวมกับการสื่อสารในระดับใดก็ตาม การจัด
ชองทางสําหรับปฏิกิริยาปอนกลับก็เปนปจจัยที่จําเปนอยางขาดไมไดของการสื่อสารแบบมีสวน
รวม 
 สถาบันวิจัยสังคม และสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ปาริชาต 
สถาปตานนท, 2549 : 23 ) ไดจัดประเภทของการมีสวนรวมของประชาชน ประกอบดวยภารกิจ
สําคัญ 5 ประการ ดังรายละเอียดในแผนภาพตอไปนี้ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3  กระบวนการมีสวนรวม  
 
ที่มา:  ปาริชาต สถาปตานนท และคณะ. (2549). การสื่อสารแบบมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน.  
           หนา 23.   
  
 ภารกิจที่ 1 : การมีสวนรวมในการวางแผน ( Participation in planning) อันไดแก การที่
ประชาชนมีบทบาทในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวางแผนโครงการ นับตั้งแตการวิเคราะห
ปญหา การกําหนดลําดับความสําคัญของปญหา การกําหนดเปาหมาย การกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงาน การกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
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 ภารกิจที่ 2 : การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม (Participation in implementation) 
อันไดแก การสนับสนุนดานทรัพยากรตางๆ และการประสานความรวมมือในการจัดกิจกรรมตางๆ 
 ภารกิจที่ 3 : การมีสวนรวมในการใชประโยชน (Participation in utilization) อันไดแก 
การนําเอากิจกรรมตางๆมาใชใหเกิดประโยชน โดยเฉพาะในดานการเพิ่มระดับการพึ่งตนเอง และ
การควบคุมทางสังคม 
 ภารกิจที่ 4 : การมีสวนรวมในการไดรับผลประโยชน (Participation in benefit – 
sharing)อันไดแก การแจกจายประโยชนตางๆในการพัฒนาอยางยุติธรรม 
 ภารกิจที่ 5 : การมีสวนรวมในการประเมินผล (Participation in evaluation) อันไดแก 
การใหประชาชนไดรับทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรคตางๆ เพื่อรวมกันหาทางแกไขในลําดับ
ตอไป 
 ปาริชาต สถาปตานนท (2549 : 24) ไดสรุปไววา การมีสวนรวมอยางแทจริงของ
ประชาชนมิไดอยูแคเพียงการปรากฎตัว หรือใหขอคิด หรือดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาเทานั้น แตการมีสวนรวมที่แทจริงของประชาชนในโครงการพัฒนาตางๆเกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทตางๆของประชาชน จากผูรับบริการตางๆ ไปสูการกาวเขาไปมีสวนรวมใน
การตัดสินใจและรับผิดชอบในภารกิจตางๆ ในการพัฒนาชุมชนแบบเคียงบาเคียงไหลกับหนวยงาน
ภาครัฐ อาทิ การกําหนดวาระในการพัฒนา การดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อผลักดันใหการพัฒนา
ลุลวงไปดวยดี และการแสดงความรับผิดชอบตอ “ผลตางๆ” ซ่ึงสืบเนื่องจากการดําเนินโครงการ
พัฒนาในพื้นที่ ตลอดจนการติดตาม/ประเมินผล เพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาใหเหมาะสม 
 สวนผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากกระบวนการดังกลาว ก็คือ การเพิ่มพลังอํานาจใหกับ
ชุมชน และการจัดการชุมชนบนพื้นฐานของความสํานึกรวมในฐานะ “ พลเมือง” และการพึ่งพิง
กันเอง 
 ปาริชาต สถาปตานนท (2549 : 43 ) กลาววา องคประกอบของการสื่อสารแบบมีสวน
รวม มีรายละเอียดดังนี้  
  
  Transmission vs Ritualistic Models  
 ในป ค.ศ. 1975 James Carey นักวิชาการดานการสื่อสารและวัฒนธรรม ไดนําเสนอ
แนวทางในการทําความเขาใจกับกระบวนการสื่อสารในสังคม โดยช้ีใหเห็นวา กระบวนการสื่อสาร
ในสังคมดําเนินไปใน 2 ลักษณะ คือ  
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 ก. Transmission approach  แนวทางดังกลาว เช่ือวา การสื่อสาร คือ การถายทอด
สัญญาณ (signal) และสาร(message) จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งซ่ึงอยูหางไกลกัน โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อการควบคุม (control) 
 ข. Ritual approach แนวทางดังกลาวเชื่อวา การสื่อสารไมไดมีวัตถุประสงคเพียงแค
การขยายขอบเขตของสารใหครอบคลุมพื้นที่ตางๆ อยางกวางขวาง หรือเปนแคความพยายามในการ
สงขอมูลขาวสารใหแพรกระจายออกไปในวงกวาง แตการสื่อสารมีความสําคัญในสังคม ในฐานะที่
เกี่ยวของกับการดํารงรักษาสังคมใหคงอยู (maintenance) ภายใตชวงระยะเวลาหนึ่งๆ ทั้งนี้เนื่องจาก
การสื่อสารเปนการแสดงออกถึงความเชื่อตางๆ ที่สมาชิกในสังคมมีรวมกัน (share beliefs) 
 กาญจนา แกวเทพ (2547 : 44) ไดอธิบายแนวคิดดังกลาวขางตนผานแบบจําลองการ
ส่ือสารเชิงถายทอด หรือที่เรียกวา transmission model และแบบจําลองเชิงพิธีกรรม หรือ ritualistic 
model ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4  แบบจําลองเชิงถายทอด (transmission model) และแบบจําลองเชิงพิธีกรรม  
                  (ritualistic model) 
 
ที่มา:  ปาริชาต สถาปตานนทและคณะ.(2549). การสื่อสารแบบมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน.   
           หนา 44.  
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 แบบจําลองเชิงถายทอด (transmission model) 
 แบบจําลองเชิงการถายทอดเนนการสื่อสารทางเดียว จากผูสงสารไปยังผูรับสาร โดย
บทบาทของผูสงสารและผูรับสารมีความ “ตายตัว” กลาวคือ ภายหลังจากการรับสารแลว ผูรับสารก็
จะรับรู หรือคิดตามที่ผูสงสารตองการ ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา ผูสงสารทําหนาที่เปนผูควบคุม
กระบวนการสื่อสารเปนสวนใหญ ในขณะที่ผูรับสารมีบทบาทและมีสวนรวมเปนเพียงผูรองรับ
ขาวสารที่ถูกถายทอดเทานั้น 
 แบบจําลองเชิงพิธีกรรม (ritualistic model)  
 แบบจําลองเชิงพิธีกรรม เนนการสื่อสารสองทางโดยผูสงสารและผูรับสารสามารถสลับ
บทบาทไปมา เชน การสนทนาและการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตางๆรวมกัน ดังนั้นหลังจากที่คู
ส่ือสารไดดําเนินการสื่อสารกันเปนระยะหนึ่งแลว ส่ิงที่คาดวามักเกิดขึ้นตามมา ก็คือ การที่คูการ
ส่ือสารทั้งสองฝายไดเรียนรูขอมูลขาวสารของกันและกันแบบพบกันครึ่งทาง (shared meaning) ซ่ึง
หมายความวา กระบวนการดังกลาว คือ การเปดโอกาสใหสองฝายไดมีสวนรวมในกระบวนการ
ส่ือสารมากกวาแบบจําลองเชิงการถายทอดขาวสารนั่นเอง โดยคุณลักษณะที่แตกตางของ
แบบจําลองทั้งสอง ดังตารางตอไปนี้ 
 
 ปาริชาต สถาปตานนท (2549 : 50) สรุปวา กระบวนการสื่อสารแบบมีสวนรวมจะ
เกิดขึ้นหรือไมนั้น ตองประกอบดวย 
 - เปาหมายของการเขารวมกิจกรรมตางๆ เนนการทําความเขาใจรวมกันของทุกฝาย
หรือไม 
 - ขอมูลขาวสารมีการไหลแบบสองทิศทางในแนวระนาบหรือไม 
 - ทุกฝายมีโอกาสอยางเทาเทียมในการเปนผูสง-ผูรับสารหรือไม หรือมีฝายใดฝายหนึ่ง
ผูกขาดบทบาทการเปนผูสงสารหรือไม 
 - หลังจากกิจกรรมสิ้นสุดแลว ทุกฝายไดมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารรวมกัน บน
พื้นฐานของการเขาใจและตัดสินใจรวมกันหรือไม  
 
 ปญหาและอุปสรรค 
 ในการดําเนินงานการสื่อสารชุมชนนั้น อาจเกิดปญหาและอุปสรรคจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ ดังนี้ 
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 1. ยิ่งเปนการมีสวนรวมในระดับยิ่งสูงเทาไหร ความซับซอนของปญหาก็จะยิ่งมากขึ้น
เทานั้น เชน การใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในระดับวางแผนนโยบาย ซ่ึงจะตองมีการตัดสินใจ
เร่ืองการจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน การจัดสรรงบประมาณ  การควบคุมติดตามการ
ดําเนินงาน และเนื่องจากเปนการทํางานรวมกันระหวางตัวแทนชาวบานกับเจาหนาที่รัฐ/เจาหนาที่
องคกรพัฒนาเอกชนที่มีภูมิหลังและวิธีคิดที่แตกตางกัน ดังนั้นความขัดแยงจึงยอมเกิดขึ้นอยาง
สม่ําเสมอ และภายในกลุมตองมีทักษะในการแสวงหาขอตกลงรวมกัน ทามกลางความแตกตางให
ได 
 2. ในสวนของชุมชนเองก็มีปญหาเรื่องขีดความสามารถที่จะดําเนินภารกิจใหมๆ
ดังกลาวได ดังนั้นตัวแทนชาวบานอาจจะมีความรูไมพอหรือเลือกลําดับความสําคัญของกิจกรรมไม
ถูกตอง ในกรณีดังกลาว ปญหาที่จะตามมาก็คือ การมีสวนรวมของชุมชนนั้น จะมีฐานะเปนเพียงไม
ประดับเทานั้น ฉะนั้นขอเท็จจริงประการหนึ่งที่ตองยอมรับคือ ในชุมชนเดียวกัน ความสามารถของ
ชาวบานแตละคนที่จะเขามามีสวนรวมในระดับตางๆจะไมเทากัน และในระดับของแตละชุมชนก็มี
ขีดความสามารถที่จะเขารวมแตกตางกันเชนกัน 
 3. ในกลุมของเจาหนาที่พัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชนเอง อาจจะมีความเขาใจผิดวา เมื่อ
ใชแนวทางการพัฒนาแบบลางขึ้นบน (Bottom-up Approach) หรือ การพัฒนาแบบชาวบานมีสวน
รวมแลว บทบาทของนักพัฒนา นักวางแผน เชนเดียวกับนักสื่อสารมวลชนก็ไมจําเปนตองทําอะไร
เลย อันที่จริงแลวยิ่งมีการพัฒนาแบบใหมหรือการสื่อสารแนวใหม บทบาทของนักพัฒนาและนัก
ส่ือสารก็ยิ่งตองมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะมิฉะนั้น การปลอยใหชาวบานทํางานไปตามลําพัง ก็เทากับ
ปลอยใหเกิดสภาวะวุนวายสับสนอยางมาก อยางไรก็ตาม ทักษะและความเขาใจของนักพัฒนาและ
นักสื่อสารที่จะแสดงบทบาทในสถานการณใหมนี้ ก็แตกตางไปจากรูปแบบการพัฒนาและการ
ส่ือสารแบบเดิมที่เคยเปนมา 
 4. ในสวนที่เกี่ยวกับผูที่เคยมีอํานาจในการพัฒนามากอน เชน นักวางแผน ผูกําหนด
นโยบาย เมื่อมีการเปดใหมีการอภิปราย การทําประชาพิจารณแผนงานและโครงการที่เจาหนาที่
ระดับสูงผูนี้เคยรับผิดชอบ นอกเหนือไปจากปญหาเรื่องผลประโยชนทางธุรกิจที่อาจแอบแฝงเขามา
ในโครงการแลว แมจะไมมีประเด็นผลประโยชนดังกลาว แตผูวางแผนและกําหนดนโยบายก็
อาจจะรูสึกเสียหนา รูสึกเสียกําลังใจ และมิใชวาคําวิจารณทั้งหมดนั้นจะถูกตองไปเสียหมด ภายใต
สถานการณเชนนี้ มีขอเสนอแนะวา ใหบรรดาผูที่มีความรับผิดชอบระดับสูงเหลานี้ สรางความ
เขาใจวา การเปดโอกาสใหมีการพูดอยางเปดเผยนั้น ดีกวาสรางการปดกั้นการสื่อสาร(ใหเงียบ) แลว
ปะทุออกมาเปนการตอตานประทวงโครงการในชั้นหลัง นอกจากนั้น เวทีการสื่อสารดังกลาวก็เปน
โอกาสที่จะแกไขขอของใจและใหขอมูลเพิ่มเติมได 
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 จากแนวคิดเรื่องการสื่อสารแบบมีสวนรวม ผูวิจัยไดนํามาใชเปนกรอบในการศึกษา 
และทําความเขาใจการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ นอกจากนี้ยังใชแนวคิด
การสื่อสารแบบมีสวนรวมในเรื่องของขั้นตอนการมีสวนรวม รูปแบบของการมีสวนรวมมาเปน
กรอบในการศึกษาวิจัยรูปแบบการสื่อสารทั้งระดับภายในกลุม และการสื่อสารภายนอกกลุม ใหเกิด
การสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ  
 
 
2.3  ทฤษฎีการสื่อสารโนมนาวใจ 
 
 การสื่อสารของมนุษยเปนส่ิงจําเปนในการเรียนรูเพื่อการโนมนาวใจบุคคลอื่น ทั้งนี้ 
เนื่องจากวาการโนมนาวจิตใจจะเกิดขึ้นไมไดถาปราศจากกระบวนการสื่อสารนี้ ความสําเร็จของ
การโนมนาวจิตใจหรือความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นมีผลเกี่ยวของกับการสื่อสารของมนุษย
ทั้งส้ิน แตการสื่อสารของมนุษยนี้เปนสิ่งที่ยุงยากซับซอนและมีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
(อรุณีประภา หอมเศรษฐี, 2531:1) 
 อัญชลี ลีสวรรค (อางถึงใน ภาระณี ประถมบูรณ, 2525:18) กลาววาการสื่อสารเพื่อการ
โนมนาวใจเปนพฤติกรรมของมนุษยที่เกิดขึ้นไดบอยๆในชีวิตประจําวัน และสามารถพบเห็นได
เสมอไมวาจะเปนการโนมนาวใจใหเขาเปนสมาชิกชมรมใด ชมรมหนึ่ง หรือ กลุมใดกลุมหนึ่ง ทั้งนี้
เพราะการโนมนาวใจเปนกระบวนการสื่อสารที่ผูสงสารพยายามทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ดวย
ความสมัครใจทั้งดานทัศนคติและ /หรือ ดานพฤติกรรมของผูรับสาร ในแนวทางที่ผูสงสาร
ปรารถนา  
 การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ เปนทักษะการสื่อสารที่มนุษยสามารถที่จะเรียนรูได 
และนํามาปรับใชกับชีวิตประจําวันของแตละคนที่ตองเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นทั้งระบบ เร่ิมตั้งแตตัว
บุคคล ครอบครัวชุมชน ระดับประเทศและระดับโลก  การสื่อสารโนมนาวใจ มีความแตกตางจาก
การสื่อสารทั่วไป ตรงที่การสื่อสารโนมนาวใจเปนการศึกษาถึงวิธีการที่บุคคลพยายามที่จะใช
อิทธิพลชักจูงพฤติกรรมบุคคลอื่นโดยผานกระบวนการสื่อสาร เพื่อเขาไปสรางหรือเปลี่ยนคานิยม 
ทัศนคติ ความเชื่อ ตลอดจนการกระทําของบุคคลอื่นๆ การโนมนาวใจเกิดขึ้นตลอดเวลาขณะที่มี
การสื่อสารกันทั้งที่ตั้งใจและไมตั้งใจ (ปาจรีย ออนสะอาด, 2546: 1)  
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 วัตถุประสงคในการโนมนาวใจ (พูนทรัพย สิทธิพรหม, 2539:61) 
 
 ในการสื่อสารโนมนาวใจใหบุคคลเกิดการสนองตอบอยางเจาะจง ไมวาจะเปนความคิด 
คานิยม ทัศนคติ ความเชื่อในผูรับสารนั้น ตองมีวัตถุประสงคดังนี้ 
 1. ใหบุคคลมีความเปนเอกภาพ ดวยการสื่อสารที่ตองเนนย้ํา กระตุน ย้ําเตือนอยาง
ตอเนื่อง 
 2. ทําใหผูส่ือสารสามารถเลือกใชสารและชองทางในการสื่อสารไดอยางถูกตอง 
 3. นําผลของการสื่อสาร เชน การประเมินผล ปฏิกิริยาสะทอนกลับ(feedback) มา
พิจารณาปรับปรุงการสื่อสารใหเกิดผลดีที่สุดในครั้งตอไป 
 4. สรางแรงจูงใจตอผูทําการสื่อสาร ใหพัฒนาการสื่อสารใหบังเกิดผลใหมากที่สุดเทาที่
จะมากได 
 5. ผูรับสารสามารถที่จะวิเคราะหสารไดอยางถูกตองตอการเลือกรับสื่อ (Selective 
Expoure) การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) ตลอดจนการเลือกจดจํา (Selective 
Retention) 
 
 จรรยาบรรณในการโนมนาวใจ (พูนทรัพย สิทธิพรหม, 2539 : 66) 
 1. ผูส่ือสารโนมนาวใจ ตองมีเจตนาบริสุทธิ์ในการดําเนินงานที่จะกอประโยชนตอผูรับ
สารใหปฏิบัติตามเปนสําคัญ ดวยการยึดมั่นในสิ่งที่เกิดขึ้นวาดีที่สุด ถูกตองที่สุด และชอบดวย
เหตุผลและครรลองของสังคม 
 2. การโนมนาวใจ ตองใหโอกาสผูรับสารไดเลือกตัดสินใจโดยอิสระ ปราศจากการบีบ
บังคับขูเข็นดวยวิธีการตางๆ เชน การใหสินบน การใชอํานาจจํายอม เปนตน 
 3. การโนมนาวใจ ตองคํานึงถึงผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับกลุมเปาหมายโดยตรงวาจะ
เปนผลดี ตลอดจนผูที่เกี่ยวของ 
 4. การโนมนาวใจ ตองเปนการดําเนินการอยางถูกตองตามกฎหมาย จารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมในสังคม  
 5. การโนมนาวใจ ควรเปนการใชเหตุผลทางวิทยาศาสตรที่จะกอใหผูรับสารไดรับ
ความรู ความถูกตอง เพื่อเปนแนวทางตัดสินใจตอไป 
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 องคประกอบของการสื่อสารเพื่อโนมนาวจิตใจ ประกอบดวย หลัก 4 ประการ  
(อรุณีประภา หอมเศรษฐี, 2531: 47) 
 1. ผูสงสาร ไมวาจะเปนบุคคลเพียงคนเดียว หรือเปนกลุมคนก็จะพิจารณาดูวาเขามี
ความนาเชื่อถือมากขนาดไหน บุคคลิกภาพการแสดงออก ความสนิทสนมกับผูรับสาร  
 2. ตัวสาร ในการสงสารออกไปเพื่อโนมนาวจิตใจนั้น ควรพิจารณาความเหมาะสมของ
เนื้อสาร ลักษณะและรูปแบบของเนื้อสาร ตลอดจนวิธีการสงสารดวย 
 3. ผู รับสารควรพิจารณาดูว า ผู รับสารอยู ในสภาพที่พรอมจะรับสารหรือไม 
ประสบการณของผูรับสารเปนอยางไร 
 4. สภาพแวดลอมที่รับสารเปนอยางไร เพราะหากไมพรอมหรือไมเหมาะสมจะทําให
ผูรับสารไมอยากรับสาร หรือเมื่อรับสารแลวจะไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
  
 องคประกอบขั้นพื้นฐานของการโนมนาวใจ พิจารณาได 2 ดานคือ (ปาจรีย  
ออนสะอาด, 2546: 5)  
 ก.พิจารณาจากปจจัยภายนอกของผูรับสาร 
 1. ผูสงสารแตละคนมีความแตกตาง จึงมีคุณสมบัติในการโนมนาวใจผูอ่ืนแตกตางกัน 
เชน ความนาเชื่อถือ บทบาททางสังคม อํานาจหนาที่ สัมพันธภาพกับผูรับสาร และลักษณะทาง
ประชากรอื่นๆ เชน เพศ  อายุ วัย การศึกษา 
 2. สารแตละชิ้นมีความนาโนมนาวใจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับลีลาการพูด การเขียน 
เนื้อหา การจัดเรียบเรียงสาร ภาษา เปนตน 
 3. ส่ือแตละประเภทมีความแตกตางในการสรางความนาโนมนาวใจ กลาวคือ การ
ส่ือสารระหวางบุคคล คูส่ือสารมีโอกาสใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 จึงสามารถรับรูความรูสึกไดลึกซึ้ง
กวาส่ือมวลชนทั่วๆไป 
 4. สภาพแวดลอมแตกตางกันมีผลกระทบตอผูรับสารแตกตางกันดวย เชน ความคุนเคย
ที่มีตอบุคคล สถานที่ ตัวเราทั้งบวกและลบ  
 
 ข. พิจารณาจากปจจัยตัวผูรับสารเอง 
 ผูรับสารแตละคนมีความออนไหวตอการถูกโนมนาวมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ 
 1. ลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ เชื้อชาติ การศึกษา อาชีพ  
 2. คานิยม อารมย ทัศนคติ ความเชื่อ ของผูรับสารมีผลตอการยอมรับสารโนมนาวใจ
ของผูสงสาร 
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 3. ความรูที่ผูรับสารมีอยูเกี่ยวกับสารโนมนาวใจนั้นๆ  
 4. สารโนมนาวใจมีความสําคัญตอผูรับสารเพียงใด 
 5. วิธีการที่ผูรับสารสามารถรับรูในแตละสถานการณ กลาวคือ ในบางสถานการณอาจ
ตองอาศัยส่ือบุคคลที่เปนที่ยอมรับของผูรับสาร ทําหนาที่ในการโนมนาวใจ 
 
 ปจจัยที่ชวยใหการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจประสบความสําเร็จ 
(ปาจรีย ออนสะอาด, 2546:5)  

1. อิทธิพลของผูสงสาร ไดแก  
 - ความนาเชื่อถือของผูสงสาร ซ่ึงขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการ คือ ความสามารถและความ
ชํานาญพิเศษ และความนาไววางใจ และ ปจจัยดานสังคมและความคลองตัว 
 - สถานภาพของผูสงสาร   กลาวคือ ถาบุคคลมีสถานภาพหรือเกียรติยศสูงเทาใด ยอมมี
อิทธิพลในการโนมนาวใจมากเทานั้น   
 - การเปนผูนําความคิด เพราะมีความเปนแบบอยางของสมาชิกในกลุม มักมีสถานภาพ
ทางสังคมสูงกวา มีการศึกษาสูงกวาสมาชิกในกลุม ไดรับการถายทอดขาวสารเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ
มากกวาบุคคลอื่น เปนผูรับสื่อมวลชนในระดับสูงมากกวา และไดรับความรูจากเนื้อหาของ
ส่ือมวลชนที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สมาชิกไดรับอิทธิพลอยูดีกวาสมาชิกอ่ืน 
 - ความคลายคลึงของผูสงสารและผูรับสาร ในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวแปรดานประชากร เชน 
เพศ อายุ วัย การศึกษา เชื้อชาติ มีความสําคัญนอยกวาความคลายคลึงดานทัศนคติ และความ
คลายคลึงนั้นตองเปนความเห็นของผูรับสารไมใชผูสงสาร 
 -ลักษณะของผูนําแบบบารมีบุคคล หมายถึงบุคคลที่มีความสามารถในการเปนผูนํา 
และสามารถในการโนมนาวใจไดมากกวาบุคคลทั่วไป 
 2. การสรางสารเพื่อโนมนาวใจ โดยผูสรางสารตองศึกษาความหมายของคําที่
หลากหลาย ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู และสามารถชวยใหเกิดความชัดเจน และใหไดปฏิกิริยา
ตอบสนองจากผูรับสารในระดับที่ตองการ 
 3. ชองทางการสื่อสาร การโนมนาวใจที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคือการใชชองทาง
ผานผูนําความคิด  เพราะในบางกรณีการรับสารจากสื่อมวลชนไมสามารถทําให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติไดเทากับผูนําความคิด 
 
 อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2546:3) กลาววา การโนมนาวใจ มีลักษณะดังนี้ 
 1. ผูโนมนาวใจมีความตั้งใจที่จะมีอิทธิพลบางประการเหนือผูถูกโนมนาวใจ 
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 2. ผูถูกโนมนาวใจจะมีทางเลือกมากกวาหนึ่ง และผูโนมนาวใจจะพยายามชักจูงผูถูก
โนมนาวใจใหยอมรับทางเลือกที่ตนเสนอ 
 3. ส่ิงที่ผูโนมนาวใจตองการ คือการเปลี่ยนแปลงหรือการสราง หรือการดํารงไวซ่ึง
ความคิดเห็น ทัศนคติ คานิยม และความเชื่อของผูถูกโนมนาว ซ่ึงจะสงผลตอปจจัยอ่ืนอันไดแก 
อารมณ พฤติกรรม เปนตน 
 
 องคประกอบพื้นฐานในการโนมนาวใจ (อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2546: 11) 
 1. ความแตกตางภายในผูรับสาร ผูสงสารแตละคนมีปจจัยตางๆกัน ซ่ึงทําใหมีความนา
โนมนาวใจไมเหมือนกัน อาทิ ความนาเชื่อถือ อํานาจทางสังคม บทบาทในสังคม สัมพันธภาพกับ
ผูรับสาร และลักษณะทางประชากรอื่นๆ เชน อายุ เพศ อาชีพ 
 2. ความแตกตางภายในสาร สารแตละชิ้นจะมีความนาโนมนาวใจแตกตางกัน การพูด
หรือการเขียนมีความโนมนาวใจเหมือนกัน ความแตกตางในหัวขอหรือเนื้อหาของสาร ลักษณะของ
การโนมนาวใจที่ใช การจัดเรียบเรียงสาร ขอโตแยงที่ใช ภาษาตลอดจนลักษณะของทวงทํานองลีลา 
 3. ความแตกตางของสื่อ ความนาโนมนาวใจของสารจะแตกตางกันเมื่อเปนการสื่อสาร
ระหวางบุคคลเปรียบเทียบกับการสื่อสารโดยผานสื่อ เชน วิทยุ โทรทัศน เปนตน 
 4. ความแตกตางภายในสภาการณ สภาพการณที่มีบุคคลหนึ่ง บุคคลใด หรือขาดบุคคล
หนึ่งบุคคลใด ความคุนเคยหรือไมคุนเคยของผูรับสารสภาพการณหนึ่งๆ การมีตัวเราบวกหรือลบ
ในสภาพการณ  
 5. สําหรับผูรับสาร  การที่ผูรับสารคนหนึ่งจะมีความละเอียดออนตอการถูกโนมนาวใจ
เพียงใดอาจพิจารณาไดจาก 
 - ลักษณะของประชากร 
 - ทรรศนะ และทัศนคติ 
 - ความรูซ่ึงผูรับสารมีเกี่ยวกับสารนั้นๆ 
 - ลักษณะดานอารมณ 
 - ความสําคัญที่ผูรับสารใหแกหัวขอหนึ่งๆ 
 - วิธีการที่ผูรับสารรูสภาพการณหนึ่งๆ 
 
 อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2546:9) อธิบายองคประกอบของการสื่อสารโนมนาวใจดังนี้  
 -แหลงสาร (SOURCE) หมายถึงลักษณะของแหลงสารตามที่ถูกมองเห็นสังเกตหรือ
รับรู เชน ความนาเชื่อถือ ความตั้งใจที่จะโนมนาวใจ หรือ ความคลายคลึงระหวางตัวเขากับผูรับสาร 
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 -สาร (MESSAGE) หมายถึง เนื้อหาและโครงสรางของสิ่งที่พูด/เขียน ลักษณะของการ
จูงใจที่ใช การสรุปทําอบางชัดเจนหรือไม คําโตแยงจากฝายตรงขามมีการโตตอบอยางไร ลําดับของ
การเสนอสารเปนอยางไร 
 -ส่ือ (CHANNEL) หรือ ชองทางการสื่อสารเกี่ยวของกับสื่อมวลชน ชนิดของสื่อที่ใช
เชน เนนการฟง หรือเนนการพูด 
 -ผูรับสาร (RECIVER) เปนการศึกษาลักษณะผู รับสาร เชน บุคลิกภาพและ
ความสามารถ ระดับของการมีสวนรวมในกระบวนการสื่อสารของผูรับสาร 
 -เปาหมายที่ประสงค (DESTINATION) หมายถึงตัวแปรที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลของ
การสื่อสาร เชน ผลระยะสั้นเปรียบเทียบกับผลระยะยาว การเปลี่ยนแปลงทางดานทรรศนะ ซ่ึง
แสดงใหเห็นทางพูดเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 
 กลยุทธการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ 
 มิลเลอร และเบอรกูน (อางถึงใน อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2546:132) กลาวถึงกลยุทธ
การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจวา มี 2 วิธี 
 วิธีแรก “เทาคอยยางเขาประตู”  (FOOT IN THE DOOR TECHNIQUE) คือ ผูสงสาร
พยายามโนมนาวใจผูรับสารดวยการขอรองทีละเล็กทีละนอยไปจนมาก ขอสมมติฐานคือ การ
ขอรองในตอนแรกจะฟงดูมีเหตุผลมากจนคนไมคอยปฏิเสธ และคําขอรองที่มากขึ้นๆ จะตามมาจน
ผูสงสารประสบความสําเร็จในการโนมนาวใจไดไมยาก  
 วิธีที่สอง “ประตูใสหนา” (DOOR IN THE FACE TECHNIQUE) คือผูสงสารขอรอง
ในปริมาณมากที่สุด จนเชื่อแนวาจะถูกปฏิเสธ เมื่อไดรับการปฏิเสธ ผูสงสารจะคอยๆลดปริมาณ
การขอลง ซ่ึงคือจํานวนการขอรองที่ตองการ สมมติฐานของกลยุทธนี้คือ ผูรับสารภายหลังจากการ
ที่ถูกบีบคั้นจากการขอครั้งแรกมีแนวโนมที่จะยอมตามในการขอครั้งที่ 2 
 การโนมนาวจิตใจกลุมคนใหประสบความสําเร็จตองพิจารณาสิ่งตางๆดังนี้(อรุณปีระภา 
หอมเศรษฐี, 2531: 90) 
 1. ปญหาของกลุมคน  
 2. ความตองการของกลุมคน 
 3. ขอจํากัดภายในของกลุมคน 
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 การรับสารของกลุมคนอาจเกิดขึ้นได 2 ลักษณะ คือ 
 1. รับสารดวยความเต็มใจ การรับสารเชนนี้ผูรับสารแตละคนจะตัดสินใจที่จะลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง และยอมทําตามกฎเกณฑเงื่อนไขตางๆดวยความสมัครใจ การรับสารประเภทนี้
จะมีประสิทธิภาพสูง และจะคงอยูในระยะเวลายาวนาน 
 2. รับสารโดยสภาพแวดลอมบังคับใหมีพฤติกรรมรวมไปกับคนอื่น เปนการรับสารที่
ผูรับสารไมไดคิดขึ้นเองแตไมสามารถหลีกเลี่ยงที่จะทําตามกลุมได การรับสารจะมีประสิทธิภาพต่ํา 
และมักจะไมคงอยูนาน การโนมนาวใจจึงควรดูวาผูรับสารอยูในสภาพไหน การปฏิบัติตามเปน
ลักษณะใด ควรพยายามใหผูรับสารคิดไปในทางเดียวกันไมใชถูกกลุมบังคับ 
 อยางไรก็ตาม การจะโนมนาวใจกลุมมีความจําเปนจะตองพิจารณาดูจุดประสงคของ
กลุมดวย หากผูรับสารมีจุดประสงครวมกัน การสรางสารก็จะงายขึ้น  หากผูรับสารมีจุดประสงคที่
จะรับสารดวยตนเอง การสรางสารเพื่อการโนมนาวใจอาจจะมีความยากลําบากมากขึ้น เนื่องจาก
ความสนใจของแตละคนไมเหมือนกัน 
 หลักเกณฑประกอบในการดําเนินการโนมนาวใจ คือ 
 1. การที่จะโนมนาวใจใหบุคคลอื่นเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อถือเดิม ใหมี
ความคิดเห็นที่คลอยตามนั้น ผูสงสารจะตองยอมรับฟงผูรับสารกอน ดังนั้นการที่จะใหผูรับสาร
ยอมรับฟง จําเปนที่จะตองหาชองทาง หรือชวงเวลา ที่เหมาะสมที่สุดที่จะทําใหเกิดความสนใจและ
ยอมรับ นั่นคือ อาจมีการเลือกส่ือหรือเวลาเพื่อใหสรางสถานการณที่ผูรับสารอยากฟงหรือไดผลดี
ที่สุด 
 2. การโนมนาวใจเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานความคิดนั้น ควรจะใชวิธีการ
ดําเนินการดวยวิธีลึกซึ้งละมุนละไม จะใหผลมากกวาการดําเนินการที่มุงจะชักจูงอยางเรงเรา การใช
วิธีการที่รุนแรงหรือใชเหตุผลตื้นๆ โดยมุงเอาประโยชนแตเพียงฝายเดียว 
 3. การโนมนาวใจควรพิจารณาพื้นฐานของกลุมเปาหมาย วาตรงกับความตองการของ
กลุมหรือไม และพิจารณาถึงความกดดันของกลุมผูรับสารในการที่จะใหเขายอมรับในเรื่องตางๆ 
กรณีที่ผูรับสารยังไมมีความรูหรือความเขาใจ ก็จําเปนตองใหความรูความเขาใจพื้นฐานกอน จึง
คอยดําเนินการชักจูงภายหลัง 
 4. การใหประชาชนมีความรู ความเขาใจถึงภาวะเหตุการณ คานิยม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและแนวบรรทัดฐานของสังคมที่สังกัดอยู ตลอดจนความเขาใจถึงความเหมาะสมกลมกลืน
ในสังคม เปนสิ่งที่มีความจําเปนในสังคม และสามารถสรางใหเกิดผลดี การอางถึงสภาพสังคมที่
คลายคลึงกัน จะเปนแนวโนมใหเกิดความเชื่อถือ อันจะนําไปสูความสามารถในการจูงใจไดงายขึ้น 
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 5. การโนมนาวใจจะไดผลดียิ่งขึ้น ถาผูดําเนินการเปนบุคคลที่ไดรับความนาเชื่อถือ 
ความเลื่อมใส ศรัทรา หรือเปนผูที่มีความรูความสามารถ หรือเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเปนพิเศษ 
 6. การโนมนาวใจจะเกิดผลดีขึ้น หากมีการใชวิธีการอื่น เชน การเผยแพรผานสื่อ หรือ
การพบปะ พูดคุย สัมมนา เพราะจะทําใหเกิดความสนใจมากขึ้น 
 7. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม เวลา สถานที่ จะชวยในการชักจูงทัศนคติ ตลอดจน
ความเชื่อถือไดรับผลสําเร็จยิ่งขึ้น 
 8. การเปลี่ยนแปลงในดานความเชื่อถือนั้น ในขั้นแรกอยางเพิ่งเชื่อวาเขาจะถูก
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เราตองการ ควรติดตามประเมินผลดวย 
 9. กรณีมีความแตกตางดานความคิดเห็นเกิดขึ้นในผูรับสาร ผูสงสารมีความจําเปนตอง
รีบเสนอแนวคิดของตนเอง และของอีกฝายใหผูรับสารเปรียบเทียบ ซ่ึงในระยะนี้อาจตองมีการจงูใจ
เปนพิเศษ โดยการใชขอความ หรือวิธีการตางๆเพื่อหันเหความคิดของผูรับสารมาทางผูสงสารให
มากที่สุด 
 10. บางครั้งการโนมนาวใจกลุมชนที่มีการพื้นฐานการศึกษาต่ํา การจูงใจมักจะใช
วิธีการกระตุนอารมณ มากกวาการใชเหตุผลและหลักการ เพราะจะไดผลมากกวา  
 สําหรับทฤษฎีการสื่อสารโนมนาวใจ ผูวิจัยจะใชเปนกรอบในการทําความเขาใจถึง
ขั้นตอน และวิธีการสื่อสารโนมนาวใจในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ ของสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงละมัคคุเทศกตําบลวังหมี    มาเปน
กรอบในการศึกษาวิจัย การสื่อสารทั้งระดับภายในกลุม และการสื่อสารภายนอกกลุม เพื่อใหเกิด
การสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
   
2.4 ทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation) 
 
 โรเจอร และชูเมคเกอร (Rogers and Shoesmaker, 1971) ใหคํานิยามเกี่ยวกับการ
แพรกระจายนวัตกรรมไววา การแพรกระจายนวัตกรรมเปนการสื่อสารประเภทหนึ่งซ่ึงมีความคิด
ใหม ส่ิงใหม และวิธีปฏิบัติใหม ถูกแพรกระจายหรือถูกถายทอดจากแหลงกําเนิดไปยังสมาชิก
ภายในระบบสังคม แตการศึกษาเกี่ยวกับการแพรกระจายนวัตกรรมแตกตางกันออกไปจาการศึกษา
เกี่ยวกับการสื่อสารตรงที่ การศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารมักมุงการเปลี่ยนแปลงในระดับความรู หรือ 
ทัศนคติ โดยการศึกษาตัวแปรในแหลงสาร สาร ชองทาง และผูรับสาร สวนการศึกษาเกี่ยวกับการ
แพรกระจายนวัตกรรมมุงศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นั่นคือ การยอมรับหรือปฏิเสธ
นวัตกรรมมากกวาที่จะศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือ ระดับความรู 
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 เสถียร เชยประทับ กลาววา การแพรกระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation)  เปน
การกระจายของขาวสารและขั้นตอนตางๆในการสงผานขาวสาร เรียกวา กระบวนการแพรกระจาย 
(Diffusion Process) ซ่ึงถือเปนสวนสําคัญของการติดตอส่ืสารโดยความคิดจาดตนแหลง สงผานไป
ยังสถานที่ปลายทางสูประชาชน (อางถึงใน พูนทรัพย สิทธิพรหม, 2539:189) 
 เกณฑการพิจารณาสิ่งที่เปนนวัตกรรม 
 1. จะตองเปนส่ิงใหมทั้งหมด หรือบางสวนอาจเปนของเกาซ่ึงใชไมไดผลในอดีต แต
นํามาปรับปรุงใหม หรือเปนของปจจุบันที่เราทําการปรับปรุงใหดีขึ้น 
 2. มีการนําวิธีการจัดระบบ มาใชโดยพิจารณาองคประกอบสําคัญทั้งสวนขอมูลท่ีใสเขา
ไปในกระบวนการและผลลัพธ โดยกําหนดขั้นตอนการดําเนินการใหเหมาะสมกอนที่จะทําการ
เปลี่ยนแปลง 
 3. มีการพิสูจนดวยการวิจัย หรืออยูระหวางการวิจัยวาส่ิงใหมนั้นจะชวยแกไขปญหา
และการดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกวาเดิม 
 4. ยังไมเปนสวนหนึ่งของระบบงานในปจจุบัน แตถาส่ิงใหมนั้นไดรับการยอมรับจน
กลายเปนสวนหนึ่งของการทํางานแลว ก็ไมถือวาส่ิงใหมนั้นเปนนวัตกรรมตอไป แตจะเปลี่ยน
สภาพเปนเทคโนโลยีเต็มที่ 
 นวัตกรรมหรือส่ิงใหมนี้มีความหมายรวมถึง ส่ิงใดที่ทองถ่ินนั้นไมเคยมีใชปฏิบัติมา
กอน และจะตองมีความเหมาะสมกับการใชในทองถ่ินนั้นดวย 
 กระบวนการยอมรับนวัตกรรม (Adoption process) 
 โรเจอร (Rogers) ไดเสนอแบบจําลองการยอมรับของผูรับสารที่มีตอนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เรียกวากระบวนการยอมรับ โดยแบงเปน 5 ขั้นตอน 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นตื่นตัว (awareness) ในขั้นนี้จะรูจักนวัตกรรมเปนครั้งแรก โดยการเห็นหรือ
การไดยินขาวมา แตยังมีรายละเอียดไมเพียงพอ บางสิ่งที่ไดเห็นนั้น อาจยังไมมีความสําคัญตอเขา
มากนักในขั้นนี้จะมีการกระจายขาวออกไปในพื้นที่ใหกวางขวางมากที่สุด นักสงเสริมจะใชวิธีการ
ที่เหมาะสมในการบอก แจงขาว ซ่ึงเปนความรูหรือส่ิงใหมใหรับทราบผานสื่อมวลชน หากเห็นวา
นวัตกรรมนี้มีประโยชนตอเขา นักสงเสริมก็จะดําเนินการในขั้นตอนตอไป 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นสนใจ (interest) เขาจะรูสึกสนใจนวัตกรรมนั้นทันทีที่เห็นวา นั่นเปนคําตอบ
ของปญหาของเขาหรือที่เขาคิดอยู เขาจะเริ่มหาขอเท็จจริงและขาวสารมากขึ้น โดยอาจสอบถามจาก
เพื่อน เจาหนาที่สงเสริม หรือส่ือมวลชน ในขั้นตอนนี้เพื่อนบานและผูนําความคิดจะมีอิทธิพลอยาง
มาก โดยตองอาศัยกลุมที่มีความคิดเชิงบวกตอส่ิงนั้น นักสงเสริมจะใชส่ิงนี้เพื่อสรางความสนใจใน
นวัตกรรม 
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 ขั้นที่ 3 ขั้นไตรตรอง (evaluation) ในขั้นนี้เขาจะพิจารณาวานวัตกรรมใดที่นาจะ
แกปญหาของเขาได ผลประโยชนที่เขาจะไดรับ  ความคิดใหมนี้มีความยากและขอจํากัดกับเขา
เพียงใด และจะปรับใหเหมาะสมกับสถานการณไดอยางไร  เกษตรกรอาจคนหาขอมูลหรือไปดูการ
สาธิต หรือเขารวมประชุมเพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม แลวจึงตัดสินใจวาจะทดลองใชความคิดใหมๆในไร
นาของเขาหรือไม การไตรตรองในขั้นนี้มีอิทธิพลมาจากเพื่อนบานและผูนําทางความคิดในชุมชน
นั้นมากกวาแหลงอ่ืนๆ 
  ขั้นท่ี 4 ขั้นทดลอง (trial) หากเกษตรกรพิจารณาเปรียบเทียบขอดีขอเสีย และความเสี่ยง
ตางๆแลว ถาผลออกมาทางบวก เกษตรกรก็พรอมที่จะทดลองทําดูตามความคิดใหมๆในพื้นที่เล็กๆ
กอน ยกตัวอยางเชน เกษตรกรอาจตัดสินใจใสปุยคอกหรือปุยเคมีในเนื้อที่เพาะปลูกนอยๆและ
เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น ซ่ึงการกระทําเชนนี้เขาตองการคําแนะนําจากเจาหนาที่สงเสริมโดยใกลชิด
และมากยิ่งขึ้น 
 สําหรับขั้นตอนนี้เขาตองการทราบวิธีการที่จะปรับใชนวัตกรรมตางๆและเรียนรู
เกี่ยวกับวิธีการ (technical know-how) ของนวัตกรรมนั้น 
 ขั้นที่ 5 ขั้นยอมรับ (adoption) ถาการทดลองของเกษตรกรไดผลเปนที่นาพอใจ
เกษตรกรก็จะยอมรับความคิดใหมๆอยางเต็มที่ และขยายพื้นที่กวางออกไป มีการกระทําที่ตอเนื่อง 
และนวัตกรรมนั้นก็จะกลายเปนวิธีที่พวกเขายึดถือปฏิบัติโดยถาวรตอไป ซ่ึงถือเปนขั้นสุดทายของ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามที่เราตองการ 
  
 กระบวนการตัดสินใจนวัตกรรม  (Inovation decition process)  
 โรเจอรและชูเมเกอร (Rogers and Shoemaker) ไดเสนอโครงสรางใหมเรียกวา 
กระบวนการตัดสินใจนวัตกรรม (Inovation decition process) ซ่ึงประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน คือ 
 1.ขั้นความรู (Knowledge) ปนขั้นตอนที่รับทราบวามีนวัตกรรมเกิดขึ้นและหาขาวสาร
จนเขาใจในนวัตกรรมนั้นๆมีความสามารถทําหนาที่อะไรไดบาง ในขั้นความรูเกี่ยวกับนวัตกรรม
แบงออกไดเปน 3 ประเภทคือ 
 1.1 ความรูที่ทําใหเกิดการตื่นตัวเกี่ยวกับนวัตกรรม คือ ความรูวามีนวัตกรรมเกิดขึ้น
มาแลว และนวัตกรรมนั้นทําหนาที่อะไรไดบาง 
 1.2 ความรูที่จําเปนสําหรับการใชนวัตกรรมไดอยางไร ความรูประเภทนี้ไดจากขาวสาร
ที่จะชวยใหใชนวัตกรรมไดอยางถูกตอง นวัตกรรมยิ่งมีความสลับซับซอนมากขึ้นเพียงใด ความ
จําเปนที่ตองมีความรูประเภทนี้ก็ยิ่งมีมากขึ้นเพียงนั้น 

DPU



 39 

 1.3 ความรูที่เกี่ยวของกับหลักการที่จะชวยใหนวัตกรรมบรรลุผล ความรูประเภทนี้มี
ลักษณะทั่วไปยิ่งกวาสองประเภทขางตน ปกติคนอาจยอมรับโดยไมตองมีความรูที่เกี่ยวกับหลักการ
ซ่ึงจะชวยใหนวัตกรรมบรรลุผลก็ได แตถามีความรูประเภทนี้จะชวยใหคนเขาใจและยอมรับ
นวัตกรรมในอนาคตไดงายขึ้น 
 2. ขั้นชักชวนหรือจูงใจ (Persution) เปนขั้นตอนที่บุคคลมีทัศนคติตอส่ิงใหมๆในทางที่
เห็นดวยหรือไมเห็นดวยตอ “นวัตกรรม” นั้นๆซึ่งในขั้นนี้บุคคลสรางทัศนคติที่ชอบหรือไมชอบ 
เห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับนวัตกรรม กิจกรรมในสมองของขั้นความรูเปนเรื่องของความคิดหรือ
การรู 
 สวนกิจกรรมในสมองของขั้นจูงใจเปนเรื่องของอารมณหรือความรูสึก บุคคลจะสราง
ทัศนคติที่เห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับนวัตกรรมไมได จนกวาจะมีความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมเสียกอน 
 ในขั้นจูงใจบุคคลจะมีความรูสึกผูกพันกับนวัตกรรมมากขึ้น โดยจะแสวงหาขาวสาร
เพิ่มเติมอยางจริงจัง บุคลิกภาพสวนตัวและปทัสถานของระบบสังคมอาจมีอิทธิพลตอการแสวงหา
ขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม ในแงที่วาจะหาขาวสารจากที่ใหน ขาวสารอะไร แลวจะตีความขาวสาร
นั้นอยางไร ในการสรางทัศนคติที่ชอบหรือไมชอบนวัตกรรม บุคคลอาจพยายามลองคิดในสมองวา  
จะนํานวัตกรรมนั้นไปใชอยางไร จะมีผลดี ผลเสียอยางไร ดวยเหตุนี้ลักษณะของนวัตกรรม เชน 
ประโยชนเชิงเปรียบเทียบ ความเขากันได ความสลับซับซอน การนําไปทดลองไดและการ
สังเกตเห็นผลของนวัตกรรมได จึงมีความสําคัญมากในขั้นนี้  
 การยอมรับนวัตกรรมเปนเรื่องของการเสี่ยงภัย  ดังนั้น  บุคคลจึงตองหาสิ่งที่มา
สนับสนุนทัศนคติที่มีตอนวัตกรรมของตน บุคคลจะอุนใจถาไดพูดกับบุคคลที่มีลักษณทางสังคม
คลายคลึงกับตน ส่ือมวลชนมีลักษณะกวางและทั่วไปเกินกวาที่จะใหความอุนใจได ทัศนคติที่
เกี่ยวกับนวัตกรรมแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 
 2.1  ทัศนคติเฉพาะที่มีตอนวัตกรรม คือ ทัศนคติที่เห็นดวยหรือไมเห็นดวย ชอบหรือไม
ชอบประโยชนของนวัตกรรม ทัศนคติเฉพาะที่มีตอนวัตกรรมไมไดมีอิทธิพลตอนวัตกรรมที่กําลัง
เผยแพรในปจจุบันเทานั้น แตยังมีอิทธิพลตอนวัตกรรมที่เผยแพรในอนาคตดวย ถาบุคคลมี
ประสบการณที่ดีกับนวัตกรรมในปจจุบันก็จะมีทัศนคติที่ดีตอนวัตกรรมในอนาคตดวยเพราะฉะนัน้
ผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงควรเริ่มงานของตนโดยการเผยแพรนวัตกรรมที่งายตอการยอมรับกอน เชน 
นวัตกรรมที่มีประโยชนเชิงเทียบสูง เขากันไดกับปทัสถานของระบบสังคม มีความสลับซับซอน
นอย การเริ่มตนแบบนี้เทากับเปนการสรางทัศนคติทั่วไปที่เอื้ออํานวยตอการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงจะ
ชวยใหการยอมรับนวัตกรรมอื่นๆในภายหลังงายขึ้น 
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 2.2 ทัศนคติทั่วไปที่มีตองการเปลี่ยนแปลง คือ ทัศนคติกวางๆที่เอื้ออํานวยให
กลุมเปาหมายเปลี่ยนแปลง วิธีการอยางหนึ่งของผูนําการเปลี่นแปลงในการเผยแพรนวัตกรรม คือ 
การสรางทัศนคติทั่วไปในเชิงบวกที่เอื้ออํานวยตอการเปลี่ยนแปลงในกลุมเปาหมายเสียกอน
กลุมเปาหมายที่มทีัศนคติเชนนี้จะรูจักพัฒนาตนเองและแสวงหาขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมที่จะเปน
ประโยชนตอตนเอง วิธีการสรางทัศนคติทั่วไปในเชิงบวกที่เอ้ืออํานวยตอการเปลี่ยนแปลงมีหลาย
วิธีดวยกัน วิธีหนึ่งที่ไดกลาวมาแลว คือ การเผยแพรนวัตกรรมเปนชุดใหเหมาะสม เร่ิมดวย
นวัตกรรมที่งายตอการยอมรับกอน แลวตามดวยนวัตกรรมที่ยากตอการยอมรับในภายหลัง  
 อีกวิธีหนึ่ง คือ การใช T-group (หรือบางครั้งเรียกวา sensitivity training ,encounter 
grounp หรือ human relations laboratories) ใน T-group บุคคลแตละคนจะมีปฏิสัมพันธตอกัน แต
ละคนจะแสดงออกซึ่งความรูสึกอยางเปดเผย ซ่ึงจะมีผลใหเกิดความสัมพันธระหวางบุคคลในกลุม
ดีขึ้น เกิดความไวใจซึ่งกันและกัน แตวิธีการนี้ตองเสียคาใชจายสูง ทําใหไมสามารถนํามาใชปฏิบัติ
ตอคนจํานวนมากได วิธีการตอไป คือ การสรางทัศนคติทั่วไปที่ดีตอการเปลี่ยนแปลง คือ การระดม
ใหขาวสารที่เกี่ยวกับการทําใหทันสมัยแกบุคคล แมวาขาวสารนั้นจะไมเกี่ยวของโดยตรงกับ
นวัตกรรมก็ตาม นักวิชาการดานนวัตกรรมบางทานเห็นวา บทบาทของสื่อมวลชนในสังคม
เกษตรกรรมที่กําลังพัฒนาอาจมุงไปในการสรางทัศนคติทั่วไปที่เอ้ืออํานวยตอการเปลี่ยนแปลง 
หรือที่เรียกกันทั่วไปวา “บรรยากาศของการทําใหทันสมัย” มากกวาการใหขาวสารรายละเอียดที่
จําเปนสําหรับการยอมรับนวัตกรรม 
 3. ขั้นตัดสินใจ (Decition) เปนขั้นที่บุคคลสนใจเขารวมกิจกรรมที่นําไปสูการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมแลว และตัดสินใจวาจะรับนวัตกรรมนั้นหรือไม แตการตัดสินใจนั้นยังไม
ถาวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดภายหลัง ซ่ึงในขั้นนี้บุคคลกระทํากิจกรรมซึ่งนําไปสูการเลือกที่จะ
ยอมรับ หรือปฏิเสธนวัตกรรม 
 4.  ขั้นการยืนยัน (Confirmation) เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการ ซ่ึงเปนการหา
ขอมูลมาสนับสนุนการตัดสินใจของบุคคล ซ่ึงอาจมีระยะเวลายาวนาน จนกระทั่งยอมรับแนวคิด
ใหมๆไปปฏิบัติเปนการถาวรจริงๆ ในขั้นนี้บุคคลจะแสวงหาขาวสารเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมที่กระทําไปแลว แตก็อาจเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจนั้นได ถาภายหลัง
ไดรับขาวสารที่ขัดแยงกับขาวสารที่นําไปสูการตัดสินใจในครั้งกอน 
 โรเจอรและชูเมคเกอร แบงผูยอมรับนวัตกรรมเปน 5 ประเภท 
 1. พวกชอบของใหม (Innovators) คือบุคคลประเภทแรกที่ยอมรับนวัตกรรม โดยทั่วไป
บุคคลเหลานี้มีนิสัยชอบเสี่ยงและชอบทดลองของใหมทําใหมีลักษณะแตกตางจากบุคคลอื่นใน
สังคม 
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 2. พวกรับเร็วสวนแรก (Early Adopter) เปนพวกนาเชื่อถือ นาเคารพ มีลักษณะที่เปน
สวนหนึ่งและเขากันไดกับระบบสังคมมากกวาพวกชอบของใหม ในขณะที่พวกชอบของใหมมี
ลักษณะเปนสากลหรือมีลักษณะคลายคนนอกระบบสังคม พวกรับเร็วสวนแรกมีลักษณะเปน
ทองถ่ินหรือมีลักษณะคลายคนนอกระบบสังคม พวกรับเร็วสวนแรกมีลักษณะเปนทองถ่ิน หรือมี
ลักษณะคลายคนในระบบสังคม และมีคุณสมบัติของการเปนผูนําความคิดมากที่สุด บุคคลอื่นที่จะ
ยอมรับนวัตกรรมมักไปขอความเห็นหรือขอแนะนําจากพวกรับเร็วสวนแรกกอน จึงเปรียบเหมือน
ผูตรวจสอบนวัตกรรมใหบุคคลอื่นวาควรยอมรับหรือปฏิเสธ นวัตกรรมนั้น 
 3. พวกรับเร็วสวนมาก (Early Majority) พวกรับเร็วสวนมาก มีลักษณะรอบคอบ
ระมัดระวัง และจะยอมรับนวัตกรรมกอนสมาชิก โดยท่ัวไปในระบบสังคมเพียงเล็กนอย พวกนี้จะ
มีการแลกเปลี่ยนขาวสารหรือความคิดกับเพื่อนๆในกลุมของพวกตนเสมอ แตมีฐานะเปนผูนํา
ความคิดในระบบสังคมนอยมาก พวกรับเร็วสวนมากเปนกลุมที่อยูระหวางพวกยอมรับนวัตกรรม
เร็วมาก  และพวกที่ยอมรับนวัตกรรมคอนขางชา โดยพวกรับเร็วสวนมากจะยอมรับนวัตกรรมที่
พวกรับเร็วสวนแรกตรวจสอบ 
 4. พวกรับชาสวนมาก (Late Majority) มีลักษณะชางสงสัย ไมคอยไวใจ และยอมรับ
นวัตกรรมหลังจากสมาชิกโดยเฉลี่ยในระบบสังคมยอมรับแลวเพียงนิดเดียว การยอมรับนวัตกรรม
ของพวกนี้อาจเกิดจากความจําเปนในทางเศรษฐกิจ หรือแรงกดดันทางสังคมที่เพิ่มขึ้น ที่ “บังคับ” 
ใหตองยอมรับ พวกนี้มีทัศนคติไมเอื้ออํานวยตอการเปลี่ยนแปลงนัก จะยอมรับนวัตกรรมดวยความ
สงสัย ระมัดระวัง และจะยอมรับหลังจากที่สมาชิกสวนมากในระบบสังคมยอมรับแลวเทานั้น 
 5. พวกลาหลัง (Late Adoptors or Laggard) เปนพวกที่ยึดถือประเณีที่ถายทอดมาจาก
บรรพบุรุษอยางฝงหัว อาจเรียกพวกนี้ไดอีกอยางหนึ่งวา “ไดโนเสารเตาลานป” เปนพวกสุดทายที่
ยอมรับนวัตกรรมและมีลักษณะของผูนําความคิดนอยที่สุด พวกนี้เปนพวกที่มีลักษณะ “ผูกติด” อยู
กับทองถ่ินมากที่สุด ไมคอยมีโอกาสออกเดินทางนอถิ่นที่อยู หรือคบคาสมาคมกับคนตางถ่ิน 
 
 ลักษณะของนวัตกรรม 
 1. มีความไดเปรียบเชิงเทียบ คือ นวัตกรรมที่ผูยอมรับคิดวาสิ่งประดิษฐใหม หรือ
ความคิดใหม มีประโยชนกวาของเดิมหรือวิธีปฏิบัติเกาที่เคยใชมา 
 2. มีความเขาใจกันได คือ การที่นวัตกรรมนั้นเขากันไดกับความคิด คานิยม 
ประสบการณในอดีตของผูยอมรับนวัตกรรม 
 3. มีความสลับซับซอน คือ นวัตกรรมนั้นมีความยุงยาก ขั้นตอนซับซอนสับสน ยากตอ
ผูที่ยอมรับนวัตกรรมจะเขาใจไดงาย 
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 4. มีความสามารถในการนําไปทดลองใช คือ การที่นวัตกรรมนั้นๆสามารถทําใหผู
ยอมรับนวัตกรรมนําไปทดลองใชในปริมาณนอยๆกอนได 
 5. มีความสามารถสังเกตได คือ ผลของนวัตกรรมนั้นปรากฏเปนรูปธรรมใหบุคคลใน
สังคมเห็นได 
 ณรงค สมพงษ(อางถึงใน พูนทรัพย สิทธิพรหม, 2539:212) กลาววา ชองทางการ
ส่ือสารนวัตกรรมที่จะเรงอัตราการยอมรับเร็วดวยวิธีการสงเสริม 3 ชองทาง ดังนี้    
 1. ชองทางการสงเสริมแบบสวนบุคคล (Personal Methods or Individual) เปนงาน
สงเสริมที่กระทําตอสวนบุคคล ไดแก เมื่อเจาหนาที่สงเสริมออกเยี่ยมเยียนตามบานเรือน ไรนา ของ
เกษตรกร แลวทั้งสองฝายไดศึกษา และอภิปรายปญหาที่พบรวมกัน  และรวมมือวางโครงการเพื่อ
แกปญหานั้น ซ่ึงจะทําใหเกิดความใกลชิด 
 2. วิธีการแบบกลุม (Group Methods) เปนวิธีการสงเสริมอีกแบบหนึ่งที่นําไปสูการ
รวมกลุมกันของบุคคลที่มีปญหา หรือความสนใจเหมือนๆกัน และสามารถแจงขาวใหความรู และ
สรางความรวมมือกับกลุมคนจํานวนมากขึ้นได ตามปกติวิธีการแบบกลุมนี้เจาหนาที่สงเสริมจะทํา
หนาที่เปนผูควบคุมใหมีการอภิปราย ถกเถียงปญหาตางๆ และเรงเราใหเกษตรกรรวมกันแสดง
ความคิดเห็นในการแกไขปญหารวมกัน และสรุปผลการประชุมนําไปปฏิบัติตอไป วิธีการแบบกลุม
เชน การประชุม ทัศนศึกษา สาธิต 
  
 ผลของการสื่อสารนวัตกรรม 
 1. ผลในทางบวกและทางลบ 
     ผลในทางบวก คือ ผลอันเกิดจากการยอมรับนวัตกรรมซึ่งเปนที่ปรารถนาในระบบ
สังคม 
     ผลในทางลบ คือ ผลซ่ึงไมเปนที่ปรารถนาในระบบสังคม การที่ผลของนวัตกรรมจะ
เปนที่ปรารถนาหรือไม ขึ้นอยูกับการที่นวัตกรรมมีผลกระทบตอสมาชิกภายในระบบสังคมอยางไร 
 2. ผลโดยตรงและโดยออม 
     ผลโดยตรง คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยตรง เนื่องมาจากการยอมรับนวัตกรรม
ในระบบสังคม 
     ผลโดยออม  คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากผลโดยตรงของนวัตกรรม 
 3. ผลที่เห็นชัดและผลแฝง 
     ผลท่ีเห็นชัด คือ การเปลี่ยนแปลงที่รูและตั้งใจโดยสมาชิกของระบบสังคม 
     ผลแฝง คือ การเปลี่ยนแปลงที่ไมไดตั้งใจและไมรูโดยสมาชิกของระบบสังคม  

DPU



 43 

 สําหรับทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม ผูวิจัยจะใชเปนกรอบในการทําความเขาใจ
รูปแบบการสื่อสารและปจจัย เพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ รวมทั้งปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารที่มีการนํานวัตกรรม หรือความคิดใหมเขามาใชในชุมชน เพื่อการ
สงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ                                                                                                                        
 
2.5  แนวคิดเก่ียวกับบทบาทผูนํา 
 
 ในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญนั้น ผูนํา
ชุมชน เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการ สงเสริมใหชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศก
ตําบลวังหมี ประสบความสําเร็จ  ทั้งนี้ไดมีผูใหความหมายและความสําคัญของบทบาทผูนําไว ดังนี้ 
 ผูนํา เปนกระบวนการของการที่บุคคลใชอิทธิพลอยางเปนทางการ หรือ อยางไมเปน
ทางการ ซ่ึงสามารถทําใหบุคคลอื่นยอมรับฟงและปฏิบัติตาม เพื่อใหงานสําเร็จตามมุงหมายที่
ตองการได ดังนั้นจึงเปนคุณสมบัติ หรือความสามารถในการแสดงออกถึงความเปนผูนํา ความเปน
ผูนําถูกกําหนดโดยผลรวมของทัศนคติความตองการของกลุมมากกวาบุคลิกภาพของบุคคลเพียงคน
เดียว และความเปนผูนําจะขึ้นอยูกับสถานการณ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของกลุม
หรือชุมชนนั้นๆ (ดารณี ประยูรวงษ, 2535:26) 
 บทบาทของผูนํา จึงเปนผูกุมความอยูรอดขององคกรชาวบาน หากผูนําไดรับการ
ยอมรับ มีบารมี มีความสามัคคี ปฏิบัติดี มีความสามารถ และคิดถึงสวนรวมจริงๆ ก็จะสามารถ
นําพาองคกรชาวบานใหประสบผลสําเร็จและสรางความเขมแข็งใหกับองคกรชาวบานได ผูนําคน
หนึ่งๆสามารถจัดอยูในหลายประเภทดวยกัน โดยมีลักษณะของการผสมผสานอยูในบุคคลเดียวกัน 
เชน ผูนําทางความคิด การปฏิบัติและเผยแพรรวมอยูในบุคคลเดียวกัน 
 
 วิรัตน สมตน (อางถึงใน ปญญา  สวัสดิ์เสรี, 2539 :39) กลาวถึงบทบาทผูนําทองถ่ิน 
ดังนี้ 
 1. ใหความรูแกเพื่อนบาน หรือการรับความรูจากเจาหนาที่แลวเปนผูถายทอดตอใหแก
ชาวบาน ชวยใหเกิดการพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจ และพัฒนาทางดานสังคม ความเปนอยูใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 2. สรางสามัคคีธรรมในหมูบาน การประสานประโยชนระหวางชาวบาน สรางพลัง
กลุมขึ้นมาในการพัฒนา 
 3. ประสานงานพัฒนาเขาดวยกัน เชื่อมโยงความตองการและความสนใจรวมกัน 
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 4. วางแผนงานพัฒนาในหมูบาน ในรูปคณะกรรมการที่เกิดจากการรวมตัวกันของผูนํา
ในทองถ่ิน หรือเปนการวางแผนรวมกับเจาหนาที่ทางราชการ ที่มีหนาที่ในการพัฒนา 
 5. สรางฐานรองรับการพัฒนา คือ ประชาชนที่อยูในหมูบานนั่นเอง รวมทั้งการสราง
ผูนํารุนใหมขึ้นมาทดแทนผูนํารุนเกา โดยเนนที่เยาวชนในหมูบาน 
 6. การแกปญหาของทองถ่ิน โดยระดมความคิดจากเพื่อนบาน 
 7. ทําหนาที่บริการ โดยเปนผูกระจายขาวสารใหขอมูลชาวบาน เปนผูใหบริการชุมชน 
สรางสื่อตางๆที่เปนประโยชนตอการเผยแพร 
 
 ประเภทของผูนํา แบงออกเปน 
 1. ผูนําทางความคิด โดยพัฒนาคนแลวพัฒนาเศรษฐกิจโดยใชหลักอริยสัจ 4 ทุกข 
สมุทัย นิโรธ มรรค เนนใหชาวบานรูจักตนเอง รูจักปญหา รูจักลดอบายมุข อยากพึ่งตนเอง จน
นําไปสูกิจกรรมพัฒนา พึ่งตนเองทางการเกษตรดวยการทําเกษตรผสมผสาน มีความรูทางธุรกิจใน
การซื้อขาย การจัดการ และมีการออมทรัพย มีการวิเคราะหชุมชน และทางเลือกในการแกไขปญหา
ใชเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งตนเอง แบงกลุมชาวบานใหชัดเจน วิเคราะหศักยภาพกลุมคน สงเสริมให
พวกเขารวมกลุมและกระตุนผูนําใหเกิดขึ้นจนเปนที่ยอมรับ จัดการศึกษาเพื่อชุมชน โดยมีกิจกรรม
ที่รวมมือกับครู ผูปกครอง และนักเรียนอยางใกลชิด มีครูรวมนําชาวบานแกปญหากับชุมชน และ
ทํากิจกรรมกับผูนํา 
 2. ผูนําทางดานศีลธรรม โดยมีพระสงฆเปนผูนําเริ่มจากการเทศก สอนกรรมฐานการ
ลดละอบายมุขและประยุกตกบังานพัฒนา 
 3. ผูนําทางดานอาชีพ เทคนิค การปฏิบัติแบงได 2 ประเภท คือ ผูนําที่เนนหนักกิจกรรม
เฉพาะดาน เชน เกษตรผสมผสาน ปศุสัตว สับปะรด และผูนําที่มีกระบวนการทํางานที่ดีกับ
ชาวบาน คือ มีความสัมพันธกับชุมชน การจัดประชุม อบรม ศึกษาดูงาน วิเคราะหชุมชน จัดอันดับ 
ปญหาเนนการมีสวนรวมของชาวบาน 
 4. ผูนําดานการพูด แบบกระตุนเรงเราทิ้งแนวคิดและการปฏิบัติ การพูดในสิ่งที่ตัวเอง
ทํามากับมือ การพูดอธิบายแบบเงียบ ๆ 
 5. ผูนําที่สามารถประยุกตงานราชการกับเปาหมายเพื่อชาวบานได โดยเสนอแผนงาน
และกิจกรรมเขาสูหนวยงานราชการได 
 6. ผูนําทางการประสานทรัพยากรภายในและภายนอกชุมชน การมีบารมี และ
ความสามารถในการระดมทุนในชุมชนและภายนอก 
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  สมคิด เมตไตรพันธ  (อางถึงใน ปญญา สวัสดิ์เสรี, 2539 : 40) จําแนกผูนําทองถ่ินอยาง
กวางๆ ไดเปน 2 ประเภท คือ   
 - ผูนําแบบทางการ ไดแกผูมีอํานาจ (authority) โดยไดรับการคัดเลือกและแตงตั้งจาก
ทางราชการ โดยหนวยงานราชการตางๆ เปนผูแตงตั้ง เชน กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล 
คณะกรรมการหมูบาน คณะกรรมการสภาตําบล ตลอดจนขาราชการประเภทตางๆ รวมทั้งพัฒนา
กรประจําหมูบาน ผูนําประเภทนี้ มีตําแหนงอํานาจหนาที่ของทางราชการค้ําจุนอยู และชาวบาน
ตระหนักดีในฐานะของการเปนผูนํา เพราะมีการเลือกตั้ง แตงตั้ง และประกาศเปนทางการใหทราบ 
ผูนําแบบเปนทางการ จะมีความรับผิดชอบที่จํากัดแนนอน และในทางปฏิบัติผูนําแบบนี้จะหมด
สภาพความเปนผุนํา เมื่อหมดอํานาจหนาที่ลง เวนแตคุณงามความดีที่มีอยูระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ 
จะทําใหประชาชนยังคงรับรองในการเปนผูนําตอไป 
 - ผูนําแบบไมเปนทางการ หรือผูนําตามธรรมชาติ ไดแก ผูมีอิทธิพล มีความรูทันสมัย 
และทันตอเหตุการณ มีความสามารถของหมูบาน เชน ผูนํากลุมสตรี ผูนํากลุมเยาวชน ผูนําทางดาน
ศาสนา ผูนํากลุมนันทนาการ  ผุนําแบบนี้ไมไดรับมอบตําแหนง อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ
ใดจากทางราชการ ประชาชนชาวบานเองก็ไมตระหนักในความเปนผูนําของเขา แตยอมรับนับถือ
วาเปนผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จของหมูบาน เมื่อประชาชนเดือดรอน หรือมีปญหา จะอาศัยบุคคล
เหลานี้เปนที่พึ่งได  
 ผูนําประเภทนี้มีประโยชนตอการพัฒนาชุมชนมาก เพราะโดยแกนแทเปนผูที่เต็มใจให
ความรวมมือเพื่อสวนรวมอยูแลว แมจะไมมีอํานาจหนาที่รองรับอยางเปนทางการก็ตาม อีกทั้งยัง
เปนที่เคารพยกยองใหความเชื่อถือของประชาชน สภาพความเปนผูนําแบบไมเปนทางการ ไมมี
ระยะเวลาสิ้นสุดแนนอนเหมือนผูนําแบบเปนทางการ เพราะไมมีการสิ้นสุดลงของอํานาจหนาที่ 
ยกเวนแตประชาชนจะเลิกใหการยอมรับนับถือไปเอง 
 พัฒน บุญยรัตพันธ (2517)(อางถึงใน ปญญา สวัสดิ์เสรี, 2539 : 41) มีขอสังเกตสําหรับ
ผูนําแบบไมเปนทางการ คือ บางครั้งจะพบผูนําแบบนี้ มีทั้งอํานาจหนาที่ อิทธิพล และอยูเบื้องหลัง
การทํางานของหมูบาน แตไมไดรับการตระหนักในการเปนผูนํา และบางทีตัวเขาเองก็ไมรูวาตัวเอง
มีอิทธิพลตอประชาชน ทั้งนี้เพราะประชาชนมีความคุนเคยกับผูนําแบบเปนทางการ จนเกิด
ทรรศนะวา ผูนําหมูบาน คือผูที่ไดรับการแตงตั้งจากทางราชการเทานั้น จึงเทากับเปนการมองขาม
ทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญไป   
 พัชนี เชยจรรยา (2538: 191) กลาววา ผูนําความคิดเห็น คือบุคคลที่ไดรับความเชื่อถือ
จากบุคคลอื่นในสังคม ผูนําความคิดเห็นมีภารกิจที่จะตองแจงขาวสาร เสนอความคิดเห็นและการ
ตัดสินใจตอกลุมคนตางๆ  ผูนําความคิดเห็นจะเปนเสมือนชองทางการแพรกระจายขาวสาร และ
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สรางเครือขายการสื่อสารในสังคม ซ่ึงจะแพรกระจายขาวสารผสมผสานความคิดเห็นสวนตัวไปยัง
สมาชิกในกลุมสังคมนั้น 
 
 ประสิทธิภาพของผูนําความคิดเห็นขึ้นอยูกับหลายปจจัยคือ 
 1. มีความนาเชื่อถือ และมีความสามารถในการเปนตัวแทนของสมาชิกในกลุม 
 2. มีความสามารถในการสื่อสารกับผูอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสื่อสารแบบซึ่งหนากัน 
 3. มีอํานาจ บารมีสามารถใหคุณใหโทษในเรื่องตางๆตอสมาชิกในสังคมนั้น 
 นอกจากนั้นผูนําความคิดเห็นยังมีโอกาสในการรับสื่อมากกวา มีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมสูงกวา เปนผูมีความสัมพันธกับสมาชิกในกลุมสังคมมากเปนผูที่กลาเสี่ยง และ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไดงาย 
  
 ผูนําความคิดเห็นมี 2 ประเภท คือ  
 1. ผูนําความคิดเห็นระดับทองถ่ิน (local influential) ไดแก ผูนําความคิดเห็นที่สนใจกับ
กิจกรรมที่เกี่ยวของเฉพาะภายในทองถ่ิน หรือภายในสังคมเทานั้น 
                      2. ผูนําความคิดเห็นระดับกวาง (cosmopolitan influential) ไดแก ผูนําความคิดเห็นที่
สนใจตอกิจกรรมนอกทองถ่ิน หรือนอกสังคมดวย เชน กิจกรรมระดับประเทศ หรือ ระหวาง
ประเทศ 
  
 ขอแตกตางของผูนําความคิดทั้ง 2 ประเภท คือ 
 1. ผูนําความคิดเห็นระดับทองถ่ินมักจะมีความผูกพันตอสมาชิกในสังคมนั้นมากกวา
ผูนําความคิดระดับกวางขวาง เนื่องจากผูนําความคิดเห็นระดับกวางขวางจะเปนผูที่ออกไปนอก
สังคมเสมอๆ 
 2. ผูนําความคิดเห็นทั้งสองประเภทจะเปนผูที่เปดรับขาวสารมากกวาบุคคลอื่นในสงัคม 
แตความสนใจในเนื้อหาของขาวสารนั้นแตกตางกัน คือผูนําความคิดเห็นระดับทองถ่ิน นิยมรับ
ขาวสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับชุมชนหรือทองถ่ินนั้น เชน หนังสือพิมพทองถ่ิน ขาวทองถ่ิน สวน
ผูนําความคิดเห็นระดับกวางขวางนิยมที่จะรับขาวสารระดับประเทศ เชนขาวสารจากหนังสือพิมพ
สวนกลาง วิเคราะหขาวจากรายการวิทยุสวนกลาง เปนตน 
 3. ผูนําความคิดเห็นระดับทองถ่ินมักจะมีอิทธิพลตอความคิดเห็นของสมาชิกของสังคม
ทุก  ๆ  เรื่อง หรือหลาย  ๆ  เรื่อง  เชน  เปนผูนําความคิดเห็นดานสาธารณสุขในหมูบาน  ใน
ขณะเดียวกันก็เปนผูนําความคิดเห็นดานการเมืองในหมูบาน รวมทั้งยังเปนผูนําความคิดเห็นในดาน
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อ่ืนๆ อีกหลายดาน ในขณะที่ผูนําความคิดเห็นระดับกวางขวาง จะเปนผูนําความคิดเห็นเฉพาะเรื่อง
หนึ่งเรื่องใด หรือกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดเพียงดานเดียวเทานั้น 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทผูนํา มาใชในการศึกษาถึงรูปแบบ
การส่ือสารและปจจัยในการเปนผูนําสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ รวมกับชาวบานที่
รวมเปนสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี และศึกษาถึงบทบาทของ
ผูนํา ในการรวมจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  รวมกับบุคคลภายนอก วาเปนอยางไร จึงทําให
การมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศอุทยานแหงชาติเขาใหญประสบความสําเร็จ
มากกวาชุมชนอื่นที่อยูรอบบริเวณพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
 
2.6  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism)  
  
 การจัดการ หมายถึง “ภารกิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ หลายคนที่เขามาทําหนาที่
ประสานใหการทํางานของบุคคลที่ตางฝายตางทํา และไมอาจประสบความสําเร็จจากการแยกกันทํา 
ใหสามารถบรรลุผลสําเร็จไดดวยด”ี (ธงชัย สันติวงษ, 2545:3) 
 ทฤษฎีการจัดการของ Henri Fayol (ธงชัย สันติวงษ, 2545:56) ไดสรุปความสําคัญของ
การจัดการดังนี้ 
 1. การวางแผน(Planning) หมายถึง การคาดการณลวงหนาถึงเหตุการณตางๆที่จะมี
ผลกระทบ และกําหนดขึ้นเปนแผนการปฏิบัติ หรือวิถีทางที่จะปฏิบัติขึ้นไวเปนแนวทางในการ
ทํางานในอนาคต 
 2. การประสานงาน(Commanding) หมายถึง การเชื่อมโยงงานของทุกคนใหเขากันได 
และไปสูเปาหมายเดียวกันในที่สุด 
 3. การควบคุม(Controlling) หมายถึง การที่จะตองกํากับใหสามารถประกันไดวา
กิจกรรมตางๆที่ทําไปนั้น สามารถเขากันไดกับแผนที่วางไว 
 การทองเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ หรืออาจเรียกวา “การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ” มาจาก
คําภาษาอังกฤษวา “ Eco-tourism” ซ่ึงเปนคําที่ผสมกันระหวางคําวา Ecology  หรือ นิเวศวิทยา กับ
คําวา Tourism หรือ การทองเที่ยว นอกจากนี้ในวงการทองเที่ยว ยังมีการใชคําภาษาอังกฤษอื่นๆที่
สําคัญ ไดแก “ Nature Tourism” หรือ “Green Tourism” แทนไดเชนกัน เพื่อบงบอกใหเห็นวา เปน
การทองเที่ยวแบบยั่งยืน (ธีรพัฒน ตื้อตัน, 2546 : 24) 
 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ คือ  การทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบในแหลงธรรมชาติที่มี
เอกลักษณเฉพาะถิ่น และแหลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศโดยมีกระบวนการเรียนรู
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รวมกันของผูที่เกี่ยวของ ภายใตการจัดการสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของ
ทองถ่ิน เพื่อมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน 
 นอกจากนี้ยังมีผูใหคําจํากัดความหรือความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศไว
หลากหลาย แตทั้งหมดไดเนนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible) ในแหลงทองเที่ยว
ธรรมชาติเปนหลัก มีการจัดการสิ่งแวดลอมและการใหการศึกษาแกผูที่เกี่ยวของ เชน 
 เฮคเตอร เซบาลลอส ลาสคูเรน  ( Hector Ceballos – Lascurain )          (อางถึงใน รุจิยา  
แกวไทรเทียน, 2548 : 30 ) ไดใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไววา เปนการทองเที่ยว
รูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อช่ืน
ชม ศึกษาเรียนรู และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตวปา ตลอดจนลักษณะทาง
วัฒนธรรมที่ปรากฏในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติเหลานั้น 
 อลิซาเบ็ท บู (Elizabeth Boo) (อางถึงใน รุจยิา แกวไทรเทยีน, 2548:30)ไดให 
ความหมายไววา เปนการทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เอื้อประโยชน ตอการอนุรักษ เปนการทองเที่ยว
ที่จะตองมีรายไดสําหรับการดูแลรักษาพืน้ที่ การสรางงานใหชุมชน หรือทองถ่ิน และการสราง
จิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม 
 
 รุจิยา แกวไทรเทียน (2548: 33) ไดสรุปความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศไวดังนี้ 
 1. แหลงทองเที่ยวที่จะสงเสริมและพัฒนาเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ควรเปนพื้นที่
ธรรมชาติและระบบนิเวศ โดยเปนการทองเที่ยวที่ไมทําลายหรือทําใหทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมเสื่อมโทรม 
 2. เปนการทองเที่ยวที่ทุกฝายมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมธรรมชาติและระบบ
นิเวศ โดยเปนการทองเที่ยวที่ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเสื่อมโทรม  
 3. เนนใหนักทองเที่ยวไดสัมผัส หรือมีประสบการณกับสภาพแวดลอมธรรมชาติ
โดยตรง และเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดศึกษาเรียนรูสภาพแวดลอมธรรมชาติ ซ่ึงนอกจากจะ
ไดรับความพึงพอใจแลว ยังเปนการเสริมสรางจรรยาบรรณดานสิ่งแวดลอมเชิงบวกดวย 
 4. เปนการทองเที่ยวที่ใหประโยชนกลับคืนสูธรรมชาติและการอนุรักษธรรมชาติ ใน
ขณะเดียวกันจะตองเอื้อประโยชนตอชุมชนทองถ่ินทั้งทางตรงและทางออม 
 5. มุงเนนที่คุณคาธรรมชาติหรือลักษณะเดนที่เปนเอกลักษณของแหลงทองเที่ยว เปน
ส่ิงดึงดูดนักทองเที่ยว ไมใชเนนการเสริมแตง หรือการพัฒนาสิ่งอํานวยตางๆ  
 แนวความคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2545) 
(อางถึงใน ทัศนาวลัย อุฑารสกุล , 2544 : 19)  เร่ิมมีขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2519 เปนตนมา โดยในชวงแรก 
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เปนการเริ่มตนของรูปแบบการทองเที่ยวที่คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมมากขึ้น โดย
ใหความสําคญักับการศึกษาหาความรู พรอมกับความสนกุสนานเพลิดเพลินในการเดนิทาง
ทองเที่ยว กลุมนักทองเทีย่วยังมีลักษณะเปนกลุมเล็กๆ และเปนกลุมผูสนใจพิเศษเฉพาะเรื่อง เชน 
กลุมเดินปา ดนูก ดําน้ํา ชมปะการัง และเดินชมศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ิน ซ่ึงถือไดวาเปนยุคของ
การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนเิวศในไทย 
 ตอมาในชวง พ.ศ. 2525-2535 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยมีการ
ขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในป 2530 รัฐบาลไดประกาศใหเปนปสงเสริมการทองเที่ยวไทย 
สงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นเปนอัตราเฉลี่ย 13.02 % ตอป และอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวกลายเปนสาขาเศรษฐกิจที่ทํารายไดใหประเทศสูงสุดเปนอันดับ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับ
สินคาสงออกประเภทอื่น แตผลจากการพัฒนาการทองเที่ยวดังกลาว ไดกอใหเกิดปญหาและ
ผลกระทบจากสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนในแหลงทองเที่ยวหลักทั่วประเทศ ทํา
ใหอัตราการเติบโตของนักทองเที่ยวเริ่มชะลอตัวลง จึงไดมีความพยายามที่จะสรุปบทเรียนที่ผานมา 
และนําเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซ่ึงไดถูกหยิบยกมาพิจารณา
อยางจริงจังในชวงนี้ 
 ในชวงป  พ.ศ. 2536-2540  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดพยายามผลักดันใหเกิดมี
นโยบายและมาตราการตางๆ เพื่อปองกันและแกไขปญหาแหลงทองเที่ยวเส่ือมโทรม โดยได
กําหนดใหเปนนโยบายและแนวทางหลักในการดําเนินงานอยางชัดเจน ตั้งแตป พ.ศ. 2541 เปนตน
มา ซ่ึงไดมีการดําเนินการมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 
 จากการพิจารณากิจกรรมที่นักทองเที่ยวปฏิบัติในระหวางการทองเที่ยว สามารถแบง
ประเภทของนักทองเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศไทย ออกเปน 2 ประเภท คือ  
 1. นักทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบเขมขน ไดแก นักทองเที่ยวที่มีกิจกรรมการศึกษา
ธรรมชาติ การเดินทองปา การดูนก/สองสัตว การเที่ยวถํ้า การกางเต็นทพักแรม การเดินปาละเมะ 
การศึกษาธรรมชาติ การดําน้ําดูปะการัง การลองแพเรือแคนู และคะยัก  
 2. นักทองเที่ยวแบบกึ่งนิเวศ ไดแก นักทองเที่ยวที่มีกิจกรรมแบบกึ่งนิเวศ ซ่ึงอาจไมมี
การศึกษาระบบนิเวศ  ไดแก การศึกษาทองฟาและดวงดาว การปนเขา ไตเขา ขี่จักรยานเสือภูเขา 
ซาฟารีทัวรและการตกปลา 
 กิจกรรมทองเที่ยวทั้ง 2 ประเภท สวนใหญเปนกิจกรรมที่อยูในพื้นที่อุทยานแหงชาติ
เปนหลัก เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีการพัฒนาใหเปนพื้นที่หลักในการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย และจากการสงเสริมการทองเที่ยวในกลุมประเทศเปาหมายหลัก
ของประเทศไทย พบวานักทองเที่ยวเชิงนิเวศจัดอยูในตลาดการทองเที่ยวเฉพาะกลุม (Niche 
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Market) จากการประเมินสัดสวนของนักทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเปนกลุม
ในประเทศเอเชีย รองลงมาเปนกลุมอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน และออสเตรเลีย ตามลําดับ  
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดกําหนดสวนประกอบที่สําคัญของการทองเที่ยวเชิง
นิเวศไว 6 ประการ (รําไพพรรณ แกวสุริยะ, 2543 อางถึงใน ทัศนาวลัย อุฑารสกุล, 2544 : 21)  
 1.เปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ 
 2. เที่ยวในแหลงธรรมชาติ วัฒนธรรม (ประวัติศาสตรและวิถีชีวิตชุมชน) 
มีการจัดการที่เปนระบบ (ส่ิงแวดลอมและการศึกษา) แกผูที่เกี่ยวของ (เจาของสถานที่ มัคคุเทศก 
และนักทองเที่ยว) 

       3. มีจิตสํานึกตอการรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม 
 4. ชุมชนในทองถ่ินมีสวนรวมตอการจัดการและไดรับรายไดอยางเสมอภาคกัน 
 5. นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจ มีความประทับใจ มีประสบการณและความรูใหม 
 Queensland Ecotourism Strategy (ทัศนาวลัย อุฑารสกุล, 2544: 21) ไดกําหนดหลัก
สําคัญที่เปนพื้นฐานของ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ คือ  
 1. ความยั่งยืน (Sustainability)  
 2. องคประกอบสําคัญทางธรรมชาติ (และวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ) 
 3. ปจจัยดานความรูและการสื่อความหมาย (Education and Interpretation)  
 4. การมีสวนรวมและ/หรือ ผลประโยชนของชุมชนทองถ่ิน (Local Communication) 
 5. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว  
 ลักษณะโดยทั่วไปของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  
 1. การทองเที่ยวทุกรูปแบบที่คํานึงถึงธรรมชาติเปนสําคัญ โดยแรงจูงใจหลักของ
นักทองเที่ยว คือการสังเกตและชื่นชมธรรมชาติ ตลอดจนวัฒนธรรมทองถ่ินตางๆ ที่มีอยูในแหลง
ธรรมชาติเทานั้น 
 2. มีลักษณะที่ใหความรูและแปลความหมาย 
 3. เปนกิจกรรมที่ตั้งขึ้นโดยทั่วไป แตไมใชเปนการเฉพาะสําหรับนักทองเที่ยวกลุม 
เล็ก ๆ โดยผูประกอบธุรกิจเฉพาะดานที่มขีนาดเล็กและเจาของเปนคนในทองถ่ิน ผูประกอบการ
ตางชาติที่ดําเนินธุรกิจขนาดตางๆกัน ก็รับจัดดําเนินการ และ/หรือ เสนอขาย การนําเที่ยวเชิงนิเวศ 
โดยทั่วไปจะจดัโดยนกัทองเที่ยวกลุมเล็ก ๆ 
 4. ชวยลดผลกระทบในเชิงลบตอส่ิงแวดลอม ทั้งที่เปนธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรม 
 5. สนับสนุนการคุมครองแหลงธรรมชาติตาง ๆ โดย 
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      - กอใหเกิดผลประโยชนในเชิงเศรษฐกิจแกชุมชนเจาของพื้นที่ ตลอดจนองคกรและ
หนวยงานตางๆในพื้นที่ ที่เปนผุบริหารจัดการแหลงธรรมชาติเทานั้น ดวยวัตถุประสงคในเชิง
อนุรักษ 
      - สรางโอกาสในการจางงานและรายไดใหกับทองถ่ิน 
      - กระตุนใหเกิดจิตสํานึกในดานการอนุรักษธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม ทั้ง
ในชุมชนและในหมูนักทองเที่ยว 
 การทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนรูปแบบหนึ่งของการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ซ่ึงเปนการ
ทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ ในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ มีการจัดการรักษาสิ่งแวดลอมและมีผูให
การศึกษาแกนักทองเที่ยว การทองเที่ยวเชิงนิเวศจึงแตกตางจากการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ในแงของการ
จัดการการทองเที่ยวและการใหการศึกษา โดยการทองเที่ยวท่ียั่งยืนจะครอบคลุมการจัดการการ
ทองเที่ยวที่กวางขวางกวา แตไมเนนใหการศึกษาแกผูทองเที่ยว เพียงแตใหมีการจัดการลด
ผลกระทบจากการทองเที่ยวและนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจเปนสําคัญ ดังนั้นการทองเที่ยวเชิง
นิเวศจึงเปนการทองเที่ยวแบบยั่งยืน แตการทองเที่ยวแบบยั่งยืนอาจไมใชการทองเที่ยวเชิงนิเวศก็ได   
ขอบเขตของการทองเที่ยวเชิงนิเวศประกอบดวยหลักการสําคัญ 4 ประการ คือ พื้นที่ทองเที่ยว การ
จัดการอยางยั่งยืน กิจกรรม และกระบวนการเรียนรู และ การมี สวนรวมของชุมชนทองถ่ิน  ดังภาพ 
ที่ 2.5 
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ภาพที่ 2.5  แสดงหลักการพื้นฐานที่สําคัญของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ภาพที่ 2.5  แสดงภาพการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 
ที่มา : การศึกษาเพื่อกําหนดรูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศ(Ecotourism). (2541).  
   
 1. องคประกอบดานพื้นที่ เปนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ
เปนหลัก มีแหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่เปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น (Identity or Authentic or Endemic 
Or Unique) ทั้งนี้รวมถึงแหลงวัฒนธรรมและประวัติศาสตรที่เกี่ยวเนื่องกับระบนิเวศ (Eco-system)  
ในพื้นที่ของแหลงนั้น ดังนั้นองคประกอบดานพื้นที่จึงเปนการทองเที่ยวที่มีพื้นฐานอยูกับธรรมชาติ 
(Nature –based  Tourism) เปนสําคัญ หรืออาจเรียกวา เปนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเกี่ยวกับ
ระบบนิเวศ (Ecological-based Tourism)  
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 2. องคประกอบดานการจัดการ เปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible 
Travel) ไมมีผลกระทบ (no or low impact) ตอส่ิงแวดลอมและสังคม มีการจัดการที่ยั่งยืน
ครอบคลุมถึงการอนุรักษทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดลอม การปองกันและกําจัดมลพิษ และการ
ควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีขอบเขต จึงเปนการทองเที่ยวที่มีการจัดการอยางยั่งยืน  
(Sustainable Managed Tourism) 
 3. องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ เปนการทองเที่ยวที่เอ้ือตอกระบวนการ
เรียนรู (Learning process) โดยมีการใหการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและระบบนิเวศของแหลง
ทองเที่ยว เปนการเพิ่มพูนความรู ประสบการณ ความประทับใจ เพื่อสรางความตระหนักและปลุก
จิตสํานึกที่ถูกตองทั้งตอนักทองเที่ยว ประชาชนทองถ่ิน และผูประกอบการที่เกี่ยวของ จึงเปนการ
ทองเที่ยว ส่ิงแวดลอมศึกษา (Environmental Education-based Tourism) 
 4. องคประกอบดานการมีสวนรวม เปนการทองเที่ยวที่คํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ชุมชนและประชาชนทองถ่ิน ที่มีสวนรวมเกือบตลอดกระบวนการเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอ
ทองถ่ิน โดยประโยชนตอทองถ่ินที่ไดหมายความรวมถึง การกระจายรายได การยกระดับคุณภาพ
ชีวิต และการไดรับผลตอบแทน เพื่อกลับมาบํารุงรักษาและจักดารแหลงทองเที่ยวดวย และในที่สุด
แลวทองถ่ินมีสวนในการควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ ทองถ่ินในที่นี้เริ่มตนจาก
ประชาชนในระดับรากหญา จนถึงการปกครองทองถ่ินและอาจรวมการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ 
จึงเปนการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของชุมชน (Community Participation-based Tourism) 
  
 หลักการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย มีสาระสําคัญดังนี้ 
 1. การหลีกเลี่ยงการทองเที่ยวในพื้นที่เปราะบางที่งายตอการไดรับผลกระทบ และฟน
ตัวไดยาก 
 2. คํานึงถึงศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู และจัดกิจกรรมใหเหมาะสม 
 3. คํานึงถึงการพัฒนาดานการใหการศึกษา สรางจิตสํานึกที่ดีในการรักษาระบบนิเวศ
รวมกัน 
 4. ใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของประชาชน องคกรทองถ่ิน 
 5. การนําแผนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เขาสูแผนพัฒนาระดับตาง ๆ อยางมีความสําคัญ 
 6. มีการใชกฎหมายในการควบคุม ดูแล รักษาสภาพแวดลอม แหลงทองเที่ยวอยาง
เครงครัด โดยเนนการแนะนํา ตักเตือน  และ สรางวินัย ทางการทองเที่ยวควบคูกันไปดวย 
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 7. จัดทําแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือการจัดการแกผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม
ในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางถูกตอง 
 ความหมายของการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ครอบคลุมกวางไกล เพราะเปนการ
นิยามความหมายที่ตองการประสานความตองการทางเศรษฐกิจ การคงอยูของสังคมและการสงวน
รักษาสิ่งแวดลอมใหยาวนานที่สุด 
 การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ จึงถือวาเปนแนวทางหรือวิถีทางหนึ่งที่พยายามจะกาวไปสู
เปาหมายสําคัญ คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษจึงมีองคประกอบสําคัญที่ควร
พิจารณา 3 ประการ คือ การสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความพึง
พอใจของนักทองเที่ยว และการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินและการกระจายรายได 
  
 ศักยภาพของชุมชนในการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 ชุมชนที่จะมีสวนรวมในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตองมีความพรอมหรือมีองคประกอบ
ในการรองรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ คือ  
 1. มีทรัพยากรการทองเที่ยวท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ ไดแก ตัวชุมชนซึ่งไดแสดงออก
ถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่มีเอกลักษณ มีภูมิปญญาทองถ่ินที่ควรอนุรักษ
หรือพัฒนาใหเปนประโยชนตอสังคม มีทรัพยากรทางธรรมชาติภายในหรือโดยรอบชุมชนอันเปน
ทรัพยากรที่มีระบบนิเวศเดนชัด หรือสัมพันธกับชุมชนทั้งในดานการใชประโยชน (ที่ยั่งยืน) และ
การสงวนรักษาไวในชุมชน เปนตน 
 2. มีองคกรชุมชนหรือกลุมบุคคลในชุมชนที่สนใจในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ควบคูหรือคูขนานไปกับการจัดการชุมชนในดานอื่น ๆ 
 3. มีการประสานงานหรือปฏิสัมพันธทั้งภายในและภายนอก  ทั้งในดานวิชาการดาน
การอนุรักษการทองเที่ยว การศึกษาและการสาธารณะสุข ซ่ึงไดกอใหเกิดการสรางความรับรู การ
เรียนรู การพัฒนาศักดิ์ศรีของชุมชน 
 นอกจากศักยภาพของชุมชนเองแลว ความตองการของชุมชนในแงรายได และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ความตองการเผยแพรกิจกรรม ตลอดจนความตองการการสนับสนุนจาก
ภายนอกในกรณีใดกรณีหนึ่ง จะเปนตัวกระตุนใหเกิดความตองการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน
ได อยางไรก็ตามปญหาของชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนในชนบทนั้น นอกจากปญหาความ
ยากจนแลวยังมีปญหาดานการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยที่
ตองการแกไขโดย 
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 การนําทฤษฎีการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศมาใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยตองการที่จะ
ศึกษาการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของชาวบานที่เปนสมาชิกโครงการมัคคุเทศกอาสา 
โดยเฉพาะการแสดงออกซึ่งภูมิปญญา  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ของชุมชนที่มีความรู
ความสามารถเฉพาะดานในพื้นที่ปา  การจัดการอยางยั่งยืน กิจกรรม เอกลักษณเฉพาะถ่ิน ความ
รับผิดชอบ และการเรียนรูการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 
2.7  แนวคิดเรื่องธุรกิจชุมชน 
 
 คําวา “ธุรกิจ” ในความหมายทางเศรษฐศาสตรและการคาหมายถึง กิจกรรมใดๆที่
เกี่ยวของกับการผลิตหรือการแลกเปลี่ยนสินคา หรือการใหบริการทางการเงินหรืออ่ืนๆแก
ประชาชนเพื่อใหไดกําไร และกิจกรรมใดๆ ที่ประกอบการทางเศรษฐกิจ ซ่ึงตั้งขึ้นเพื่อใหไดกําไร 
คําวา “ธุรกิจชุมชน” จึงหมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนที่ตองการไดกําไร               
(ณรงค เพ็ชรประเสริฐ , 2542 : 89) 
 ขวัญสรวง อติโพธิ(2538)(อางถึงใน ปาริชาต วลัยเสถียร, ม.ป.ป. : 2) กลาววาธุรกิจ
ชุมชน หมายถึง การรวมตัวกันของคนในชุมชนเปนกลุมเกษตร สหกรณ หรือ ธุรกิจขนาดเล็กใน
ชนบท เพื่อดําเนินการทางธุรกิจที่มุงพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ทั้งนี้จะตองมุงสงเสริมใหเกษตรกร
สามารถปรับฐานคิดและวิธีคิด มุงเนนการรวมกลุมเพื่อรวมกันจัดการอยางครบวงจร ทั้งการผลิต 
การแปรรูป การตลาด 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดใหความหมายและคําจํากัดความของ
คําวา “ธุรกิจชุมชน” ไวในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ืองยุทธศาสตรการพัฒนาธุรกิจชุมชน พ.ศ. 
2540 วา “องคกรธุรกิจชุมชน หมายถึงชมรม หรือ สหกรณ หรือใชช่ืออ่ืนใด โดยจะมีการจด
ทะเบียนหรือไมก็ตาม เปนองคกรที่เกิดจากการรวมตัวดวยความสมัครใจของประชาชนจํานวนหนึ่ง
เพื่อทําธุรกิจชุมชน มีวัตถุประสงคและอุดมคติรวมกัน และดําเนินการโดยชุมชน กลาวคือสมาชิกมี
สวนรวมในการลงทุน การบริหารจัดการและรวมรับผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของ
ธุรกิจชุมชน มีการเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่องในกระบวนการทํางานเพื่อแกไขปญหาตางๆของ
องคกร ทางดานเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม มีผูนําตามธรรมชาติทั้งหญิงและชาย
เกิดขึ้นโดยผานกระบวนการทํางานรวมกันดังกลาว 
 อนึ่ง ในชุมชนหนึ่งอาจมีองคกรธุรกิจชุมชนมากกวาหนึ่งองคกร ทั้งที่เปนองคกรธุรกิจ
ชุมชนที่เปนการริเร่ิมและดําเนินการโดยชุมชนเองดังกลาว และที่เปนธุรกิจที่เกิดจากการลงทุนโดย
บุคคลหรือหนวยงานภายนอก โดยชุมชนเปนเพียงแรงงานหรือรวมทุนบางสวน ซ่ึงการสงเสริม
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ธุรกิจชุมชนควรเนนการพัฒนาธุรกิจชุมชนที่เปนของชุมชน เพื่อผลประโยชนแกชุมชนและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้องคกรธุรกิจชุมชนในที่นี้มิไดหมายถึง สภาตําบล เพราะ สภาตําบลเปนองคกร
ปกครองระดับตําบล 
 คณะกรรมการเครือขายองคกรส่ิงแวดลอม (อางถึงใน กฤษฎา สุริยวงศ, 2549:29) ได
สรุปแนวคิดเรื่องธุรกิจชุมชนไวในรายงานผลการสัมมนาเวที ส่ิงแวดลอมไทย พ.ศ.2538 วา
หมายถึงคนในชุมชนรวมตัวกันเปนกลุมดําเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน โดยการ
รวมตัวกันนั้นเนนการพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชน และเนนที่จะจัดการทรัพยากรที่ชุมชนมี
อยู อันเปนธุรกิจชุมชน หรืออุตสาหกรรมชุมชนโดยมุงเนนใหเกิดความเปน “เจาของ” ขององคกร
ชุมชนตลอดทุกกระบวนการ ดวยการเพิ่มการเรียนรูจากการคาขายผลผลิตการเกษตรของตนเอง 
ทั้งนี้ยังเล็งเห็นวาการแกปญหา จากการขาย แมจะยังขาดทุนในเบื้องตน ก็ถือเปนกําไรในการเรียนรู
จากการคาขายจริง เปาหมายของกลุมสงเสริมธุรกิจองคกรชุมชน คือการสรางใหชุมชนมีความรูสึก
เปนเจาของ และการเรียนรูกระบวนการตัดสินใจรวมกัน อันจะนําไปสูการสรางระบบเศรษฐกิจที่
พัฒนา “คน” ใหมีคุณธรรม และความสามารถซึ่งจะเปนพื้นฐานของการพัฒนาชุมชนอยางแทจริง 
 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน(ปาริชาต วลัยเสถียร, ม.ป.ป.:13)สรุปวา 
การประกอบการของธุรกิจชุมชน มีลักษณะดังนี้ 
 1. เปนธุรกิจที่ดําเนินการโดยคน ๆ เดียว หรือ ครอบครัว หรือ กลุมคนจํานวนหนึ่ง และ
คอนขางมีอิสระในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ 
 2. จํานวนเงินลงทุนไมมากนัก สวนมากเปนการลงทุนโดยเจาของกิจการหรือกลุมคน
ผูเขารวมกิจการ เนื่องจากขีดจํากัดในการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
 3. ลักษณะการผลิต และวัสดุที่ใชในการผลิตสวนใหญไดมาจากธรรมชาติหรือเปน
วัตถุดิบภายในทองถ่ิน 
 4. ใชเทคโนโลยีในการผลิตคอนขางนอย สวนใหญเปนเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานอยาง
งายๆ 
 5. ขนาดของกิจการคอนขางเล็ก ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณการขายนอย จํานวนคนงานมีไม
มาก ผลตอบแทนต่ํา 
  
 องคประกอบ ปจจัย และขอมูลท่ีสําคัญของการพิจารณาจัดตั้งธุรกิจชุมชน 
 ณรงค เพ็ชรประเสริฐ(อางถึงใน กฤษฎา สุริยวงศ, 2549:32) กลาววา ธุรกิจชุมชนใน
ระบบทุนนิยมนั้น หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนที่ตองการไดกําไร ความหมายจงึมนียัที่
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แตกตางจากเศรษฐกิจชุมชน (กลาวคือ ธุรกิจชุมชนเนนมิติเชิงจุลภาค ขณะที่เศรษฐกิจชุมชนเนนมิติ
เชิงมหภาค)โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจหมายรวมถึง กิจกรรมทางการผลิต การขายผลผลิต การซื้อ 
การบริโภคที่อาจกอใหเกิดกําไร ขณะที่ธุรกิจหมายถึง การลงทุนประกอบการที่ตองการกําไรเทานัน้ 
ประเด็นสําคัญในการกําหนดความเปนธุรกิจชุมชน คือระดับความเปนเจาของ(Ownership) 
หมายถึง การมีสิทธิ์อันสมบูรณ (Ultimate Right) หรือมีสิทธิสวนใหญในการครอบครอง และ
ควบคุมปจจัยการผลิตนั้นๆ  
 ขอแตกตางประการสําคัญระหวางธุรกิจชุมชนกับธุรกิจเอกชนทั่วไปคือ ธุรกิจชุมชน
ถึงแมจะหวังผลกําไรแตก็ยังคํานึงถึงสภาพแวดลอมทั้งทางสังคม และทางธรรมชาติของชุมชนเปน
หลัก คือไมเนนกําไรจนไปเบียดเบียนผูอ่ืน และธรรมชาติส่ิงแวดลอมไมใชกลไกตลาดในลักษณะ
การแขงขันกีดกันผูอ่ืน เอาเปรียบผูออนแอกวาดังเชนธุรกิจเอกชนทั่วไป 
 จากแนวคิดการถือการเปนเจาของเปนตัวกําหนด ธุรกิจที่กําลังดําเนินอยูในชุมชน จึง
ประกอบดวยประเภทตางๆ ดังนี้ 
 1. ธุรกิจในชุมชน เปนรูปแบบที่ชุมชนไมมีสวนรวมเปนเจาของ เปนเพียงแรงงาน
รับจาง ดังเชนการลงทุนจากนักลงทุนภายนอกที่เขามาใชแรงงานในชุมชน 
 2. ธุรกิจชุมชน เปนรูปแบบที่ชุมชนมีสวนรวม ชุมชนมีบทบาท และเปนเจาของปจจัย
การผลิตระดับหนึ่ง โดยแบงลักษณะยอยจากการเปนหุนสวน (Partner) คือ 
 - การรวมกับองคกรธุรกิจภายนอก เปนลักษณะการริเร่ิมจากนักลงทุน ตอมาไดพยายาม
ใหชุมชนเรียนรูการบริหารจัดการผลิต และยกระดับไปสูระดับการเปนแรงงานรับชวงในการผลิต 
 - การรวมกับองคกรพัฒนาเอกชน โดยไดเงินทุนเริ่มตนจากองคกรฯ สําหรับพัฒนาและ
ขยายธุรกิจของชุมชนตอไป ซ่ึงอาจมีลักษณะที่แตละครัวเรือนทําการผลิตของตนเอง หรือมีการ
รวมกันผลิตก็ได 
 - การถือครองกรรมสิทธ์ิสวนใหญโดยชุมชนเปนรูปแบบที่ชุมชนถือครองกรรมสิทธ์ิ
ขางมาก หรือทั้งหมดในปจจัยการผลิตนั้น 
 
 ประเภทองคกรธุรกิจ และกิจกรรมเชิงธุรกิจ 
 ณรงค เพ็ชรประเสริฐ(อางถึงในกฤษฎา สุริยวงศ ,2549: 33) กลาววาลักษณะองคกร
ของธุรกิจชุมชนมีหลายประเภท ไดแก บริษัทจํากัด กลุมธุรกิจที่ไมเปนทางการตางๆ และสหกรณ 
ขอแตกตางคือ สหกรณ มีขอจํากัดดวยวัตถุประสงคการดําเนินงานที่แคบกวาบริษัท และกลุมที่ไม
เปนทางการ เพราะถูกควบคุมตรวจสอบโดยกระทรวงเกษตรฯ สมาชิกแตละคนมีสิทธิเทาเทียม 
และโดยมากมักเปนสมาชิกในกลุมอาชีพเดียวกัน แตกตางจากรูปแบบบริษัท ที่มีวัตถุประสงคที่
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กวางกวา สิทธิการออกเสียงขึ้นอยูกับจํานวนหุน จึงสามารถระดมทุนไดงาย และจูงใจกวาสหกรณ 
และยังมีความคลองตัวจากระบบราชการมากกวา อีกทั้งโอกาสการถือหุนจากสมาชิกไดหลากหลาย
กวาสหกรณ สวน กลุมธุรกิจชุมชนที่ไมเปนทางการ มีความยืดหยุนเหมือนบริษัท แตมีขอจํากัดดาน
การทํานิติกรรมที่ไมอาจทํานิติกรรมโดยกลุมได แตตองทําผานตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อยางไรก็
ตาม ลักษณะสําคัญของธุรกิจชุมชนคือ การมีวัตถุประสงคที่จะนํากําไรที่ได มายกระดับรายไดของ
สมาชิก และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
 หลักสําคัญของธุรกิจชุมชน 
 หลักสําคัญของการดํา เนินกิจกรรมเชิง ธุรกิจชุมชนของชุมชนตามแนวคิดนี้
ประกอบดวย หลักสําคัญ 5 ขอ ดังนี้ 
 1. เปนการดําเนินการที่แสวงหากําไร 
 2. การที่สมาชิกในชุมชนมีความเขาใจขอบเขต ขอจํากัดของกลุม หรือ องคกร 
 3. การเริ่มดําเนินการบนพื้นฐานของตนเอง 
 4. การมีความพรอมดานบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 5. การมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน 
 
 1. เปนการดําเนินการที่แสวงหากําไร ไมวาผลกําไรตัวเงินหรือดอกเบี้ย หรือในรูปอ่ืนๆ
ก็ตาม หลักความจริงคือ ปริมาณ หรือมูลคาของกําไรเปนตัวช้ีวัดตัวหนึ่ง ที่บงชี้ความสามารถของ
การยกระดับรายไดของสมาชิกชุมชน ควบคูกับความสามารถในการนํากําไรดังกลาวมาใชใหเปน
ประโยชนแกสมาชิก และชุมชน การพิจารณาลูทางเพื่อขาย หรือพัฒนาความสามารถในการ
แสวงหากําไร ใหแกสมาชิก และชุมชน จึงเปนประเด็นสําคัญของทุกธุรกิจชุมชน เชน การลงทุนซือ้
เครื่องมือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต หรือการรวมกลุมที่สะสมทุนเพื่อออมทรัพยของกลุมชุมชน 
 2. การที่สมาชิกในชุมชนมีความเขาใจขอบเขต และขอจํากัดของกลุม หรือ องคกร     
ทั้งนี้เนื่องจากหนวยเศรษฐกิจ หรือเครือขายธุรกิจใด ๆ จําเปนตองดําเนินธุรกิจใน 3 ดาน ที่สําคัญ 
คือ ดานการเงิน การผลิต และการคา ซ่ึงเปนรากฐานกําหนดความมั่นคงของธุรกิจชุมชนนั้นๆ 
ดังนั้นการเลือกรูปแบบลักษณะขององคกรของธุรกิจชุมชนเปนสหกรณ หรือบริษัทเปนทางการ 
หรือไมเปนทางการ จึงมีปจจัยสําคัญตองเขาใจขอบเขต และขอจํากัดขององคกรรูปแบบตางๆการ
ตัดสินใจเขารวมอยูบนพื้นฐานของความเขาใจ และยอมรับในขอบเขต และขอจํากัดขององคกรที่
จัดตั้งขึ้นนั้นๆ ดังเชน หากเปาหมายของการกอตั้งธุรกิจชุมชนมุงเพียงแกไขปญหาความยากจนหรือ
ความขาดแคลน รูปแบบสหกรณ การรวมกลุมจัดตั้งกลุม เชน ธนาคารขาว ธนาคารกระบือ ก็เปน
รูปแบบที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคดังกลาว แตถาหากตองการยกระดับรายได และมาตรฐานการ
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ครองชีพ การจัดตั้งองคกรในรูปแบบบริษัท ดําเนินการเชิงธุรกิจก็จะมีความเหมาะสมกวาแตถาหาก
มีขอจํากัด หรือยังไมพรอม อาจรวมกลุมกันอยางไมเปนทางการ และจัดสรรผลประโยชนตามที่
กลุมมีมติตกลงกัน เปนตน 
 3. การเริ่มดําเนินการบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง  ประการตอมาคือการริเร่ิมและ
ดําเนินการบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง พัฒนาการสะสมทุนจากเงินออมของชุมชนเองหลีกเลี่ยง
ภาวะหนี้สินจากการกูยืม ลักษณะนี้มีความเสี่ยงนอยกวาการดําเนินธุรกิจชุมชนภายใตการกูยืม
หนี้สินจากภายนอก 
 4. การมีความพรอมดานบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  นอกจากความพยายามพึ่งตนเองแลว
ความสามารถในการบริหาร และการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพก็ยังเปนเงื่อนไขที่สําคัญอีกประการ
หนึ่ง ซ่ึงหมายถึง ธุรกิชุมชนตองมีความพรอมทางดานบุคลากรที่มีคุณภาพ ผูบริหารงานตองเปนผูมี
ความรู ทักษะ ประสบการณและรักชุมชนแตบุคคลเหลานี้ควรไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมดวย 
ไมไชตองบริหารหรือทํางานในธุรกิจชุมชนดวยการอุทิศตัวฝายเดียว เพราะหากเปนลักษณะของ
การอุทิศตัว หรือเสียสละจนเกินความสามารถของบุคคลแลว การทํางานมักจะเปนระยะเวลาสั้น ๆ 
หรือไมสามารถทํางานเต็มเวลาอยางตอเนื่อง เพราะตองแบงเวลา และความคิดสําหรับความอยูรอด
ทางเศรษฐกิจของตนเองดวย 
 5. การมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน  ความที่มุงดําเนินการเพื่อประโยชนของชุมชน
หลักการสําคัญประการตอมาคือ การมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน ทั้งในระดับรวมคิดรวม
ตัดสินใจ รวมลงมือกระทํา และรวมรับผิดชอบตอผลท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงสิ่งเหลานี้จําเปนตองอาศัย “แกน
นํา” ที่มีความสามารถเปนที่ยอมรับจากกลุมและชุมชน มีความพรอมทั้งดานคุณวุฒิ วัยวุฒิ (ปญหา
ในสวนนี้คือขาดแกนนําที่มีคุณสมบัติดังกลาว และรวมถึงการไปพึ่งพาหรือรอคอยความชวยเหลือ
จากภายนอก) ที่ผานมาเปนความลมเหลวของนโยบายการพัฒนาประเทศ โดยภาครัฐ สืบเนื่องจาก
การพัฒนา มุงการเติบโตของภาคเมืองไมเกื้อกูลตอภาคชนบท ประชาชนสวนใหญขาดการมีสวน
รวมตอกระบวนการพัฒนานั้น ๆ หลักการมีสวนรวมของชุมชนจึงมีความสําคัญตอธุรกิจชุมชนดวย                            
 
 ปจจัยท่ีกําหนดความสําเร็จ และความลมเหลวของธุรกิจชุมชน 
 ปจจัยกําหนดความสําเร็จ และความลมเหลวมีมากมายหลายประการ ทั้งดานระบบงาน 
ระบบเงิน และบุคลากร ซ่ึง ณรงค เพ็ชรประเสริฐ (2542 : 124) ไดสรุปรวบรวมไว ดังนี้ 
 1. ปจจัยดานการเงิน หลักสําคัญ คือ การพึ่งพาตนเองดานการเงิน ใชเงินทุนของตนเอง 
เพราะมีขอดีที่ไมตองมีภาระดานดอกเบี้ย สามารถดําเนินการไดอิสระกวา และรับผิดชอบได
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มากกวา เนื่องจากเปนเงินของชุมชนเอง ขณะที่การกูยืมหมายถึงภาระดอกเบี้ยและการจัดสภาพ
คลองตองอาศัยปจจัยจากภายนอกซึ่งเสี่ยงตอความไมแนนอน 
 2. ปจจัย ดานการตลาด นอกจากความสามารถในการประมาณอุปสงค อุปทานแลว 
ตลาด และชองทางการเขาถึงตลาดที่แนนอน คือปจจัยกําหนดความสําเร็จของชุมชน 
 3. ปจจัยดานการผลิต ความพรอมดานทรัพยากรที่เปนวัตถุดิบ ภูมิปญญา ความรู
ความสามารถที่จะแปรปจจัยการผลิตเปนสินคา หากขาดแคลน ส่ิงเหลานี้คืออุปสรรค และความ
เสี่ยงตอความลมเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นได 
 4. ปจจัยดานการบริหาร และการจัดการ ภาระของผูบริหารธุรกิจชุมชนตอปจจัยนี้ คือ 
การบริหารจัดการดานระบบการเงิน และตัดสินใจใชจายอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ
ประโยชนของกลุม และสมาชิก ระบบงาน โดยทั่วไปธุรกิจชุมชนมักมีระบบงานไมชัดเจนหรือ
แนนอนนัก ทางปฏิบัติมักปนรูปแบบการชวยเหลือกันทํางาน ปจจัยสําคัญคือความสามารถของผูนํา
ที่จะชักจูง วางแผนดําเนินงาน ควบคุม และติดตามผลการทํางานของผูรวมงานใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และระบบบุคลากร  ที่ตองเปนไปในลักษณะการจูงใจ และการยอมรับนับถือของ
สมาชิกในกลุม ซ่ึงระบบบุคลากรนี้ จะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับคุณธรรม 
ความสามารถ และความเสียสละของตัวบุคลากรเปนหลัก 
 5. ปจจัยดานผูนํา ปญหาของปจจัยนี้คือ ชาวบานโดยทั่วไปมักขาดความคิดริเร่ิม พอใจ
ที่จะเปนผูตาม และมักจะไมยอมรับผูที่คิด หรือทําในสิ่งที่แตกตางออกไปจากผูอ่ืน บุคคลที่เปนผูนํา
ตามธรรมชาติจึงตองอดทนฝาฟนอุปสรรคจนเปนที่ยอมรับของสมาชิกได 
 6. ปจจัยดานแรงงาน ความสัมพันธโดยสวนใหญของธุรกิจชุมชน คือ การทํางานอิสระ 
(Self-Employed) คือ ทําแตลําพังอยางเปนอิสระ แตอาจมีการรวมกลุมกันทํางาน ดังนั้น จึงตองมี
การวางแผนในการนําเอาแรงงานมาใชเปนทุนในการดําเนินการผลิตของธุรกิจชุมชน 
 7. ปจจัยการมีสวนรวมของสมาชิก  ธุรกิจชุมชนเกิดขึ้นและดํารงอยูตลอดจน
ความสามารถเติบโตไดจากวัตถุประสงคที่สมาชิกตองมีสวนรวมตลอดทุกขั้นตอน 
 8. ปจจัยดานระเบียบขอบังคับของชุมชน ปจจัยนี้ตองไดรับความเห็นชอบ และมาจาก
ขอตกลงของสมาชิก มีความเหมาะสมรัดกุมเพื่อปองกันการเสียหาย เปนปจจัยที่พึงตองระมัดระวัง 
และปองกันลวงหนา 
 9. ปฏิสัมพันธกับภายนอก ความสัมพันธระหวางธุรกิจชุมชนกับภายนอก ประกอบดวย 
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา หรือนักวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชนหรือ NGOs และภาคธุรกิจ มีทั้ง
ปฏิสัมพันธในทางบวก เชน การชวยเหลือ เกื้อกูล การประสานความรวมมือ การปฏิสัมพันธทางลบ 
เชน การระมัดระวัง การตอรอง การเอารัดเอาเปรียบที่อาจเกิดขึ้น 
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 สําหรับแนวทางในการดําเนินธุรกิจชุมชนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณในแต
ละชุมชน ซ่ึงจะตองทําการศึกษาเพื่อวิเคราะหใหเขาใจถึงแนวทาง และวิธีการที่จะนําไปปรับใช 
ทั้งนี้การดําเนินธุรกิจชุมชนควรเกิดจากปฏิสัมพันธ (Interaction) ของ 4 สถาบัน อันไดแก ชุมชน 
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา หรือนักวิชาการ และองคกรพัฒนาเอกชน หรือ NGOs ดัง
แผนภาพที่ 2.6 
 
 
 
 
 
 
  
  
    
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6 แสดงปฏิสัมพันธ (Interaction) ของ 4 สถาบันที่มีตอธุรกิจชุมชน 
 
ที่มา:  ณรงค เพ็ชรประเสริฐ. (2542). ธุรกิจชุมชน เสนทางที่เปนไปได. หนา 137.  
 
 คําวา “ปฏิสัมพันธ” หมายถึง การปฏิบัติตอกันทั้งทางบวกและทางลบ ปฏิสัมพันธ
ทางบวก เชน การชวยเหลือเกื้อกูล ประสานความรวมมือ ยอมเปนปจจัยสงเสริม และสรางสรรค
ความสําเร็จ ในทางตรงกันขามปฏิสัมพันธเชิงลบ ยอมทําใหเกิดความระมัดระวัง และการตอรอง
เพื่อปองกันมิใหเกิดผลดานลบมากเกินไป ธุรกิจชุมชนจึงจําเปนตองมีปฏิสัมพันธกับภายนอก คือ 
รัฐบาล หรือหนวยงานของรัฐ NGOs นักวิชาการ หรือสถาบันวิชาการ และภาคธุรกิจ ซ่ึงลักษณะ
ของปฏิสัมพันธในความเปนจริงไมใชปฏิสัมพันธสองฝาย (เชน ชุมชน-ราชการ ชุมชน-ธุรกิจ ฯลฯ) 
แตเปนปฏิสัมพันธตอกันผานการดําเนินงานของธุรกิจชุมชนนั้นๆ ดังในแผนภาพที่จะเห็นไดวา หัว
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ของลูกศรชี้ไปที่ปลายทั้งสองทาง แสดงใหเห็นถึงลักษณะปฏิสัมพันธ และการสื่อสารที่เกิดขึ้น 
มิไดเปนไปในทางเดียวแตมีการตอบโต และแลกเปลี่ยนซึ่งกัน และกัน ในทุกองคประกอบ โดยมี
ธุรกิจชุมชนเปนศูนยกลาง 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน (2540:126) สรุปวา “ธุรกิจชุมชน” คือ
กุญแจสําคัญอีกอันหนึ่ง ที่จะสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจชุมชน แตการที่จะบรรลุเปาหมาย
ไดนั้น ตองอาศัยการผนึกกําลังของทุกฝายทุกระดับ ทั้งภาครัฐ องคกรเอกชน ภาคธุรกิจ นักวิชาการ 
องคกรประชาชน และสื่อมวลชน เปนตน โดยสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของภาคีดังกลาว ให
เกิดการรวมมือ รวมปฏิบัติงานดวยกัน ตั้งแตการรวมคิด รวมเรียนรู และรวมกันทํางานภายใตความ
รัก ความเมตตา ความเอื้ออาทร ไมเปนปฏิปกษตอกัน  
 สําหรับแนวคิดเรื่องธุรกิจชุมชน ผูวิจัยจะใชเปนกรอบในการทําความเขาใจ ปจจัยใน
การสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  โดยเฉพาะปจจัยภายในที่ทําใหเกิดการสรางงาน 
สรางรายไดของชาวบานและ สมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี 
อุทยานแหงชาติเขาใหญ เพราะการดําเนินธุรกิจชุมชนของชาวบาน ก็ไดรับประโยชนการจัดการ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
 
2.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 นพรัตน มุณีรัตน (2541 ) ศึกษาเกี่ยวกับ  การสื่อสารในการจัดการการทองเที่ยวเชิง
นิเวศของชุมชนคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวา ประชาชนในชุมชนคีรีวงมี
ความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศในมิติหลากหลาย ไดแก การทองเที่ยวที่ไมทําลาย การ
ทองเที่ยวที่ใชชีวิตกับชาวบาน การทองเที่ยวที่ชาวบานมีสวนรวมในการจัดการ  โดยมีรูปแบบการ
ส่ือสาร 4 รูปแบบ คือการสื่อสารสองทางที่ไมเปนทางการ การสื่อสารสองทางที่เปนทางการและมี
ปฏิกิริยาโตตอบมาก การสื่อสารที่เปนทางการและมีปฏิกิริยาโตตอบนอย และการสื่อสารทางเดียว
ที่ไมเปนทางการ โดยผูนําชุมชนมีบทบาทสําคัญในการจัดการทองเที่ยว ประกอบดวย ผูนําที่เปน
ทางการ และผูนําที่ไมเปนทางการ ซึ่งผูนําเหลานี้มีบทบาทรวมกันในการจัดการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษในชุมชน นับตั้งแตการกอตั้งชมรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษบานคีรีวง รวมไปถึงการ
กําหนดแผนการจัดการ และกฎ ระเบียบ การเผยแพรขอมูล การดูแลนักทองเที่ยว และการแกไข
ปญหา สวนปญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนคีรีวง ไดแก ปจจัยในชุมชน 
เชน ความสับสนดานขอมูล ความขัดแยงระหวางผูนํา การประสานงานไมราบรื่น  การให
ความสําคัญกับอาชีพทําสวน การปฏิบัติบางอยางขัดแยงกับแนวคิดการอนุรักษ ประธานชมรมการ
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ทองเที่ยวเชิงนิเวศบานคีรีวงขาดอํานาจ  สวนปญหาที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายนอก ไดแก การรุกจาก
ททท. จนชุมชนตั้งรับไมทัน สวนแนวทางแกไขปญหาในทรรศนะของชาวคีรีวง คือ ใช
ความสัมพันธในระบบเครือญาติ การเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม การเปลี่ยนแปลงแผนการ
ทองเที่ยวในชุมชนใหม ให อบต.เขามามีบทบาทในการออกขอบังคับ รวมทั้งการจัดการเชิง
นโยบาย 
 
 วิทยาภรณ จรัสดวง (2544) ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  ผล
การศึกษาพบวา ปจจัยที่ชวยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ประกอบดวย (1) ศักยภาพ
ความพรอมของชุมชน (2) ส่ิงจูงใจ (3) ดานการจัดการ (4) นโยบายของภาครัฐ (5)  อุปสรรคตอการ
มีสวนรวมและแนวทางการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและองคกรชุมชน โดยกลุมที่เปน
ตัวกลางไดแก องคกรหรือเอกชน หรือนักวิชาการ ซ่ึงในกรณีนี้ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการระดมความคิด และรวมกันตัดสินใจ  
 
 ณุภัทรา จันทวิช (2548) ศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการสื่อสารเพื่ออนุรักษปาไม ของ
เจาหนาที่ปาไม กับชุมชนกะเหรี่ยง หมูบานแมกระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวา 
กระบวนการสื่อสารของเจาหนาที่ปาไม ในการอนุรักษปาไมของชุมชนกะเหรี่ยง หมูบานแมกระบงุ
แบงเปน 3 ระยะ คือระยะแรกเริ่ม จะใชการสื่อสารผานการพูดคุยเปนหลัก ในการเขาไปสื่อสารกับ
ผูนําและชาวบาน ระยะปฏิบัติการ จะใชการเขาไปสอนในโรงเรียนกับเด็ก ๆ การส่ือสารผานการ
พูดคุยกับผูนํา และชาวบาน การสื่อสารผานการประชุม และการสื่อสารผานกิจกรรม สวนในระยะ
คงความสัมพันธ จะใชการสื่อสารผานการพูดคุย การสื่อสารผานการประชุม การสื่อสารผาน
กิจกรรม และการสื่อสารผานสื่อประชาสัมพันธตามลําดับ 
 ปจจัยที่ทําใหชาวบานในชุมชนเขาใจ ยอมรับ และรวมมือในการอนุรักษปาไม คือ (1) 
ปจจัยจากผูสงสาร ไดแก ความนาเชื่อถือของเจาหนาที่ปาไม การใหความสําคัญกับวัฒนธรรม 
ประเพณีชาวบาน ความเขาใจถึงวัฒนธรรมชาวบานในเรื่องวิถีชีวิตความเปนอยู และการอาศัยปา 
การอยูอยางถอยทีถอยอาศัย (2) ปจจัยจากผูรับสาร ไดแก การเชื่อฟงคําสอนของผูเฒาผูแก และ
บรรพบุรุษ ในเร่ืองการอนุรักษปาไม ความรูสึกมีสวนรวมโดยการใหชาวบานรูจักหนาที่ และการ
ทํางานของเจาหนาที่ปาไม และความรูสึกเห็นประโยชนรวมกันในการอนุรักษปาไม (3) ปจจัยอ่ืนๆ 
ไดแก การกระตุนความสัมพันธโดยใชหนวยงานอื่น และการเสริมสรางอาชีพแกชาวบาน 
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 สวนปญหาและอุปสรรค จะแบงเปน (1) ปญหาเกี่ยวกับดานการสื่อสาร ไดแก การขาด
บุคลากรที่ทําหนาที่ส่ือสาร ภาษาและการไมรูหนังสือ การปรับปรุงประสิทธิภาพชองทางการ
ส่ือสารที่มีอยูเดิม และ (2) ปญหาอื่นๆ ไดแก ปญหาความไมเขาใจซึ่งกันและกัน การกําหนดพื้นที่
อุทยานซ้ําซอนกับพื้นที่ครอบครัวชาวบาน การเปลี่ยนนโยบายของรัฐ งบประมาณ และการขาด
แคลนเจาหนาที่สงเสริมเฉพาะดาน 
  
 กฤษฎา สุริยวงค (2549) ศึกษาเกี่ยวกับ การสื่อสารเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของ
หมูบานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ บานทรงไทยปลายโพงพาง ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงเสริมการ
ทองเที่ยวของหมูบานทองเที่ยวเชิงอนุรักษบานทรงไทยปลายโพงพาง ประกอบดวย 2 ปจจัย คือ (1)
ปจจัยภายนอก ไดแก ปจจัยที่เปนบริบท(ส่ิงแวดลอม)ของหมูบาน ประกอบดวยนโยบายของกรม
พัฒนาชุมชน นโยบายการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และการสงเสริมจากสื่อมวลชน (2)ปจจัย
ภายใน ไดแกปจจัยที่เกิดขึ้นในหมูบาน ประกอบดวยสภาพพื้นที่ของแหลงทองเที่ยว วิถีชีวิต 
ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินของหมูบาน และผลประโยชนจากรายไดที่ไดรับ รูปแบบของการ
ส่ือสารประกอบดวย 4 รูปแบบ คือ การสื่อสารสองทางที่ไมเปนทางการ การสื่อสารสองทางที่เปน
ทางการ และมีปฏิกิริยาโตตอบกันมาก รูปแบบการสื่อสารสองทางที่เปนทางการ และมีปฏิกิริยา
โตตอบกันนอย รูปแบบการสื่อสารทางเดียวที่ไมเปนทางการ การใชส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวประกอบดวย ส่ือบุคคล ส่ือเฉพาะกิจ ส่ือมวลชน สื่ออินเตอรเน็ต   
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การวิจยัเร่ือง “ รูปแบบการสือ่สารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ กรณีศกึษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคเุทศกตําบลวังหมี ” เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา รูปแบบการสื่อสารเพื่อ
สงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ  ปจจัยที่สงเสริม การจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนเิวศ  อุทยานแหงชาติเขาใหญ  และเพือ่ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนเิวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ กรณีศกึษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและ
มัคคุเทศกตําบลวังหม ี  เพื่อใหไดขอมูลประเด็นตางๆ สําหรับการตอบปญหาการวิจัย ผูวิจยัได
ดําเนินการวิจยั ดังตอไปนี ้
 

3.1 การกําหนดกลุมเปาหมาย 
3.2 การกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4 การวิเคราะหขอมูล 
3.5 การนําเสนอขอมูล
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ตารางที่ 3.1 โครงสรางวัตถุประสงคและความสัมพันธของแนวคดิ/ทฤษฎีและวิธีการดําเนินการ 
  

             
            วัตถุประสงค 

          
           แนวคิด/ทฤษฎี 

              ระเบียบวิธีวิจัย   
กลุมเปาหมาย     วิธีการวิจัย 
ในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารเพื่อ
สงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิง
นิ เ ว ศ  อุ ท ย า น แห ง ช า ติ เ ข า ใ หญ  
กรณีศึกษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษ
กระทิง 

   
 

1. แนวคิดรูปแบบการสื่อสาร 
2. แนวคิดการสื่อสารแบบมีสวน
รวม 
3. แนวคิดบทบาทผูนํา 
4. ทฤษฎีการโนมนาวใจ 
 

- สมาชิกชมรม       - การสํารวจ 
อาสาสมัครพิทักษ    เอกสาร 
กระทิง                     - การสังเกต   
- ผูนําชุมชน             การแบบมี 
- เจาหนาที่รัฐ          สวนรวม 

-นักทองเทีย่ว    -สัมภาษณ เชิง 

                                ลึก                      
                              

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงเสริมการจัดการ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศอุทยานแหงชาติ
เขาใหญ  

กรณีศึกษา ชมรมอาสาสมัคร
พิทักษกระทิง 

 

1. ทฤษฎีการเผยแพร 
นวัตกรรม 
2. แนวคิดการสื่อสารแบบมีสวน
รวม 
3. ทฤษฎีการโนมนาวใจ 
4. แนวคิดการจัดการ การทองเที่ยว
เชิงนิเวศ 
5. แนวคิดธุรกิจชุมชน 

 

- สมาชิกชมรม       - การสํารวจ 
อาสาสมัครพิทักษ    เอกสาร 
กระทิง                    - การสังเกต   
- ผูนําชุมชน             การแบบมี 
- เจาหนาที่รัฐ          สวนรวม 
-นักทองเที่ยว        - สัมภาษณ 
                                เชิงลึก 

3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการ

จัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยาน
แหงชาติ เขาใหญ  กรณีศึกษา  ชมรม
อาสาสมัครพิทักษกระทิง 

1. แนวคิดเรื่องรูปแบบการสื่อสาร 
2. แนวคิดการสื่อสารแบบมีสวน
รวม 
3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ การ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 
 

- สมาชิกชมรม       - การสํารวจ 
อาสาสมัครพิทักษ    เอกสาร 
กระทิง                    - การสังเกต   
- ผูนําชุมชน             การแบบมี 
- เจาหนาที่รัฐ          สวนรวม 

 -นักทองเที่ยว      - สัมภาษณ 

                                 เชิงลึก 
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    กรอบแนวคิดในการวิจัย                          
                  ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 
ภาพที ่3.1 ภาพแสดงกรอบแนวคดิ (Conceptual Framework) 
 
 
 
 
 

รูปแบบการสื่อสารเพื่อ
สงเสริมการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนเิวศ   เชน 
-การสื่อสารสองทางที่ไมเปน
ทางการ 
-การสื่อสารสองทางที่ เปน
ทางการและมีปฏิกิริยาโตตอบ
กันมาก 
-การสื่อสารสองทางที่ไมเปน
ทางการและมปีฏิกิริยาโตตอบ
กันนอย 
-การสื่อสารทางเดียวที่ไมเปน
ทางการ 
- การสื่อสารจากลางขึ้นบน 
-การสื่อสารแนวระนาบ 

ปจจัยที่สงเสรมิการจัดการทอง
เทียวเชิงนิเวศ  

1. ปจจัยภายใน ไดแก  
-สภาพพืน้ที่ของแหลงทอง
เทียว 

-วิถีชีวิต ประเพณีวฒันธรรม 
ของ  ชุมชน 
-ผลประโยชนจากรายไดที่
จะไดรับ 

2. ปจจัยภายนอก ไดแก 
-น โ ย บ า ย ข อ ง อุ ท ย า น
แหงชาติเขาใหญ 

    - นโยบายมูลนิธิพิทักษ 
อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
   - การสงเสริมจากสื่อมวลชน 

ปญหาและอุปสรรคในการ
จัดการการทองเที่ยวเชิง

นิเวศ     เชน 
1. ปญหาภายใน ไดแก  
    -ความสับสนดานขอมูล 
    - ความขัดแยงภายใน 
    - ขาดผูนําสานตอนโยบาย 
2. ปญหาภายนอก  ไดแก 

-การสนับสนนุดาน
งบประมาณ 
- ขาดการสนบัสนุนดาน
บุคลากรของรัฐ 
- ขาดการสนบัสนุนการ
เผยแพรประชาสัมพันธ
การทองเที่ยว 
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3.1 การกําหนดกลุมเปาหมาย 
 
 กลุมเปาหมายในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัไดแบงออกเปน 4 กลุม คือ ผูนําชุมชน, ชาวบานที่
เปนสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี , บุคคลภายนอก(เจาหนาที่
รัฐ) และนกัทองเที่ยว โดยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมายจาํนวน 24  คน ประกอบดวย 
 
 1.  ผูนําความคิด และผูนําชุมชน จํานวน  6  คน ไดแก  

 -พ.ต.ท.ศักดิ์ศลิป เทพกลาง ประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศก
มัคคุเทศกตําบลวังหมี อดตีนายทหารพรานเกษยีณอายุราชการ มบีทบาทสําคัญในการเปนผูนํา
ความคิดดําเนนิโครงการของชาวบาน 
 - คุณไพบูลย สังขไทย ประธานชมรมโฮมสเตยบานบุเจาคุณ ตําบลวงัหม ีและเปนภาร
โรง โรงเรียนบานบุเจาคุณ และประธานกองทุนหมูบาน 

 - คุณคําไพ พาลี ผูอํานวยการโรงเรียนบานบุเจาคุณ 
 - คุณอนนท ปนปา เจาหนาทีอ่งคการบริหารสวนตําบลวังหมี (อบต.) 
 - คุณณรงคศักดิ์ ศรีงาม ปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังหมี (อบต.) 

     - คุณสุกัญญา จุยมูล เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลวังหม (อบต.)  
 
 2.  ชาวบาน จาํนวน 9 จํานวน  คน ผูเขารวมเปนสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง
และมัคคุเทศกตําบลวังหมีตั้งแตเร่ิมกอตั้งชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง 
 - คุณดาวลอย สรอยกระโทก อายุ 43 ป บานเลขที่  17 หมู 2 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา     

- คุณสนิท พนิิจนอก อายุ 42 ป บานเลขที่ 129 หมู 10 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขยีว 
จังหวดันครราชสีมา 
 - คุณสมศักดิ ์มากดานกลาง อายุ 42 ป บานเลขที่ 2 หมู 16 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวดันครราชสีมา 
                   - คุณวิรัช วงษแดง อายุ 50 ป บานเลขที่ 75 หมู 10 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวดั
นครราชสีมา 
 - ด.ญ. ยศวดี เขตสระนอย อายุ 14 ป บานเลขที่ 63 หมู 16 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขยีว 
จังหวดันครราชสีมา 

DPU



 

 

69 

 - คุณ ศศิวิมล ดีนุช อายุ 16 ป บานเลขที่ 124 หมู 10 ตําบลวังหม ี อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวดันครราชสีมา 
  - ด.ญ. สุนิษา มงคลแกว อายุ 15 ป บานเลขที่ 215 หมู 10 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขยีว 
จังหวดันครราชสีมา 
 - คุณสอิ้ง วงษแดง อายุ 45 ป บานเลขที่ 124 หมู 10 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวดันครราชสีมา 
 - คุณสนิท วงษแดง อายุ 54 ป บานเลขที่ 86/1 หมู 10 ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขยีว 
จังหวดันครราชสีมา 
       
  3. บุคคลภายนอก (เจาหนาที่รัฐ) จํานวน 2 คน ซ่ึงเปนเจาหนาที่จากภาครัฐที่มีสวน
เกี่ยวของกับโครงการมัคคุเทศกอาสา 
  - คุณณรงคศักดิ์ นามตาป หัวหนาเขตการจัดการ อุทยานแหงชาตเิขาใหญ 2 
  - คุณดวงฤทัย เรืองเกษา เจาหนาที่ฝายสื่อความหมาย อุทยานแหงชาตเิขาใหญ 
       
 4. นักทองเทีย่ว จํานวน 7 คน ซ่ึงเปนนกัทองเที่ยวเคยเดินทางเขามาทองเที่ยวเชิงนเิวศ 
ที่หนวยพิทกัษอุทยานแหงชาติเขาใหญ 4 คลองปลากั้ง ซ่ึงเปนพื้นที่อยูแนวเขตอุทยานแหงชาตเิขา
ใหญ  และใชบริการของสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวงัหมี  
 - คุณชาลี อุมบางตลาด อาย ุ33 ป อาชีพรับจาง 
 - คุณนิศากร เพชรมาต อายุ 30 ป อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 
 - คุณศรัณยพัชร สุขนทีธรรม อายุ 35 ป อาชีพ ทนายความ 
 - คุณสุมณฑา บุญคุม อายุ 38 ป อาชีพส่ือมวลชน 
 - คุณสุทิษา ประทุมกุล อายุ 34 ป อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 
 - คุณสนธยา พรประทุม อายุ 33 ป อาชีพ พนักงานบรษิทัเอกชน 
 - คุณดวงคํา ปนใจ อายุ  39  ป  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
 
3.2 การกําหนดเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  

1. การสัมภาษณเจาะลึก โดยอิงโครงสรางปานกลาง (semi – structure interviews/ 
scheduled interview) โดยผูวิจัยไดกําหนดประเด็นคําถามเฉพาะที่ตองการคําตอบไวจํานวนหนึ่ง แต
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ในขณะเดียวกันจะเปดโอกาสใหผูใหสัมภาษณ มีอิสระในการใหขอมูลตางๆเพิ่มเติมในประเด็นที่
เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความชัดเจน 
 2. แบบบันทึกการสังเกตภาคสนามของผูวิจัย เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยใชบันทึกรายละเอียด
ประเด็นตางๆที่ไดจากการสังเกต สัมภาษณ เขารวมกิจกรรม ตลอดจนการพูดคยุกบัชาวบานที่เปน
สมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตาํบลวังหม ี
 3. เทปบันทึกเสียงการสัมภาษณ  
 4. การถายภาพ 
 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวจิัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 

1.   การสํารวจจากเอกสารที่เกี่ยวของ (Review of Literature) เพื่อตรวจสอบทฤษฎี 
งานวิจยัตางๆที่เกี่ยวของและเพื่อทราบความเปนมาของชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและ
มัคคุเทศกตําบลวังหมี ในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

2. การสัมภาษณเจาะลกึ ( In-Depth Interview )   ดวยวิธีการพูดคุย สัมภาษณ เปด 
โอกาสใหสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคเุทศกตําบลวังหมี  มีโอกาสในการเลา
เร่ืองราวตางๆที่ผูวิจัยตองการคําตอบ และใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึกในบางกรณี ซ่ึงกลุมที่ผูวิจัย
ตองการสัมภาษณ ไดแก , ผูนําความคิดและผูนําชุมชน , สมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง
และมัคคุเทศกตําบลวังหม ีและบุคคลภายนอก(เจาหนาที่รัฐ) 

3. การสังเกตแบบมีสวนรวม ( Participant Observation )  ดวยการเขาไปศึกษาและมี 
สวนรวมในกจิกรรมทองเทีย่วเชิงนิเวศ ของชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวงั
หมี เพื่อสังเกตพฤติกรรมในการสื่อสาร ใหความรูนักทองเที่ยวในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ใน
บรรยากาศสภาพแวดลอมที่เปนจริง โดยผูวจิัยจะใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมดวยการพูดคยุ 
และสัมภาษณอยางไมเปนทางการในระหวางวนัที่ 4 -6 ธันวาคม 2549 ซ่ึงเปนชวงฤดูการทองเที่ยว 
และในหมูบานมีการจัดกิจกรรมรวมกันเนือ่งในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 
  
 เพื่อความชัดเจนในการทําวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจัยไดมีการกําหนดกรอบในการหาขอมูล เพื่อ
ตอบปญหานําวิจัย ดังนี ้
 1. รูปแบบการสื่อสารในการจัดการ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
กรณีศึกษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี 
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1.1 รูปแบบการสื่อสารระหวางผูนําชุมชน กับชาวบานทีเ่ปนสมาชิกชมรม 
อาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตาํบลวังหม ี 

1.2 รูปแบบการสื่อสารระหวางชาวบานที่เปนสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษ
กระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมีกับหนวยงานภายนอกจากภาครัฐและเอกชน 
 2. ปจจัยที่สงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ กรณีศกึษา
ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี 
     2.1 ปจจัยภายใน เชน  สภาพพื้นที่ของแหลงทองเที่ยว วิถีชีวิต และประเพณี
วัฒนธรรมทองถ่ินของชุมชน ,ผลประโยชนจากรายไดที่จะไดรับ 
    2.2  ปจจัยภายนอก เชน นโยบายของอุทยานแหงชาติเขาใหญ นโยบายมูลนิธิ 
พิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ , การสงเสริมผานสื่อมวลชน 
 3. ปญหาและอุปสรรคในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
    3.1 ปญหาภายใน เชน ความขัดแยงระหวางสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง
และมัคคุเทศกตําบลวังหมีเกีย่วของกับผลประโยชนที่ไดรับ  ความสับสนดานขอมูลและการ
ใหบริการนกัทองเที่ยว ชมรมขาดผูนําที่จะชวยสานตอการปฏิบัติงานดานนโยบาย  
  3.2  ปญหาภายนอก เชน การสนับสนุนดานงบประมาณจากหนวยงานของรัฐ การ
ขาดการสนับสนุนดานบุคลากรของรัฐในการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ขาดการสนับสนุน
ดานการเผยแพรประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จาหนวยงานของรัฐ   
 
แนวคําถามในการสัมภาษณแบงเปน 3 กลุม ดังนี ้
 
 กลุมผูนําชุมชน 

- ชุมชนของทานมีประวัติความเปนมาอยางไร 
- ทานคิดวาชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมีเกดิขึ้นไดอยางไร 
- ทานคิดวาการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  ของชุมชน เกดิขึ้นไดอยางไร  
- ปจจัยใดบางทีส่งเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของชุมชน 
- ระหวางผูนําชมุชนกับชาวบานมีการพูดคยุเกี่ยวกับชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและ 
 มัคคุเทศกตําบลวังหมี เกีย่วกบัการจัดการการทองเที่ยวเชงินิเวศอยางไร 
- มีวิธีการกําหนดแนวทาง และวิธีการปฏิบตัิงานรวมกนัของสมาชิกชมรมอาสาสมัคร 
 พิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี ในการจัดการการทองเที่ยวเชงินิเวศ อยางไร 
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- เมื่อตองการสื่อสารกับชาวบานที่เปนสมาชกิชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและ
มัคคุเทศกตําบลวังหมี จะใชวิธีการสื่อสารอยางไร 

- ทานคิดวาชาวบานที่เปนสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวงั
หมีมีการสื่อสารแบบมีสวนรวมในการจัดการการทองเทีย่วเชิงนิเวศอยางไรบาง 

- สมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตาํบลวังหมีมีวธีิการสื่อสาร กับ
บุคคลภายนอก(เจาหนาที่รัฐ)เกีย่วกับการดาํเนินงานของชมรมอาสาสมัครพิทักษ
กระทิงและมัคคุเทศกตําบลวงัหมีอยางไรบาง และสมาชิกชมรมมีวิธีการสื่อสารกับ
นักทองเที่ยวอยางไรบาง 

- ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานของชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและ
มัคคุเทศกตําบลวังหมีมีอะไรบาง 

 
กลุมชาวบานที่เปนสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี 

- ชุมชนของทานมีประวัติความเปนมาอยางไร 
- ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมีเกิดขึน้ไดอยางไร 
- ชาวบานในชุมชนมีการพูดคยุถึงการดําเนนิงานของชมรม ในการจดัการการทองเทีย่ว

เชิงนิเวศ มากนอยแคไหน อยางไร 
- ทานมีการพูดคุยและสื่อสารแบบมีสวนรวมกับผูนําชุมชน เกี่ยวกับกบัการสงเสริมการ

จัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตาํบล
วังหมีอยางไร วิธีใดบาง 

- ทานมีวิธีการพดูคุยและสื่อสารแบบมีสวนรวมกับบุคคลภายนอก(เจาหนาที่รัฐ) เกี่ยวกบั 
การดําเนนิงานของชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมีในการ
จัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางไร วิธีใดบาง 

- ทานมีโอกาสมีสวนรวมในการดําเนนิการแกไขปญหาในการสงเสริมการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนเิวศ ของชุมชนรวมกนัโดยวิธีใดบาง 

- ทานมีโอกาสรับผลประโยชนในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางไร
บาง วิธีการใดบาง 

- ทานพบปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
หรือไม อยางไร 

- ทานมีโอกาสในการประเมนิผลการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชงินิเวศของชมรม
อาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกอาสาตําบลวังหมี โดยวิธีการใดบาง 
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กลุมบุคคลภายนอกชุมชน(เจาหนาท่ีรัฐ) 
- นโยบายของหนวยงานทานมคีวามสําคัญในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิง

นิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ ของชุมชนที่อยูบริเวณแนวเขตอุทยานแหงชาตเิขาใหญ
หรือไม อยางไร 

- ทําไมหนวยงานของทานจึงสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใหประชาชน
มีสวนรวม 

- ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี เกิดขึน้ไดอยางไร 
- หนวยงานของทานเขาไปชวยเหลือ สนับสนุนอะไรบาง ในการสงเสริมการจัดการการ

ทองเที่ยวเชิงนเิวศ  อุทยานแหงชาติเขาใหญ ในชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและ
มัคคุเทศกตําบลวังหม ี

- ทานมีวิธีการตดิตอส่ือสารกับผูนําชุมชน และคนในชุมชน เกี่ยวกับการสงเสริมการ
จัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางไร วิธีการใดบาง 

- ทานเปดโอกาสใหผูนําชุมชน และชาวบานที่เปนสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษ
กระทิงและมัคคุเทศกตําบลวงัหมีมีสวนรวมในการจดัการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
อยางไรบาง 

- ความสัมพันธกับชุมชนและผูนําชุมชนเปนอยางไรบาง 
- ความสัมพันธระหวางเจาหนาที่หนวยงานรัฐกับชาบานเปนอยางไรบาง 
- ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมการจัดการการทองเทีย่วเชิงนิเวศเปนอยางไรบาง 
- ทานมีแนวทางในการแกไขปญหาหรือไม อยางไรบาง 

 
กลุมนักทองเที่ยว 
 - เหตใุดทานจงึเลือกที่จะมาทองเที่ยวเชิงนเิวศที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ  
 - ทานเคยไดยนิ หรือรับทราบเรื่องราวของของการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางไรบาง 
 - ทานใชบริการชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมีหรือไม เปน 
 อยางไรบาง 
 -ทานรูสึกประทับใจอะไรบางในการใหบริการ และใหความรูเกีย่วกับการทองเที่ยวเชิง 
 นิเวศของสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคเุทศกตําบลวังหมี 
 -ทานมีขอเสนอแนะอะไรบาง เกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของสมาชิก 
 ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี  
 -ทานคิดวาการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและ 
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 มัคคุเทศกตําบลวังหมีที่เปนชาวบานมีประโยชนอยางไรบางตอชุมชน  
 -ทานคิดวาจะเดินทางมาทองเที่ยว โดยใชบริการของสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษ 
 กระทิงและมัคคุเทศกตําบลวงัหมีอีกหรือไม 
 
3.4 การวิเคราะหขอมูล 
  
 ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดมีขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 
1. ศึกษาขอมลูที่ไดรวบรวมจากการเก็บขอมูล ทั้งเอกสาร การสัมภาษณ และการสังเกตแบบมสีวน
รวม  เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห 
2. ประเด็นในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 
 

1. รูปแบบการสื่อสารในการจัดการ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
กรณีศึกษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี 
 1.1 รูปแบบการสื่อสารระหวางผูนําชุมชน กับชาวบานที่เปนสมาชิกชมรมอาสาสมัคร
พิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี  
 1.2 รูปแบบการสื่อสารระหวางชาวบานที่เปนสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง
และมัคคุเทศกตําบลวังหมีกับหนวยงานภายนอก (เจาหนาที่รัฐ) 
  

2. ปจจัยที่สงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาตเิขาใหญ กรณีศึกษา 
ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี 
 2.1 ปจจัยภายใน ไดแก สภาพพื้นที่ของแหลงทองเที่ยว วิถีชีวิต และประเพณี
วัฒนธรรมทองถ่ินของชุมชน ผลประโยชนจากรายไดที่ไดรับ  
 2.2 ปจจัยภายนอก ไดแก นโยบายของอทุยานแหงชาตเิขาใหญ  นโยบายของมูลนธิิ
พิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ  การสงเสริมผานสื่อมวลชน 
             3. ปญหาและอุปสรรคในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 3.1 ปญหาภายใน เชน ความขัดแยงระหวางสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและ
มัคคุเทศกตําบลวังหมีเกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดรับ ความสับสนดานขอมูลและการใหบริการ
นักทองเที่ยว ชมรมขาดผูนําที่จะชวยสานตอการปฏิบัติงานดานนโยบาย 
 3.2 ปญหาภายนอก ไดแก การสนับสนุนดานงบประมาณจากหนวยงานของรัฐในการ
สงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ขาดการสนับสนุนดานบุคลากรของรัฐในการพัฒนา
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ศักยภาพของคนในชุมชน ขาดการสนับสนุนดานการเผยแพรประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
จากหนวยงานของรัฐ 
 
3. อภิปรายผลการวิจยั โดยใชกรอบแนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ 
 
3.5 การนําเสนอขอมูล 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัไดนาํเสนอขอมูลการวิจัย ดังนี ้
 
 บทที่ 4  ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลการวิจัยโดยแบงเปน 4 ตอน ดังนี ้

 
ตอนที่ 1 ผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลจากการคนควาทางเอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับชุมชน 

และประวัติอุทยานแหงชาติเขาใหญ และความเปนมาของชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและ
มัคคุเทศกตําบลวังหมี ขอมูลจากการสัมภาษณผูนําชุมชน และชาวบานในชุมชน และใชวิธีการ
พรรณนาวิเคราะห(Analytical Descriptive)  เพื่ออธิบายประวัติของอุทยานแหงชาติเขาใหญ และ 
ความเปนมาของชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมีในการสงเสริมการ
จัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ  
 ตอนท่ี 2 ผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลจากการสังเกตการณแบบมีสวนรวม และ ขอมูลจาก
การสัมภาษณเจาะลึก ผูนําชุมชน  ชาวบานที่เปนสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและ
มัคคุเทศกตําบลวังหมี และบุคคลภายนอก(เจาหนาที่รัฐ) และใชการ พรรณนาวิเคราะห (Analytical 
Descriptive) เพื่ออธิบายถึงรูปแบบการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ ของผูเกี่ยวของกับชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี 
 ตอนท่ี 3 ผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลจากการคนควาทางเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับชมรม
อาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี ขอมูลจากการสังเกตการณแบบมีสวนรวม และ
สัมภาษณเชิงลึกผูนําชุมชน ชาวบานที่เปนสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศก
ตําบลวังหมี และบุคคลภายนอก(เจาหนาที่รัฐ) และใชการพรรณนาวิเคราะห(Analytical 
Descriptive) เพื่ออธิบายถึงปจจัยที่สงเสริม การการจัดการ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ  อุทยานแหงชาติ
เขาใหญ ของผูเกี่ยวของกับชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี 
 ตอนที่ 4  ผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลจากการคนควาทางเอกสารตางๆ  การสังเกตการณ
แบบมีสวนรวม และการสัมภาษณ  ผูนําชุมชน และชาวบานที่เปนสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษ
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กระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี และบุคคลภายนอก(เจาหนาที่รัฐ) และใชการพรรณนาวิเคราะห 
(Analytical Descriptive) เพื่ออธิบายถึงปญหา และอุปสรรค ในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
 ตอนที่ 5 ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลจากการสัมภาษณนักทองเที่ยว และใชการพรรณนา
วิเคราะห (Analytical Descriptive) เพื่ออธิบายถึงประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศของชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี DPU



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยเร่ือง “รูปแบบการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยาน

แหงชาติเขาใหญ กรณีศึกษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี” เปน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
 4.1 เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ กรณีศกึษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคเุทศกตําบลวังหมี 
 4.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงเสรมิ การจัดการ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ  อุทยานแหงชาตเิขา
ใหญ กรณีศึกษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวงัหม ี
 4.3 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติ
เขาใหญ กรณศีึกษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี  
 

การศึกษาวิจยัครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนนิการเกบ็ขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก (In-
depth Interview) สังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) และศึกษาจากเอกสาร โดยผูให
ขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน 24  คน ซ่ึงแบงเปน 4  กลุม  คือ กลุมผูนําชุมชน จํานวน 6 
คน , กลุมชาวบานที่เปนมัคคุเทศกอาสา จาํนวน 9 คน , กลุมบุคคลภายนอก(เจาหนาที่รัฐ) จํานวน 2 
คน และกลุมนักทองเที่ยว จํานวน 7 คน หลังจากที่ผูวจิยัไดขอมูลทั้งหมดมาแลวนัน้ ผูวิจยัไดศกึษา
ตอบปญหานําวิจัย โดยจะนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
 

ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิจยัออกเปน 5 ตอน ดังตอไปนี้  
 
 ตอนที่ 1  ประวัติความเปนมาของอุทยานแหงชาติเขาใหญ และ ความเปนมาของชมรม 

     อาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี
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ตอนที่ 2  รูปแบบการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติ 
 เขาใหญ กรณศีึกษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหม ี

ตอนที่ 3  ปจจัยที่สงเสริม การการจัดการ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ  อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
 กรณีศึกษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี 

ตอนที่ 4  ปญหา และอุปสรรค ในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยาน 
 แหงชาติเขาใหญ กรณีศกึษาชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง และมัคคุเทศกตําบลวังหมี 

ตอนที่ 5  ประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศกรณีศึกษา 
ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี  

 
ตอนที่ 1 ประวัติความเปนมาของอุทยานแหงชาติเขาใหญ และ ความเปนมาของชมรมอาสาสมัคร 

พิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี 
 
 จากการที่ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลของการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
อุทยานแหงชาติเขาใหญ กรณีศึกษาชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี  ที่
ไดมาจากการคนควาขอมูลทางเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ และจากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย  ทําให
เห็นถึงประวัติความเปนมาของอุทยานแหงชาติเขาใหญกอนที่จะมีการกอตัวเปนชุมชนตําบลวังหมี 
จนกระทั่งปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหมูบานทั้งทางธรรมชาติ และทางสังคม โดยเริ่ม
ตั้งแตการเขามาตั้งรกรากของคนในพื้นที่ การประกอบอาชีพ จนกระทั่งถึงปจจุบัน  ไดมีการกอตั้ง 
ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมีขึ้นในพื้นที่ โดยแบงลําดับเหตุการณที่
เกิดขึ้น ดังนี้ 
 

1.1 ดงพญาไฟและดงพญาเย็นสูอุทยานแหงชาติเขาใหญ  (กอน พ.ศ. 2502 – พ.ศ. 2504) 
1.2 จากอุทยานมรดกของกลุมประเทศอาเซี่ยนสูมรดกโลก (พ.ศ. 2505 – พ.ศ. 2548) 
1.3 ยุคปจจุบัน (พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน)  

 
1.1  ดงพญาไฟและดงพญาเย็นสู อุทยานแหงชาติเขาใหญ  (กอน พ.ศ. 2502 – พ.ศ. 2504) 

 
 อุทยานแหงชาติเขาใหญ เปนอุทยานแหงแรกของประเทศไทย มีอาณาเขตคาบเกี่ยว
ติดตอกันถึง 11 อําเภอ ของ 4 จังหวัด คือ จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี 
และจังหวัดนครนายก เปนปาผืนใหญในเทือกเขาพนมดงรัก ในสวนหนึ่งของดงพญาไฟหรือดง
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พญาเย็นในอดีต ซ่ึงประกอบไปดวยขุนเขานอยใหญสลับซับซอนหลายลูก เปนแหลงกําเนิดของตน
น้ําลําธารที่สําคัญถึง 5 สาย ไดแก แมน้ํานครนายก แมน้ํามูล และอุดมไปดวยพันธุไมและสัตวปา
นานาชนิด เชน ชางปา เกง กวาง กระทิง ตลอดจนมีเอกลักษณทางธรรมชาติที่สวยงาม อุทยาน
แหงชาติเขาใหญมีเนื้อที่ 2,168.64 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,396.96 ไร เขาใหญเปนชื่อเรียก
เทือกเขาสูงใหญที่ทอดตัวยาวขวางกั้นภาคกลางและภาคอีสานออกจากกัน ในอดีตเขาใหญเปนสวน
หนึ่งของดงพญาไฟที่นาสะพรึงกลัว เต็มไปดวยภยันตรายตางๆ ยากที่จะเดินทางไปไดโดยปลอดภัย 
(แหลงทองเที่ยวอุทยานแหงชาติเขาใหญ , ม.ป.ป.: 19) 

ในครั้งเมืองนครนายกเต็มไปดวยปาไม พื้นที่สวนใหญเปนที่อาศัยของสัตวปา ไมมีผูใด
อยากเขาไปทํามาหากิน เพราะความทุรกันดารและความอันตรายจากไขปาและสัตวปา จนเรื่องถึง
พระมหากษัตริยองคหนึ่งในสมัยกอน ไดมีพระราชโองการโปรดใหยกเวนอากรคานา สําหรับผูไป
จับจองที่ทํามาหากิน อันเปนตนเหตุของชื่อนครนายกดังกลาว ตั้งแตนั้นมา ปาที่เคยเขียวครึ้มได
เปลี่ยนสภาพเปนทุงนาแทนสัตวปาตองหนีการตามลาไปอยูบนเขาสูงเรื่อยไป จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 
แหงกรุงรัตนโกสินทร ทรงโปรดใหมีการขุดคลองรังสิต ซ่ึงตั้งชื่อตามพระนามของสมเด็จพระเจา
ลูกยาเธอพระองคเจารังสิตประยูรศักดิ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ผานทุงราบภาค
กลางที่เรียกวา “ทุงหลวง”  เชื่อมระหวาง แมน้ําเจาพระยากับแมน้ํานครนายก อันเปนตนกําเนิดการ
ชลประทานในประเทศไทย ทุงหลวงจึงถูกบุกเบิกเปนไรนาอีกครั้ง เนื้อสมันซึ่งมีถ่ินฐานอยูแถบนี้ก็
ถูกลาหมดที่อยูอาศัย สูญสิ้นพันธุไปจากประเทศไทย  

ตอมาเมื่อเร่ิมมีกิจการรถไฟและมีการกอสรางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตัด
ผานกลางดงพญาไฟจากสระบุรีไปยังนครราชสีมา เมื่อทางรถไฟสายนี้สําเร็จลง ช่ือของดงพญาไฟก็
ถูกเรียกใหมวา “ดงพญาเย็น” จากนั้นเขาสูยุคพัฒนามีการสรางถนนมิตรภาพขนานไปกับทางรถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหประชากรเริ่มหล่ังไหลจับจองที่ทํากิน ตนไมถูกโคนลม ปาดงพญา
เย็นนับแสนนับลานไรพินาศสิ้นชื่อไป (แหลงทองเที่ยวอุทยานแหงชาติเขาใหญ , ม.ป.ป. : 20) 

มีการบันทึกเกี่ยวกับความเปนมาเขาใหญวา ในอดีตประมาณ 100 ปที่แลว ซ่ึงเปน
ชวงเวลาที่ดงพญาเย็นกําลังถูกบุกรุกแผวถางทําลาย ไดมีประชาชน “บานทาดานและบานทาชัย” 
จังหวัดนครนายก พากันไปถางปาเพื่อทําไร ทํานา ปลูกพริกบนยอดเขาใหญ จากนั้นไดมีการจบัจอง
พื้นที่สรางบานเรือนอาศัยอยูบนที่ราบเนินเขาใหญประมาณ 30 หลังคาเรือน  ตอมาไดมีการพัฒนา
ยกฐานะเปนตําบลเขาใหญ ขึ้นกับอําเภอปากพลี โดยมีกํานันผูปกครองในเวลานั้น ชื่อ กํานันเชื่อม 
การถางปาทําไรเล่ือนลอย ที่มีมาอยางตอเนื่องทําใหสภาพปาถูกทําลาย กลายเปนทุงหญาคามีเนื้อที่
กวางขวาง ตอมากลายเปนที่หลบซอน พักพิงของโจรผูราย เพราะการคมนาคม ยากลําบาก หางไกล
แหลงชุมชนอื่นๆยากแกการตรวจปราบปราม ทางราชการสมัยป พ.ศ. 2475 จึงยุบตําบลเขาใหญ 
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และใหราษฎรอพยพลงมาอยูที่ราบ หมูบานและไรที่ทํากินบริเวณเขาใหญจึงถูกทิ้งรางเปนทุงหญา
คาสลับกับดินที่อุดมสมบูรณ 
 ในชวงที่มีโจรผูรายซองสุมไดมีปลัดแหงกองทัพไทย ช่ือนายจาง นิสัยสัตย บานเกิดอยู
จังหวัดนครนายก ซึ่งไดผานศึกสงครามกับประเทศเพื่อนบานมาอยางโชกโชน มีบุคลิกลักษณะสงา
งามสมชายชาตินักรบไทย หลังศึกสงครามสงบลงไดขี่มามาเยี่ยมเยือนนักรบไทยที่เปนลูกนองเกา ก็
ไดทราบวาลูกนองเกาบางคนไปตั้งตัวเปนโจรบนเขาใหญ  และเห็นลูกนองถางปาบนเขาใหญจน
เตียนโลงทําใหทานเสียใจมากจึงขอรองใหเลิกเปนโจรและยายออกไปจากเขาใหญ แตหัวหนาโจร
อีก 5 กลุมไมยอมเชื่อฟง ตอมามีการนัดเพื่อมาตกลงกัน ณ ปาหญาคาใกลหนองชิงแตตกลงกัน
ไมได จึงเกิดการตอสูกัน ปรากฏวาหัวหนาโจรกลุมนั้นถูกยิงเสียชีวิต 
ในยุคนั้นทานเปนบุคคลที่ชาวบานใหความเคารพนับถือเปนอยางมาก เพราะมีจิตใจโอบออมอารี 
รักญาติพี่นอง ใหความชวยเหลือชาวบานในทุก ๆ ดาน เมื่อทานมีอายุได 75 ปก็เร่ิมปวยเปน
ไขมาเลเรียและเสียชีวิตในที่สุด ชาวบานตางพรอมใจกันตั้งศาลเพียงตาไวใหที่ใตตนกระบกไทย 
บริเวณวัดหนองเคียม จังหวัดนครนายก เรียกศาลนั้นวา “ ศาลเจาพอปลัดจาง”  
 ในป พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต นายกรัฐมนตรี ไดเดินทางไปตรวจราชการทาง
ภาคเหนือ ไดเกิดความสนใจในการคุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปาไม จึงเสนอ
คณะรัฐมนตรีใหกระทรวงเกษตรกับกระทรวงมหาดไทยรับหนาที่รวมกันดําเนินการจัดตั้งอุทยาน
แหงชาติขึ้นในประเทศไทย จากนั้นไมนานไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการอุทยานแหงชาติขึ้น 
 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2502 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหจัดสรรที่ดินของรัฐในปา 14 แหง 
เพื่อจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติ ซ่ึงรวมถึง ปาเขาใหญ จังหวัดนครนายก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
ปราจีนบุรี และจังหวัดสระบุรี 

เมื่อกรมปาไมไดสํารวจและวางแผนเสร็จเรียบรอยแลว จึงดําเนินการประกาศจัดตั้ง
อุทยานแหงชาติ โดยมีพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินปาเขาใหญ ในทองที่ตําบลปาขะ ตําบล
บานพราว อําเภอบานนา ตําบลหนองแสง ตําบลนาหินลาด อําเภอปากพลี ตําบลสาริกา ตําบลหินตั้ง 
ตําบลพรหมณี อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก , ตําบลประจันตคาม อําเภอประจันตคาม ตําบลสัมนัน
ตา ตําบลทุงโพธ์ิ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี , ตําบลหมูสี อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา และตําบลมวกเหล็ก ตําบลชําผักแพว อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ใหเปนอุทยาน
แหงชาติแหงชาติ โดยเมื่อ พ.ศ. 2505 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 79 ตอนที่ 86 ลงวันที่ 
18 กันยายน พ.ศ. 2505 รวมพื้นที่ทั้งหมด 1,355,468.75 ไร นับเปนอุทยานแหงแรกของประเทศไทย 
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ภาพที่ 4.1  ปายประกาศใหเขาใหญเปนอุทยานแหงชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.2  ปายหนาอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
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หลังจากนั้นไดมีการสรางถนนสายธนะรัชตขึ้นไปยังอุทยานแหงชาติเขาใหญ และมี
การบันทึกไววาจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดเกิดนิมิตฝนถึงเจาผูคุมครองเหลาสรรพสัตวและปาเขา
ใหญ จึงไดมีการจัดตั้งศาลเจาพอข้ึนที่บริเวณ กิโลเมตรที่ 23 ถนนธนะรัชตและไดอัญเชิญดวง
วิญญาณของเจาพอปลัดจาง จังหวัดนครนายก มาสถิตไว ณ ศาลเจาพอเขาใหญ และขนานนามวา 
“ศาลเจาพอเขาใหญ” ซ่ึงในวันที่ 26 กุมภาพันธของทุกปจะมีการบวงสรวงระลึกถึงพระคุณทาน 
เพราะในวันดังกลาวเปนวันที่อัญเชิญทานลงมาอยูในศาลใหมนั่นเอง(แหลงทองเที่ยวอุทยาน
แหงชาติเขาใหญ, ม.ป.ป.: 20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.3  ศาลเจาพอเขาใหญ 

 
1.2 จากอุทยานมรดกของกลุมประเทศอาเซี่ยนสูมรดกโลก  ( พ.ศ. 2505 – พ.ศ. 2548) 

 
อุทยานแหงชาติเขาใหญมีลักษณะที่โดดเดนของเทือกเขาสูงสลับซับซอนถูกปกคลุม

ดวยปาชนิดตางๆ  โดยเฉพาะปาดิบชื้น จึงทําใหอุทยานแหงชาติเขาใหญเปนแหลงกําเนิดของสัตว
ชนิดตางๆ กวา 67 ชนิด พืชพรรณกวา 2 ,500 ชนิด ที่มีความแตกตางกันไปตามสภาพภูมิประเทศ 
นอกจากนั้นยังมีนกอีกกวา 300 ชนิดที่ยังใชเขาใหญเปนที่อยูอาศัยและหากิน จึงทําใหอุทยาน
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แหงชาติเขาใหญเปนอุทยานที่มีความสําคัญที่สุดแหงหนึ่งในภาคพื้นเอเชียอาคเนย และไดรับสมญา
นามวาเปน “ อุทยานมรดก ของกลุมประเทศอาเซี่ยน” 
 เขาใหญยังไดรับการยกยองจากนักอนุรักษธรรมชาติ ในการประชุมอุทยานแหงชาติ
ของโลกครั้งที่ 2 ที่ Yellow  Stone National Park สหรัฐอเมริกา เมื่อป พ.ศ. 2515 วาเปนอุทยาน
แหงชาติที่มีการดําเนินการไดดีตามเปาหมาย เปนพื้นที่ซ่ึงมีการจัดการทางดานการอนุรักษที่ดีที่สุด
แหงหนึ่งของโลก และไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 5 อุทยานแหงชาติของโลกที่มีการจัดการดี
เยี่ยม และองคประชุมไดมีมติมอบเหรียญสดุดีและเงินรางวัล 500 เหรียญสหรัฐ ใหนายไพโรจน 
สุวรรณกร หัวหนาอุทยานแหงชาติเขาใหญในขณะนั้น  
 ตอมาในป พ.ศ. 2534 รัฐบาลไทยไดพยายามผลักดันใหอุทยานแหงชาติเขาใหญ เปน 
 “ มรดกทางธรรมชาติของโลก” พรอมกับเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง ทุงใหญนเรศวร แตกไ็ม
ประสบผลสําเร็จ จนกระทั่งป พ.ศ. 2547  กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช ไดจัดทําเอกสาร
นําเสนอผืนที่ปาดงพญาเย็น-เขาใหญ เปนมรดกโลก โดยรวมพื้นที่ 6 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา 
สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว และบุรีรัมยพื้นที่รวมทั้งสิ้นราว 3,874,863ไร  หรือ 6,155 

ตารางกิโลเมตร มอบใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในฐานะ
หนวยประสานงานกลางตามอนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลก เปนผูสงให World Heritage 
Centre แหง UNESCO เมื่อวันที่ 28มกราคม พ.ศ. 2547 ตอมา UNESCO ไดมอบหมายให IUCN 
จัดสงผูเชี่ยวชาญ มาประเมินคุณคาของปาดงพญาเย็น-เขาใหญ ในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547  

คณะกรรมการมรดกโลก คร้ังที่ 29 ประชุมในเดือนระหวาง 10 ถึง 17 กรกฎาคม พ.ศ. 
2548 ณ กรุงเดอแบน ประเทศแอฟริกาใต  ปรากฎวาในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ที่ประชุมมี
มติให ผืนปาดงพญาเย็น เปนแหลงมรดกโลกทางธรรมชาติ เพราะเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 
คือ ความโดดเดน หลากหลายทางชีวภาพที่ประกอบดวยชนิดพันธุและถ่ินที่อยูอาศัยที่สําคัญในการ
อนุรักษในถิ่นกําเนิด และมีชนิดพันธุที่ขึ้นทะเบียนเปน Endemic species ในประเทศไทย พบพันธุ
พืชไดทั้งหมด 15,000 ชนิด ที่พบในดงพญาเย็น 2,500 ชนิด หรือ ประมาณ 1 ใน 6 ของประเทศ  
โดยมีชนิดพันธุเฉพาะถิ่น 16 ชนิด มีสัตวปามากถึง 605 ชนิด เปนสัตวเล้ียงลูกดวยนม 12 ชนิด ที่
โดดเดน คือ ชาง เสือ วัวแดง กระทิง ชะนี และจระเขน้ําจืด  มีนก 392 ชนิด 
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ภาพที ่4.4  ปายประกาศใหอุทยานแหงชาตเิขาใหญเปนพืน้ที่มรดกโลก 

 
1.3 ยุคปจจุบนั (พ.ศ. 2549-ปจจุบัน) 
 

ปจจุบันอุทยานแหงชาตเิขาใหญ มีที่ตั้งอยูระหวางเสนรุงที่ 14 องศา 5 ลิปดา ถึง 14 
องศา 15 ลิปดาเหนือ และเสนแวงที่ 101   ลิปดา ถึง 101 อาศา 50 ลิปดาตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่ 
2,168.64 ตารางกิโลเมตร ขอบเขตคราวๆ เปนรูปสี่เหล่ียม และมีอาณาเขตติดตอ รอบดานดังนี ้
 ทิศเหนือ อยูในเขตอําเภอปากชอง อําเภอปกธงชัย และอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา และอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 ทิศตะวันออก อยูในเขตอําเภอปากชอง อําเภอปกธงชัย อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา และอําเภอนาดี อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ทิศตะวันตก อยูในเขตอําเภอแกงคอย อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อําเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก 
 ทิศใต อยูในเขตอําเภอเมือง อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก อําเภอเมือง  และอําเภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

สภาพทางธรรมชาติที่เอื้ออํานวยตอการศึกษาและชื่นชมความงามทางธรรมชาติหลาย
รูปแบบ สามารถเดินทางไดสะดวกจึงทําใหมีนักทองเที่ยวเปนจํานวนมากเดินทางไปทองเที่ยวและ
มีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกป เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ เหมาะแกการทองเที่ยว 
เพราะเปนสภาพปารกทึบ และไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม ทําใหเกิดฝนตกชุกตามฤดูกาล อากาศไม
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รอนจัดและหนาวจัดจนเกินไป จัดอยูในประเภทเย็นสบาย เหมาะแกการเดินทางทองเที่ยวและ
ประกอบกิจกรรมนันทนาการชนิดตาง ๆ อุณหภูมิเฉล่ียตลอดป ประมาณ 23 องศาเซลเซียส 
 (ทัศนาวลัย อุฑารสกุล, 2544 : 35) 
 ขณะที่พื้นที่บางสวนของอุทยานแหงชาติเขาใหญมีความสําคัญพิเศษในแงของการ
สงวนรักษา โดยเฉพาะพันธุพืช พันธุสัตวและสิ่งแวดลอมที่เปนเอกลักษณประจําถ่ิน พื้นที่เหลานี้
จะตองไดรับการจัดการและควบคุมเปนกรณีพิเศษ มิฉะนั้นแลวธรรมชาติที่สมบูรณจะเสียสภาพไป 
และมีผลกระทบตอองคประกอบอื่นๆ ในระบบนิเวศน  
 การดําเนินการเพื่อใหเกิดการทองเที่ยวเชิงนิเวศขึ้นในพื้นที่ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองให
ชุมชนทองถ่ินไดเขามามีสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหชุมชนทองถ่ินเขามามีสวนรวม ใน
บทบาทของผูนําเที่ยว หรือเปนนักสื่อความหมายที่จะเปนผูบรรยายถายทอดเรื่องราวตางๆใหแก
นักทองเที่ยว ซ่ึงจําเปนที่จะตองมีการฝกอบรมเพื่อใหราษฎรในพื้นที่สามารถปฏิบัติงานดังกลาวได
อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การดําเนินการยังชวยใหเกิดรายไดจากการทองเที่ยวอันเปนการให
ประโยชนที่จะชวยกระตุนใหชุมชนทองถ่ินไดมองเห็นความสําคัญของอุทยานแหงชาติอีกทางหนึ่ง
ดวย ดังคําบอกเลาของ คุณดวงฤทัย เรืองเกษา เจาหนาที่ฝายสื่อความหมาย อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
ที่เลาใหฟงวา  
 
 “ที่ผานมาชาวบานที่อยูรอบๆเขาใหญสวนใหญเขาจะเขาไปในปาเพื่อหาของปาพวกไม
กฤษณา หรือ ไมหอม ไปขาย บางคนก็หาของปาที่มีอยู ไปขายเปนรายได แตเราจะบอกใหเขาเลิก
เลยก็เปนเรื่องยาก ก็ตองทําใหเขาเห็นความสําคัญของการอนุรักษไวใหได” (ดวงหทัย เรืองเกษา, 
สัมภาษณ, 26 สิงหาคม 2549) 
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ภาพที่ 4.5  เห็ดปาที่หาชมยาก ในอุทยานแหงชาติเขาใหญ ชาวบานมักเก็บเพื่อนําไปขายเปน 
                 รายได 
 
 ปจจุบันกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช มีแนวทางสงเสริมใหชุมชนทองถ่ิน
ในพื้นที่ไดเขามามีสวนรวมในการจัดการอุทยานแหงชาติเขาใหญในอนาคต โดยอาจอยูในรูปของ
การเขารวมเปนกรรมการอุทยานแหงชาติประจําพื้นที่นั้นๆ การดําเนินการฝกอบรมใหราษฎรใน
ชุมชนทองถ่ินรอบอุทยานแหงชาติแหงชาติเขาใหญเปนอาสาสมัครมัคคุเทศก จึงเปนการเริ่มตนใน
ดานหนึ่งที่จะสงเสริมใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการอุทยานแหงชาติประจําพื้นที่ขึ้นไดตอไป อันจะ
ทําใหเกิดการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดอยางกวางขวางขึ้น 
(ฝายนันทนาการและสื่อความหมาย อุทยานแหงชาติเขาใหญ, 2548 : 3) 

สําหรับวิทยานิพนธฉบับนี้ผูวิจัยไดศึกษาถึงรูปแบบการสื่อสารที่สงเสริมการจัดการ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ปจจัยที่สงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ รวมทั้งปญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นของชมรมมัคคุเทศกอาสาในชุมชน ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา  
เพราะเปนหมูบานที่เกิดจากการรวมตัวที่เกิดจากการริเริ่มของชาวบานรวมกันหาแนวทางในการ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางชาวบาน และเจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ ดวยการจัดตั้งชมรม
อาสาสมัครพิทักษกระทิง และมัคคุเทศกตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา  

องคการบริหารสวนตําบลวังหมี ไดบันทึกประวัติความเปนมาของหมูบานไววา เดิม
บานวังหมีเปนหมูบานหนึ่งของตําบลตะขบ อําเภอวังน้ําเขียว ที่เกิดขึ้นในเขตอุทยานแหงชาติเขา
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ใหญ ซ่ึงมีภูเขาสลับซับซอน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2479 ประชาชนสวนใหญอพยพมาจากอําเภอวังน้ํา
เขียวโดยทางเรือ และตอมาในชวงป พ.ศ. 2511 – 2519 มีผุคนอพยพมาตั้งถ่ินฐานจับจองที่ดินทําไร 
โดยเดินทางมาจากหลายพื้นที่ เชน บานบุหัวชาง ตําบลตะขบ อําเภอพิมาย อําเภอประทาย จังหวัด
สระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี  โดยเมื่อประมาณ 30 ปมาแลว 
เปนเขตแทรกซึมของผูกอการรายคอมมิวนิสต  โดย พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง ประธานชมรม
อาสาสมัครพิทักษกระทิง และมัคคุเทศกตําบลวังหมี  หรือท่ีคนในพื้นที่เรียกวา “ผูพัน” ไดกลาวถึง
เร่ืองดังกลาววา 
 
 “เมื่อกอนซัก 30 ป เห็นจะได หมูบานแถวนี้เปนปาหมดเลย ใครอยากไดที่ทํากินก็มา
ถางเอา เสร็จแลวผูกอการรายก็มาอยูอาศยัแถวบนเขา และชอบลงมาหาซื้อเสบียงและดึงชาวบานไป
เปนแนวรวม มาซื้อหมูแคคร่ึงกิโล ก็ใหเงนิหลายรอยบาท เรียกงายๆวาจะเอาชาวบานเปนพวก ผม
เปนตํารวจตระเวนชายแดนก็ขึ้นเฮลิคอปเตอรมาลงที่นี่ มันก็เลยตองถอยรนไป พวกนี้ไมใชธรรมดา 
ดูจากจดหมายที่ทิ้งเอาไว ตอนที่ตํารวจเขาไปยึดคายได ลายมือสวย มคีวามรูด”ี             (พ.ต.ท.ศักดิ์  
ศิลปเทพกลาง, สัมภาษณ, 5 ธันวาคม  2549) 
 

ตอมาวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2533 กระทรวงมหาดไทยไดประกาศแตงตั้งใหเปนตําบล
วังหมี โดยแยกออกมาจากตําบลตะขบ อําเภอปกธงชัย จนกระทั่งวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2535 ตําบล
วังหมีไดรับการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยใหจัดตั้งเปนกิ่งอําเภอวังน้ําเขียวมาจนถึงปจจุบัน 
โดยมีนายสงวน ชาญเมืองปก เปนนายอําเภอคนแรก ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลวังหมี ไดบันทึก
ขอมูลของวิวัฒนาการตําบลวังหมีไว ดังนี้    

บานวังหมี ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2485 โดยราษฎรที่อพยพมาจาก ตําบลตะขบ อําเภอวังน้ํา
เขียว และจังหวัดสระบุรี 
 บานคลองสะทอน ตั้งขึ้น พ.ศ. 2485 โดยราษฎรสวนใหญมาจากจังหวัดสระบุรี และ
ราษฎรที่ถูกสั่งใหอพยพมาจากเขากําแพงในสมัยจอมพลสฤษดิ์ เพื่อรักษาสภาพปาบนเขาใหญ 
 บานทาวังไทร ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2511 แยกจากบานวังหมี โดยราษฎรที่อพยพมาจาก 
อําเภอพิมาย อําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมาเปนสวนใหญ 
 บานยุบอีปูน ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2516 โดยมีราษฎรสวนใหญอพยพมาจากจังหวัดศรีสะเกษ
และจังหวัดอบุลราชธานี 
 บานคลองใบพัด ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2517 แยกจากบานวงัหมี โดยราษฎรที่อพยพมาจาก
จังหวดัสระบุรี เปนสวนใหญ 
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 บานโนนสาวเอ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 โดยมีราษฎรอพยพมาจากอําเภอวังน้ําเขยีว (บาน
บุหัวชาง ตําบลตะขบ) เดนิทางโดยเรือมาตามลําพระเพลิง มาตั้งถ่ินฐานอยูบริเวณบานทาเรือ 
 บานบุเจาคุณ  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2520 โดยแยกจากตําบลตะขบ ราษฎรสวนใหญอพยพมา
จากบานวังตะเคียน 
 ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2523 มีการแยกหมูบานบุเนินและบานทาน้ําซับออกจากบานวังหมี ซ่ึงมี
ราษฎรสวนใหญเปนชาวจังหวัดสระบุรี 
 ป พ.ศ. 2535 มีการแบงการปกครองเปนกิง่อําเภอวังน้ําเขียว ออกจากการปกครองของ
อําเภอวังน้ําเขยีว โดยมีพืน้ที ่5 ตําบล คือ ตาํบลอุดมทรัพย ตําบลวังน้ําเขียว ตําบลไทยสามัคคี ตําบล
ระเริง และตําบลวังหม ี
 ป พ.ศ. 2538 ตําบลวังหมีมกีารแยกหมูบานเพิ่มขึ้น 2 หมูบาน คือ บานยุบพัฒนา แยก
ออกมาจากบานยุบอีปูน ซ่ึงสวนใหญเปนชาวจังหวัดศรสีะเกษ และบานสันกําแพงแยกออกมาจาก
บานคลองสะทอน ราษฎรสวนใหญเปนชาวจังหวักสระบุรี  
 ป พ.ศ. 2540 กิ่งอําเภอวังน้ําเขียวไดยกฐานะเปนอําเภอ  และในป พ.ศ. 2541 ตําบลวัง
หมีมีการแยกหมูบานเพิ่มขึน้อีก 2 หมูบาน คือ บานหนองไมแดงแยกออกมาจากบานโนนสาวเอ 
และบานอุบลพัฒนาแยกออกมาจากบานยบุอีปูน 
 ป พ.ศ. 2544 ตําบลวังหมีมีการแยกหมูบานเพิ่มขึ้นอีก 2 หมูบาน คือ บานบุกระทิงแยก
ออกมาจากบานทาวังไทร และบานคลองนกแกวแยกออกมาจากบานคลองสะทอน 
 ป พ.ศ. 2545 ตําบลวังหมีมกีารแยกหมูบานเพิ่มขึ้นอีก 3 หมูบาน คือ บานวังศิลาแยก
ออกมาจากบานวังหมี บานยางงามพัฒนาแยกออกมาจากบานโคกสันติสุข และบานวังไผทอง แยก
ออกมาจากบานทาวังไทร 
 ปจจุบันตําบลวังหมีมกีารแบงการปกครองออกเปน 21 หมูบาน 
 

ท่ีตั้ง และอาณาเขต 
ตําบลวังหมี ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอวังน้ําเขียว หางจากอําเภอวังน้ํา

เขียวเปนระยะทางตามถนนสาย กม. 79-ปากชอง ประมาณ 35 กิโลเมตร และอยูทางทิศใตของ
จังหวัดนครราชสีมา หางจากตัวจังหวัดเปนระยะทางประมาณ 135 กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมด
ประมาณ 202 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 126,250 ไร และมีอาณาเขตติดตอกับตําบลและอําเภอ
ตางๆ ดังนี้ 
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ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลระเริง ตําบลวังกระทะ อําเภอปากชอง และตําบลตะขบ อําเภอ 
วังน้ําเขยีว 
ทิศตะวนัออก ติดตอกับ อําเภอวังน้าํเขียว 
ทิศใต ติดตอกบั ตําบลวังน้ําเขียว และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
ทิศตะวนัตก ตดิตอกับ แนวเทือกเขาสันกําแพงและตําบลโปงตาลอง อําเภอปากชอง 

 
สภาพภูมิประเทศ 

สภาพพื้นที่ของตําบลวังหมีโดยภาพรวมแลวเปนภูเขาสลับซับซอน ทั้งพื้นที่ลาดชันที่มี
ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ประมาณ 400-800 เมตร มีพื้นที่ประมาณ 19,000 ไร หรือคิด
เปนรอยละ 14.36 ของพื้นที่ทั้งหมด  พื้นที่เนินเขา มีลักษณะเปนเนินดินสูงๆ ต่ําๆ สลับกันไป ความ
สูงเฉี่ยประมาณ 300-400 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 8,860 ไร หรือ
รอยละ 8.06 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ราบสูง มีความสูงเฉี่ย 200-300เมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 1,870 ไร 
หรือรอยละ 1.52 สวนใหญอยูในเขตบานยุบอีปูน หมูที่ 4 ตําบลวังหมี และ พื้นน้ํามีประมาณ 1,522 
ไร หรือรอยละ 1.32  

 ภูเขาที่สําคัญไดแก เขาเพชร ตั้งอยูที่บานยุบอีปุย หมูที่ 4 ตําบลวังหมี  เขาสามยอด ตั้งอยู
ที่บานอุบลพัฒนา หมูที่ 14 ตําบลวังหมี เขากําแพง ตั้งอยูตามแนวเขตแนวกันไฟ อุทยานแหงชาติ
เขาใหญ 
 

สภาพภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศของตําบลวังหมี เนื่องจากมีอาณาเขตติดตอกับอุทยานแหงชาติเขาใหญ 

ทางทิศใตและทิศตะวันตก ทําใหไดรับอิทธิพลทางดานสภาพอากาศ ทําใหมีอากาศเย็นสบายและ
ทิวทัศนสวยงาม มีแหลงทองเที่ยวหลายแหง ซ่ึงยังมคงสภาพปาและทิวทัศนที่งดงามมาก และยังมี
พื้นที่ทางดานทิศเหนือติดกับอางเก็บน้ําลําพระเพลิง บริเวณบานโนนสาวเอมีน้ําตกขุนโจร ซ่ึงไหล
ลงสูเขื่อนลําพระเพลิงที่บริเวณบานโนนสาวเอตลอดป ในฤดูหนาวตั้งแตเดือนพฤศจิกายน – 
มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 9 องศาเซลเซียส ฤดูรอน ตั้งแต เดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม 
อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียสและฤดูฝน ตั้งแต เดือนมิถุนายน – ตุลาคม ปริมาณน้ําฝน 1,000 – 
1,300 ม.ม./ป 
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ภาพที่ 4.6  อางเก็บน้ําลําพระเพลิง 

 
ส่ิงสําคัญที่ดึงดูดนักทองเที่ยว  คือสภาพอากาศที่ เย็นสบาย  ประมาณชวงเดือน 

พฤศจิกายนถึง มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย 9 องศาเซลเซียส และมีสภาพภูมิประเทศเปนปาเขา ซ่ึงมี
ทิวทัศนที่งดงาม มีสภาพปาที่ยังสมบูรณ โดยมีพื้นที่ที่จัดไวเปนปาชุมชน ไดแก ปาชุมชนบานทาวัง
ไทร บานทาวังไทร หมูที่ 2 และปาชุมชนบานโคกสันติสุข หมูที่ 9 ปาชุมชนตําบลวังหมี 

 
 
 

 
    
 

 
 

 
   
  

ภาพที่ 4.7  ปาชุมชนตําบลวงัหม ี
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 อาชีพ  
อาชีพของชาวตําบลวังหมีสวนใหญทําเกษตรกรรม ปศุสัตว และรับจาง ซ่ึงปจจุบันการ

ขยายตัวของตําบลกําลังเจริญเติบโตไปยังรอบนอก และสวนราชการบางสวนไดเขามาใหความ
ชวยเหลือ และมีประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะอาศัยอยูทั้งในและนอกตําบล แต
หลังจากที่มีโครงการอาสาสมัครมัคคุเทศกอาสา ทําใหคนในชุมชนมีรายไดจากการทองเที่ยวมาก
ขึ้น ตามคําบอกเลาของ พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง ประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง และ
มัคคุเทศกตําบลวังหมี ดังนี้ 
 
 “ ชาวบานทีน่ีส่วนใหญทําพชืไร อยางไรขาวโพด ทําสวนมะขามก็มีอยู บางคนก็รับจาง 
แต เกษตรกรยงัจนอยู ก็อยากใหทางราชการหาอาชีพเสริม” (พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง, สัมภาษณ, 
5 ธันวาคม 2549) 
 

จุดเริ่มตนของชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี 
 

 จากบันทึกเรื่องราวและประวัติความเปนมาของชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและ
มัคคุเทศกตําบลวังหมี พบวา กอนจะจัดตั้งชมรม ชาวบานซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําไร
ขาวโพด และมันสําปะหลัง ไดรับความเดือดรอนจากการที่กระทิงหลายตัวที่อาศัยในบริเวณอุทยาน
แหงชาติเขาใหญ ไดลงมากินพืชไรจนไดรับความเสียหายอยางตอเนื่อง แมจะมีความพยายามแกไข
ปญหาหลายครั้ง เชนการทํารั้วไฟฟาลอมรอบพืชไร จนถึงการจุดประทัดเพื่อใหเกิดเสียงดังใหฝูง
กระทิงหวาดกลัว แตก็ไมสามารถแกไขปญหาไดสําเร็จ เพราะกระทิงยังคงใชชวงเวลากลางคืนใน
การออกหาอาหาร ซ่ึงสงผลใหชาวบานเพิ่มความไมพอใจ และตองการใหอุทยานแหงชาติเขาใหญ
ชวยเหลือดวยการจายคาชดเชย ขณะที่ชาวบานบางคนบอกกับเจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาใหญวา 
หากไมดําเนินการใดๆ จะยิงกระทิงใหตาย ทําใหทั้งเจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ และชาวบาน 
เกิดความขัดแยงกันขึ้น ดังจะเห็นภาพจากการบอกเลาเรื่องราวจาก คุณณรงคศักดิ์ นามตาป หัวหนา
เขตการจัดการอุทยานแหงชาติเขาใหญที่ 2 ดังนี้ 
 
 “มีกระทิงออกไปกินขาวโพดวันหนึ่งเกือบสิบไร ชาวบานจึงมาหาวาจะทาํอยางไร 
อุทยานตองจายคาเสียหายนะ จึงบอกวา นี่เปนที่สัตวปามากอน คนมาแยงเอา และกรมเราก็ไมมี
ระเบียบที่จะชดใชคาเสียหายให” (ณรงคศกัดิ์ นามตาป, สัมภาษณ, 5 ธันวาคม  2549) 
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ตอมาประมาณเดือนกันยายน พ.ศ. 2546 ชาวบานที่เปนเกษตรกรในตําบลวังหมีได
รวมตัวกันเพื่อประชุมรวมกับเจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ โดยใชสถานที่ ณ หนวยพิทักษ
อุทยานแหงชาติเขาใหญ 4 (คลองปลากั้ง) ในตําบลวังหมี โดยพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท  ประธาน
กรรมการมูลนิธิพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ เปนประธานในพิธีเปดการแกไขปญหา และเปด
โอกาสใหชาวบานและเจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาใหญรวมแสดงความคิดเห็นซึ่งผูที่มีบทบาท
สําคัญคือ พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลางไดหารือในกลุมชาวบาน และ เสนอใหอุทยานแหงชาติเขาใหญ
หาอาชีพใหราษฎร ดวยการเปดอุทยานแหงชาติเขาใหญ บริเวณหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเขา
ใหญ 4 (คลองปลากั้ง) เปนสถานที่ทองเที่ยว และแกไขปญหาสัตวปาออกมากินพืชไร ซ่ึงจะทําให
เกิดประโยชนกับชาวบาน และไมเปนการทําลายกระทิงที่อยูในการดูแลของอุทยานแหงชาติเขา
ใหญ  ดังบันทึกเรื่องราวของ พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป ดังนี้ 
 
 “ผมไดนําเสนอแนวทางแกไขปญหานี้ โดยการขอใหทางราชการจัดหาอาชีพเสริมให 
ขอใหเปนอาชีพที่ราษฎรสามารถทําไดไมลงทุนสูง มีรายไดตอบแทนทันที ผืนปาแหงนี้ประชาชน
กับอุทยานก็มีสวนรวมกันมานานแลว ขอใหอุทยานฯเปดเปนสถานที่ทองเที่ยว โดยใหประชาชน
เขามามีสวนรวมดําเนินการ ที่ประชุมของกลุมเห็นดวย ผมไดเขียนสรุปสงใหอุทยานฯไปพิจารณา  
 ผมไดนําเสนอปญหาที่สอง สัตวปาออกกินพืชไร สาเหตุที่สัตวปาออกกินพืชไร ก็
เพราะวาอาหารในพื้นที่อุทยานฯมีไมเพียงพอ หรือมีมากแตไมมีคุณภาพ  หญาแกกนิไมได น้ํามีไม
เพียงพอ เพราะอาหารในอุทยานมีไมพอเพยีง  เมื่อเราใชพื้นที่เปนแหลงทองเที่ยว เราก็รวมกนัขยาย
ทุงหญา จดัทําโปงดิน ฝายน้าํลน ทําทุงหญาใหมีหญาออนอยูเสมอ มีอาหารกินอยางพอเพียงก็จะลด
ปญหาลงได” (พ.ต.ท.ศักดิ์ศลิป เทพกลาง, สัมภาษณ, 22 ตุลาคม 2549) 
 
 ความตองการของชาวบานในชุมชนที่ตองการใหทั้งคนและสัตวปาอยูรวมกันได และ
ชาวบานมีรายไดเพิ่มขึ้นสอดคลองกับความตองการของอุทยานแหงชาติเขาใหญ ที่มีนโยบายในการ
สงเสริมใหชาวบานเขารวมโครงการอาสามัครมัคคุเทศก ดังคําบอกเลาของ คุณณรงคศักดิ์ นามตาป 
ดังนี้ 
 
 “เราก็ไดเสนอความเหน็วาจะทําอยางไรใหชาวบานกับสัตวปา และเจาหนาที่อยูรวมกัน
ได ซ่ึงอุทยานมีนโยบายทีจ่ะสงเสริมใหชาวบานไดมีอาชพีและรายได จึงเห็นวา นาจะมีการจดัการ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยชาวบานมีสวนรวม” (ณรงคศกัดิ์ นามตาป, สัมภาษณ, 22  ตุลาคม 2549) 
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 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 อุทยานแหงชาติเขาใหญไดดําเนินการเพื่อตอบสนองความ
ตองการของชาวบาน โดยยินยอมใหใชพื้นที่หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ 4(คลองปลากั้ง) 
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ และตั้งเปนชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี
ขึ้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 
 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
ภาพที่ 4.8  ศูนยประสานงานอาสาสมัครพิทักษกระทิง และมัคคุเทศกตาํบลวังหม ี
 

การนําเสนอผลการวิจัยในสวนของประวัติความเปนมาของอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
และความเปนมาของ ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี อุทยานแหงชาติเขา
ใหญ  ตั้งแตเร่ิมตนของอุทยานฯ  จนกอตั้งชมรมที่มาจากการยื่นขอเสนอของชาวบาน ชวยทําให
มองเห็นภาพรวม และงายตอการทําความเขาใจในการนําเสนอผลการวิจัยในตอนอื่นๆ โดยเฉพาะ
ในเรื่องของรูปแบบการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขา
ใหญ ซ่ึงจะนําเสนอในตอนตอไป 
 
ตอนที่ 2 รูปแบบการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ  

กรณีศึกษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหม ี
 
 จากการศึกษาขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึก และสังเกตการณแบบมีสวนรวมของผูวิจัย 
พบวา ในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ กรณีศึกษา ชมรม
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อาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตาํบลวังหมี นัน้ มีรูปแบบการสื่อสาร ปรากฎขึ้น 5 รูปแบบ 
ดังนี ้
  

2.1 รูปแบบการสื่อสารสองทางที่ไมเปนทางการ 
 2.2 รูปแบบการสื่อสารสองทางที่เปนทางการ และมีปฏิกิริยาโตตอบกนัมาก 
 2.3 รูปแบบการสื่อสารที่เปนทางการ และมปีฏิกิริยาโตตอบกันนอย 
 2.4 รูปแบบการสื่อสารทางเดียวที่ไมเปนทางการ 
 2.5 รูปแบบการสื่อสารแบบมีสวนรวม 
 
 2.1 รูปแบบการสื่อสารสองทางที่ไมเปนทางการ 
 
 รูปแบบการสื่อสารสองทางที่ไมเปนทางการเปนลักษณะของการสื่อสารระหวางบุคคล
ที่ไมมีกฎเกณฑใด  ๆ  มากําหนด  เปนการสื่อสารที่ เกิดจากการสนิทสนมคุนเคย  และจาก
ความสัมพันธในทางสวนตัว ไดแก การพบปะพูดคุยสนทนากัน โดยมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร ความคิดเห็นระหวางกัน ซ่ึงเปนรูปแบบการสื่อสารที่เกิดขึ้นในแทบทุกขั้นตอนของการ
จัดการเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ ของสมาชิกชมรมอาสาสมัคร
พิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี โดยเปนการสื่อสารระหวางกลุมผูนําชุมชนดวยกัน 
ระหวางกลุมผูนําชุมชนกับชาวบานทั่วไปในชุมชนที่เปนสมาชิก ระหวางชาวบานที่เปนสมาชิกดวย
กันเอง รวมทั้ง ระหวางกลุมผูนําชุมชนกับหนวยงานภายนอก(เจาหนาที่รัฐ)ที่เขามาเกี่ยวของ อาทิ 
เจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ  
 
 2.1.1 การสื่อสารระหวางคนในชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวัง
หมี 
 
 จากขอมูลในการสัมภาษณ และสังเกตการณแบบมีสวนรวมของผูวิจัย สามารถสรุป
รูปแบบการสื่อสารสองทางที่ไมเปนทางการระหวางประชาชนในตําบลวังหมี ดวยกันเอง ออกเปน 
3 ลักษณะ ดังนี้  
  2.1.1.1 การพูดคุยในวงกินดืม่ 
  2.1.1.2 การบอกปากตอปาก 
  2.1.1.3 การแจงทางโทรศัพท 
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2.1.1.1 การพูดคุยในวงกินดืม่  
“ การพูดคุยในวงกนิดื่ม” นั้นเปนการพดูคยุกันกลุมเล็ก ๆ ในวงน้ําชา โดยมีราย

รายละเอียด ดงันี้ 
จากขอมูลในการสัมภาษณและการสังเกตของผูวิจัยพบวา ในชวงเชาตรูประมาณ  

06.00 น. ถึง 08.00 น.ชาวบานที่เปนสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวัง
หมี โดยเฉพาะผูชายมักจะมาชุมชุมกันบริเวณบานของผูนํา และรานคาที่อยูติดกัน  โดยแหลงใหญที่
คึกคักมากที่สุดไดแกบริเวณ “ศาลาหนาบาน” ของประธานชมรม ซ่ึงตั้งอยูติดกับรานคา และอยูตรง
ขามกับทางเขาหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ 4 (คลองปลากั้ง) และโรงเรียนบุเจาคุณ วัดบุ
เจาคุณ  รานซอมมอเตอรไซด   นอกจากนี้ยังเปนแหลงรวมบานของกลุมผูนําชุมชน  เชน 
ผูอํานวยการโรงเรียน บานบุเจาคุณ และผูอาวุโสในหมูบาน จนอาจกลาวไดวา บริเวณดังกลาวเปน
ศูนยกลางของขอมูลขาวสารเรื่องตางๆ ภายในชุมชน รวมทั้งเรื่องการสงเสริมการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญของชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบล
วังหมีดวย  
 การพูดคุยในวงน้ําชาในเรื่องที่เกี่ยวกับการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
อุทยานแหงชาติเขาใหญของคนในชุมชนตําบลวังหมีนั้น มักจะเกิดขึ้นที่บริเวณหนาบานของ 
พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง หรือ ประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง และมัคคุเทศกตําบลวังหมี  
ไดรับการเปรียบเทียบจากชาวบานวาเปนสติปญญาของชุมชน และเปนผูมีบทบาทในการชวยเหลือ
ชาวบาน และพัฒนาชุมชนมาโดยตลอด และบางครั้งจะมีการตั้งวงพูดคุยที่บริเวณหนาบาน นายคํา
ไพ พาลี ผูอํานวยการโรงเรียนบุเจาคุณ ซ่ึงเปดเปนรานคา ซ่ึงชาวบานที่เปนสมาชิกชมรมจะมานั่ง
รวมวงสนทนาดวย ดังคําบอกเลาของ “คุณลุงผูพัน” ประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและ
มัคคุเทศกตําบลวังหมีที่เลาใหฟงวา  
 

“ตอนเชามักจะมากันทีห่นาบานเพื่อพูดคยุกัน เพื่อที่จะเตรียมงานวนัเสาร อาทิตย 
เพราะจะมีนกัทองเที่ยวมามากวันหยดุ แตบางทีก็โทรหากัน วามีงานอะไร ที่ตองปรับปรุงใน
อุทยาน บางทกี็มีน้ําชา กาแฟมากินดวยกนั” (พ.ต.ท.ศกัดิ์ศิลป เทพกลาง, สัมภาษณ, 5 กุมภาพนัธ  
2550) 
   

2.1.1.2 การบอกปากตอปาก 
 จากขอมูลในการสัมภาษณของผูวิจัยพบวา “การบอกปากตอปาก” เปนรูปแบบการ
ส่ือสารที่พบไดทั่วไปในชาวบานที่เปนสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบล
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วังหมี ที่มีขนาดไมใหญนัก และชาวบานเหลานี้ตางมีความสัมพันธสวนตัว หรือมีความใกลชิดกัน
อยูแลว โดยเปนการบอกเลาขอมูลขาวสาร เชน การอบรมใหความรูในการเปนสมาชิกชมรม
อาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี  การจัดลําดับการใหบริการนักทองเที่ยว  การ
บอกเลาเรื่องการชักชวนชาวบานเขารวมเปนสมาชิกชมรม และการบอกเลาในเรื่องของการให
ขอมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ ของการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในบริเวณพื้นที่ หนวยพิทักษอุทยาน
แหงชาติเขาใหญ 4  (คลองปลากั้ง) ดังคําบอกลาของสมาชิกชมรมที่ไดเลาใหฟงวา  
 
 “ ลุงเปนคนบอกชักชวนใหมาทําที่นี่ ก็ทําหนาที่พานกัทองเที่ยวดูสัตว แตถาเจอปญหา 
เราก็จะคยุบอกกันถึงการทํางานในหมูสมาชิกวาเปนอยางไรบาง เกิดอะไรขึ้นเลากันปากตอปาก 
แลวกน็ําปญหาหรือเร่ืองตางๆเขาที่ประชุม เวลาที่มีประชุมมัคคุเทศก ก็จะแจงประธานชมรมให
ทราบ” (สุนิษา มงคลแกว, สัมภาษณ, 5 ธันวาคม 2549) 
 
 “ผูพันนี่แหละก็มาบอกกับชาวบานให มาเปนมัคคุเทสกอาสา และชาวบานก็บอกกัน
ปากตอปาก กเ็ลยอยากลองมางานตรงนี้ด”ู (วิรัช วงษแดง, สัมภาษณ, 5 ธันวาคม 2549) 
 
 “พอสมัครเปนสมาชิกแลว เขาก็บอกๆกันมาปากตอปากวาจะมีการอบรมมัคคุเทศก ก็
เห็นคนทีไ่ปทาํมีรายไดมากขึ้น แตผมไมไดไปทําเพราะไมวาง” (สนิท พินิจนอก, สัมภาษณ, 5 
ธันวาคม 2549) 
   

2.1.1.3 การแจงทางโทรศัพท 
  จากขอมูลในการสัมภาษณ และจากการสังเกตการณของผูวิจัย พบวา การ
แจงทางโทรศัพทเปนอีกวิธีหนึ่ง ที่ใชติดตอส่ือสารระหวางกันของผูนํา ที่ดูแลการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ กับสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมีในการ
ตอนรับนักทองเที่ยว ซ่ึงเมื่อนักทองเที่ยวไดเดินทางเขามาบริเวณหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเขา
ใหญ 4 (คลองปลากั้ง) แลว ประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงที่ดูแลการจัดการการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ ก็จะใชวิธีการแจงทางโทรศัพทใหกับชาวบานที่เปนสมาชิกชมรมใหทราบวา  วันนี้จะมี
นักทองเที่ยวเขามาเที่ยวกี่คน และจะพักคางคืนกี่คน  เพื่อใหชาวบานที่เปนมัคคุเทศกไดเตรียมความ
พรอมในการดูแลนักทองเที่ยวไดทันที ดังคําบอกเลาของประธานชมรม และชาวบานที่เปนสมาชิก
ชมรม ที่เลาใหฟงวา 
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 “ ลุงมีตัวแทนเปนกลุมๆ บางทีก็ไปตามกัน แตสวนใหญจะใชโทรศัพท โทรหากันวา
วันนี้มีนักทองเที่ยวกี่คน ถึงคิวใครบางที่ตองไปกับนักทองเที่ยว บางคนเขาก็ไปตามคิว เพราะรออยู
ที่นี่อยูแลว แตบางคนที่มาไมได เขาก็จะโทรมาบอก เราก็จะใหคนอื่นไปแทน” (พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป  
เทพกลาง, สัมภาษณ, 5 ธันวาคม 2549 ) 
 
 “พวกเราก็จะใชโทรศัพท โทรไปบอกกัน เชนวามีประชุม หรือมีนักทองเที่ยวเขาอยาก
ไดอะไร ใหเราชวยอะไร จะไดบริการเขา แตบางทีถานกัทองเที่ยวเขาไมพอใจอะไรเรา เราก็จะคยุ
กัน บางครั้งกโ็ทรไปเลาใหกันฟง” (ดาวลอย สรอยกระโทก, สัมภาษณ, 4 ธันวาคม 2549) 
 
 “บางครั้งในหมูบานเรามีกิจกรรมการปลูกปา เราก็จะไปชวยกัน  เพราะเราจะไดความรู
เร่ืองการอนุรักษธรรมชาติ เราก็จะชวนกันไปหลายคน บางครั้งก็โทรศัพทไปชวนเพื่อนๆ ไป
ดวยกัน” (สุนิษา มงคลแกว, สัมภาษณ, 5 ธันวาคม 2549) 
 

2.1.2 การสื่อสารระหวางกลุมผูนําชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงกับหนวยงานภายนอก    
 
 จากขอมูลในการสัมภาษณของผูวิจัยสามารถสรุปรูปแบบการสื่อสารสองทางที่ไมเปน
ทางการออกไดเปน 2 ลักษณะ ดังนี ้  
 
 2.1.2.1 การคุยนอกรอบ 
 2.1.2.2 การจับเขาคุยกัน 
 
 2.1.2.1 การคยุนอกรอบ 

 จากขอมูลในการสัมภาษณ ผูวิจัยพบวา  การคุยนอกรอบนั้น เปนลักษณะของการ
ส่ือสารสองทางที่ไมเปนทางการ ซ่ึงปรากฏขึ้นระหวางกลุมผูนําที่เปนประธานชมรมอาสาสมัคร
พิทักษกระทิงและมัคคุเทศกอาสาตําบลวังหมี กับเจาหนาที่ของอุทยานแหงชาติเขาใหญ โดยในชวง
เริ่มตนของการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชาวบานในตําบลวังหมี ไดรับการสนับสนุนจาก 
หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ 4 (คลองปลากั้ง) อยางตอเนื่อง และมีการจัดประชุมกัน
บอยครั้งระหวางเจาหนาที่ อุทยานแหงชาติเขาใหญ กับประธานและคณะกรรมการชมรม
อาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี และหลังการประชุมอยางเปนทางการ มีการ
พูดคุยกันดวยบรรยากาศที่เปนกันเอง ระหวางเจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ และผูนําชมรม
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อาสาสมัครพิทักษกระทิง ซ่ึงความเปนกันเองในการพูดคุยปรึกษาหารือกันที่เกิดขึ้น สวนหนึ่ง
เนื่องจากเจาหนาที่ของอุทยานแหงชาติเขาใหญ เปนขาราชการมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ใน
หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ 4 (คลองปลากั้ง) มานานแลว  และไดคลุกคลีกับชาวบาน ทํา
ใหมีความสนิทสนม และไววางใจกัน โดยเฉพาะ บุคคลภายนอกอยาง นายณรงคศักดิ์ นามตาป  
หัวหนาเขตการจัดการอุทยานแหงชาติเขาใหญ 2 ที่รับผิดชอบในการดูแลหนวยพิทักษอุทยาน
แหงชาติ 4 (คลองปลากั้ง) ดังจะเห็นไดจากการสังเกตการณของผูวิจัยที่พบวา หลังมีการหารือ หรือ 
ประชุมระหวาง 2 ฝายแลว จะมีการรับประทานอาหารรวมกัน ซ่ึงระหวางนั้นจะมีการคุยกันนอก
รอบเกี่ยวกับการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  รวมทั้งมีคําบอกเลาจาก ประธานชมรม
อาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี และหัวหนาเขตการจัดการอุทยานแหงชาติเขา
ใหญ 2   ดังนี้ 
 
 “ เราก็อยูกันแบบพี่ๆนองๆ เวลามีอะไรหวัหนาแกก็จะมาคุยกัน ปรึกษาหารือ กินขาว
กันไปดวย แลวก็เลาถึงการทํางาน ปญหาตางๆใหฟง” (พ.ต.ท.ศักดิศ์ิลป เทพกลาง, สัมภาษณ, 5 
ธันวาคม 2549) 
 
 “แตกอนนี้ชาวบานกับเจาหนาที่เราแทบจะตีกันตาย แตตอนมีโครงการแลวไดอยู
ดวยกันทํางานดวยกัน ก็เขาใจกันดีขึน้ เราก็ปรับตัว เขาหาชาวบานคุยกันนอกรอบ ใหเขายอมรับทาํ
ใหงานงายขึ้น” (ณรงคศักดิ์ นามตาป, สัมภาษณ, 5 ธันวาคม 2549) 
 2.1.2.2  การจับเขาคุยกัน 
 จากขอมูลในการสัมภาษณ ผูวิจัยพบวา การจับเขาคุยกันนั้น เปนลักษณะของการ
ส่ือสารสองทางที่ไมเปนทางการ ซ่ึงปรากฎขึ้นระหวางประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง กับ
หัวหนาเขตการจัดการอุทยานแหงชาติเขาใหญ 2 โดยในชวงตั้งแตเริ่มแรกของการสงเสริมการ
จัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดรับการสนับสนุนและชวยเหลือ ดวยการพูดคุยทําความเขาใจกับ
แกนนําของชาวบานดวยความสนิทสนมคุนเคย  และคอยรับฟงปญหาของชาวบาน  และ
ปรึกษาหารือเพื่อหาทางออกจากการที่กระทิงซึ่งอยูในความรับผิดชอบของอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
เขาไปกินพืชไรของชาวบานจนไดรับความเสียหาย  และยังเปนผูจัดการประชุมรวมกันระหวาง
เจาหนาที่อุทยาน กับชาวบานเพื่อระดมความคิด เพื่อแกไขปญหา ใหชาวบานกับกระทิงอยูรวมกัน
ไดอยางสันติ ซ่ึงการประชุมรวมกันครั้งแรกเกิดขึ้นตั้งแต  พ.ศ. 2546  จึงทําใหชาวบานที่เปน
สมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมีใหความไววางใจ ดังคําบอกเลา
ของ ประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง และมัคคุเทศกตําบลวังหมี ที่เลาใหฟง ดังนี้ 
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 “นอกจากตวัผมที่มักจะเปนผูเสนอปญหายังไดแรงหนนุจากหวัหนานีแ่หละ ที่ให
สถานที่ในหนวยเปนที่ตั้งชมรมของเรา เวลามีปญหาอะไรก็จะคยุกนั อยางถามัคคุเทศกทําไมถูกเขา
ก็จะบอกใหเราฟง แตถาลูกนองเขาบางคนที่ไมคอยชอบชาวบานทําอะไร เรากจ็ะจบัเขาคุยกันสอง
คน” (พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง, สัมภาษณ, 5 ธันวาคม 2549) 
 
 2.2 รูปแบบการสื่อสารสองทางที่เปนทางการ และมีปฏิกิริยาโตตอบกันมาก 
 ผลจากการศึกษาวิจยัพบวา รูปแบบการสื่อสารอีกลักษณะหนึง่ทีป่รากฏขึ้นในการ
ส่ือสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญของชาวบาน คอื 
รูปแบบการสื่อสารสองทางที่เปนทางการ และมีปฏิกิริยาตอบโตกันมาก กลาวคือ เปนการสื่อสาร
สองทางที่มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความคิดเห็น การตอบโตระหวางกันมาก ซ่ึงรูปแบบการ
ส่ือสารลักษณะนี้มักเกิดขึน้ในการประชุมอยางเปนทางการของผูนําที่เปนประธานกบัสมาชิกชมรม
อาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตาํบลวังหม ี ซ่ึงผูวิจัยของกลาวถึงรูปแบบการสื่อสาร
ลักษณะดังกลาว ตอไปนี ้
 

2.2.1. การประชุมของกลุมผูนําและสมาชิก ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและ
มัคคุเทศกตําบลวังหมี 
 จากขอมูลในการสัมภาษณของผูวิจัยพบวา  การประชุมของกลุมผูนําชาวบาน ที่เปน
ประธานและคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี คือ พ.ต.ท.
ศักดิ์ศิลป เทพกลาง อดีตนายตํารวจตระเวนชายแดนเกษียณอายุราชการ ไดรับเลือกเปนประธาน
ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี  และใหชาวบานที่มีความรูเกี่ยวกับพื้นที่
ปาเขามาเปนรองประธาน และคณะกรรมการโดย พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลปจะทําหนาที่เปนประธานการ
ประชุม  รวมกับชาวบานที่เปนคณะกรรมการ และ สมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและ
มัคคุเทศกตําบลวังหมี  
 การประชุมอยางเปนทางการของประธานชมรม  และสมาชิกนั้นมีขึ้นบอยครั้ง โดยมี
การสงจดหมายเชิญการประชุม มีการกําหนดวาระการประชุม และบางครั้งมีการบันทึกการประชุม
ดวย ซ่ึงสะทอนใหเห็นลักษณะของความเปนทางการของการประชุมอยางชัดเจน นอกจากนี้ในการ
ประชุมยังมีการแสดงความคิดเห็นกันอยางกวางขวาง ซ่ึงในชวงเร่ิมแรกของการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ สวนใหญจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการกําหนดกฎ ระเบียบกติกา ขอบังคับ ของ
ชมรม ดังคําบอกเลา ดังนี้  
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 “ เวลาประชุม ผมก็จะมีหนังสือเชิญ ไปให วาประชุมเรื่องอะไร วันไหน สวนใหญจะ
เปนแจงใหทราบถึงการแนวทางการปฏิบัติงานของชมรม กฎตางๆ” (พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง, 
สัมภาษณ, 5 กุมภาพันธ 2550) 

 
 “เจาหนาทีเ่ขาก็มาปรึกษากบัชาวบานวาจะแกไขปญหากระทิงกนิพืชไรวิธีไหน แบบ

ไหน ชาวบานก็จะมีประชุมกันทุกเดือน” (สมศักดิ์ มากดานกลาง , สัมภาษณ , 4 ธันวาคม 2549) 
 
 บางครั้งในการประชุมมีการนําปญหาที่เกดิขึ้นมาแจงในที่ประชุม แตปญหาก็แกไขได
ยาก ดังจะเห็นไดจากคําบอกเลา ดังนี ้
 
 “เวลาเจอปญหาในการทํางานาเราก็จะคุยกัน แลวพอประชุมก็จะแจงประธานชมรม
เพื่อใหแกไข เพราะเราเองไปบอกเขายากจริงๆ” (วิรัช วงศแดง, สัมภาษณ, 5 ธันวาคม 2549) 
 
 “นักทองเที่ยวบางทีเขาก็ชม ก็ติบาง หรือบางครั้งเขาถามวานี่ตนอะไร มัคคุเทศกบางคน
ก็ตอบแบบสะใจวาตนหมาถาม มันก็แสลงลึกๆ เขาก็มองวาตลกดี พอเรารูเอาเขาไปถามที่ประชุม 
เขาก็บอกวาไมไดพูด” (ดาวลอย สรอยกระโทก, สัมภาษณ, 4 ธันวาคม 2549) 
 
 สวนการประชุมในระยะหลังจากการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เนื้อหาของการ
ประชุมเริ่มเปลี่ยนแปลงไป จากการสัมภาษณพบวาวาระการประชุมจะเนนเรื่องการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นจากการทองเที่ยว การเตรียมรับนักทองเที่ยว การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการจัดการ
ทองเที่ยว รวมทั้งสรุปผลการดําเนินงาน 
 
 “การประชุมชวงหลังจะเปนการจะเปนการเตรียมความพรอมในการรับนักทองเที่ยว 
อยางของบปรับปรุงพื้นที่เพือ่รองรับนักทองเที่ยว หรือ เร่ืองการจัดคิวมัคคุเทศกที่บางครั้งจะมี
ปญหาถึงคิวคนนั้นแตคนอืน่ไดไป เรากต็องอธิบายแกไขปญหา แลวใหทุกคนยึดปฏิบัติ” (พ.ต.ท.
ศักดิ์ศิลป  เทพกลาง, สัมภาษณ, 5 ธันวาคม 2549) 
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2.3 รูปแบบการสื่อสารสองทางที่เปนทางการและมีปฏิกิริยาโตตอบกันนอย 
 ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา รูปแบบการสื่อสารอีกลักษณะหนึ่งที่ปรากฎขึ้นในการ

ส่ือสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ คือ รูปแบบการ
ส่ือสารสองทางที่เปนทางการ และมีปฏิกิริยาโตตอบกันนอย กลาวคือ  เปนการสื่อสารสองทางที่มี
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความคิดเห็น การตอบโต  ระหวางกันนอยมาก ซ่ึงรูปแบบการสื่อสาร
ลักษณะนี้มักจะเกิดขึ้นในการประชุมอยางเปนทางการของสมาชิกอาสาสมัครมัคคุเทศกอาสาสมัคร
พิทักษกระทิง และการประชุมระหวางประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง กับหนวยงาน
ภายนอก ไดแก เจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ และ มูลนิธิพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ ทั้งนี้
ผูวิจัยขอบรรยายรายละเอียดรูปแบบการสื่อสารลักษณะดังกลาว ดังตอไปนี้ 
 
 2.3.1 การประชุมของสมาชกิชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง  
 จากขอมูลในการสัมภาษณของผูวิจับพบวา การประชุมของสมาชิกชมรมอาสาสมัคร
พิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี อันประกอบดวย ประธานชมรม รองประธานชมรม ที่มี
หนาที่ดูแลการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และชาวบานที่เปนสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษ
กระทิงนั้น มีลักษณะที่เปนทางการอยางชัดเจน ซ่ึงเห็นไดจากการสงจดหมายเชิญประชุมใหกับ
สมาชิกของหมูบานทองเที่ยวเกือบทุกคน มีการกําหนดวาระการประชุม จากประธานชมรม
มัคคุเทศกอาสา  ดังคําบอกเลาของ พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง ประธานชมรมมัคคุเทศกอาสา ที่เลา
ใหฟงวา  
 
 “ เวลาประชุมทุกครั้งผมจะทําหนังสือเชิญสมาชิกใหมาประชุมกันทุกคน ก็จะบอกไป
วาเรื่องอะไรบาง บางครั้งมีหนังสือไปแจงแลว ผมก็จะโทรศัพทไปบอกดวย บางทีก็ขี่มอเตอรไซด
ไปบอกตามบาน” (พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง, สัมภาษณ, 5 กุมภาพันธ 2550) 
 
 “เวลาประชุมผูพันแกจะเปนคนทําหนังสือแจงสมาชิก แลวก็จะประสานบอกกันไปดวย 
วามีเร่ืองอะไร พอถึงเวลาชาวบานเขาก็มาประชุมกัน” (ดาวลอย สรอยกระโทก, สัมภาษณ, 4 
ธันวาคม 2549) 
 
 จากการสัมภาษณผูวิจัยยังพบวา ชาวบานที่เปนสมาชิกชมรมมัคคุเทศกอาสาที่เขารวม
ประชุมสวนใหญนั้น จะไมคอยพูดแสดงความคิดเห็น ตอบโต หรือซักถามปญหากันในที่ประชุม 
เมื่อผูนําที่เปนประธานชมรมเปดโอกาสใหสมาชิกแสดงความคิดเห็น แตกลับมีสมาชิกแสดง
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ความเห็นกันเพียงไมกี่คน ในการประชุมประธานชมรมจึงตองรับบทหนักในการทําหนาที่เปนผูพูด
ใหขอมูล และแสดงความคิดเห็นเสียเองเปนสวนใหญ ทั้งนี้จากคําบอกเลาของสมาชิกชมรม
อาสาสมัครพิทักษกระทิง ที่ไดเขารวมประชุมไดสะทอนใหเห็นภาพ การมีปฏิกิริยาโตตอบในการ
ส่ือสารนอย ดังนี้ 
 
 “ เวลามีปญหา แตพอประชุมเราก็ไมคอยกลาพูดเพราะเราเปนเดก็ บางทีมีผูใหญบางคน
มาแยงนกัทองเที่ยว เขาใหญกวาเรา เรากไ็มกลาพูดใหฟง สวนใหญก็จะคุยกนัเองขางนอก” (สุนิษา 
 มงคลแกว, สัมภาษณ, 5 ธันวาคม 2549) 
 
 “ สวนใหญก็จะเปนลุงผูพันนั่นแหละ แกเปนหลักในการประชุม เวลามีเรื่องอะไร
ประชุมกันชาวบานก็จะใหแกเปนคนตัดสินใจ แลวแตแก เพราะผูพันแกเกง ทําทุกอยาง” (วิรัช วงษ
แดง, สัมภาษณ , 5 ธันวาคม 2549) 
 
 2.3.2 การประชุมระหวางตัวแทนของชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง กับหนวยงาน
ภายนอกไดแก เจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ  
 จากผลการศึกษาวิจัย พบวา รูปแบบการสื่อสารสองทางที่เปนทางการ และมีปฏิกิริยา
โตตอบกันนอยในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญนั้น ยัง
ปรากฎในการประชุมรวมกันระหวางตัวแทนชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง  กับ เจาหนาที่อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ เขารวมประชุม  โดยในสวนของตัวแทนชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงนั้น
ประกอบดวย พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง  ประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง คุณดาวลอย 
สรอยกระโทก รองประธาน และสมาชิกชมรมบางคน และในสวนของ เจาหนาที่อุทยานแหงชาติ
เขาใหญ ประกอบดวย คุณณรงคศักดิ์ นามตาป หัวหนาเขตการจัดการอุทยานแหงชาติเขาใหญ 2 
คุณไพบูลย เอี่ยมละออ หัวหนาหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ 4 (คลองปลากั้ง) ทั้งนี้จากการ
สัมภาษณของผูวิจัยพบวา การประชุมรวมกันระหวางตัวแทนชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง กับ
เจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ เปนการประชุมที่เปนทางการ ดังจะเห็นไดจาก การทําหนังสือ
เชิญผูนําชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงเขารวมการประชุม ซ่ึงมีการใชคําวา “เรียน” เปนคําเริ่มตน
ของการพูดในที่ประชุม 
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 “ในการประชมุกับเจาหนาทีอุ่ทยานแหงชาติเขาใหญเขากจ็ะมีหนังสือเรียนเชิญอยาง
เปนทางการ เวลาเปดประชมุก็จะบอกวาเรียนใคร เร่ืองอะไรกอน แลวคอยเขาวาระ”      (พ.ต.ท.
ศักดิ์ศิลป เทพกลาง, สัมภาษณ, 5 กุมภาพันธ 2550) 
 
 นอกจากนี้จากการสัมภาษณของผูวิจัยพบวา ในการประชุมรวมกันระหวางตัวแทนของ
ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงกับเจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ กลับพบวาในการประชุม เชน
การจัดอบรมมัคคุเทศกอาสาเพื่อใหความรูในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขา
ใหญ  ตัวแทนชมรม จะมีปฏิกิริยาโตตอบนอย  แตจะเปนเจาหนาที่อุทยานที่มีบทบาทอยางมากใน
การนําเสนอขอมูลเพื่อใหความรูเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชนความรูเกี่ยวกับการ
พานักทองเที่ยวเขาไปศึกษาสัตวปาและธรรมชาติ โดยไมสงผลกระทบ  โดยตัวแทนชมรมที่เขารวม
ประชุมมีบทบาทเปนผูรับฟงเปนสวนใหญ และจะแสดงความเห็นบางไมมากนัก เพราะประเด็นที่
พูดคุยในที่ประชุมเนื้อหา เปนวิชาการ แตบางครั้งการที่ตัวแทนชมรมมีปฏิกิริยาโตตอบนอย เพราะ
บางคนมีความรูเกี่ยวกับพื้นที่ปา และสัตวปา เพราะเคยเปนนายพรานลาสัตว หรือ เขาไปหาของปา
มากอน ตามคําบอกเลาของรองประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง ดังนี้ 
 
 “เวลาเขาจัดประชุมเพื่อใหความรู เรากจ็ะฟงเขา เพราะเราตองพึ่งเขาในการใหความรู 
แตบางครั้งบางเรื่องเรากรูแลว ก็ไมตองพดูอะไร อยางผมเคยเปนทหารเกา เปนนายพรานเขาปามา
กอน บางเรื่องเรารูแลว เรากไ็มพูดอะไร” (ดาวลอย สรอยกระโทก, สัมภาษณ, 4 ธันวาคม 2549) 
 
 2.4 รูปแบบการสื่อสารทางเดียวท่ีไมเปนทางการ 
 
 จากผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสื่อสารทางเดียวที่ไมเปนทางการ ในการสงเสริมการ
จัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ  คือ การสื่อสารผานสื่อส่ิงพิมพ และปาย
ประกาศ ซ่ึงประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี ใชในการสื่อสารกับ
สมาชิกชมรมในหมูบาน โดยจากขอมูลในการสังเกตของผูวิจัยพบวา  ลักษณะการใชส่ือส่ิงพิมพ
ของประธานชมรมมี เพียงลักษณะเดียว ดังนี้   

2.4.1 การเผยแพรขอมูลขาวสาร   
 จากขอมูลในการสังเกตผูวิจัยพบวา ในระยะเริ่มแรกของการสงเสริมการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญนั้น ผูนําคือประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงดูแล
การสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดใชประโยชนจาก ส่ือส่ิงพิมพและปายประกาศ ใน
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การใหความรูเกี่ยวกับการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ
ขาวสารตางๆที่เกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยว ดวยการเขียน หรือพิมพขอความตางๆ ลงกระดาษ 
และนํามาแปะไวที่ปายประกาศที่ตั้งอยูในบริเวณศาลาภายในบริเวณบานประธานชมรมที่ใชในการ
ประชุม หรือพบปะกับสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ภาพที่ 4.9  ปายใหความรูเกีย่วกับเสนทางทองเที่ยว 
 

2.5 การสื่อสารแบบมีสวนรวม  
 

 จากการที่ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูล ดวยการสังเกตการณ  การสัมภาษณเชิงลึก และ
การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติ
เขาใหญ ของชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี พบวา  มีลักษณะของการ
ส่ือสารแบบมีสวนรวม เนื่องจากเปนกระบวนการสื่อสารที่เนนหนักในการรับฟงความคิดเห็น และ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน และใหความสําคัญกับความหลากหลายของผูเขารวมกิจกรรม โดย
ดําเนินอยูบนพื้นฐานของความสมัครใจ มิใชบังคับบุคคลเหลานั้นใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
ตางๆ โดยผูวิจัยพบวาการสื่อสารแบบมีสวนรวมในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
อุทยานแหงชาติเขาใหญ ของชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง มี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
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 2.5.1 การสื่อสารจากลางขึ้นบน 
 2.5.2 การสื่อสารแบบแนวระนาบ 
 
 2.5.1 การสื่อสารจากลางขึ้นบน 
 จากขอมูลในการสัมภาษณเจาะลึก และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ ผูวิจัยพบวา การ
ส่ือสารจากลางขึ้นบน เปนการสื่อสารที่เกิดขึ้นกอนในชวงเริ่มมีการสงเสริมการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ โดยเปนการสื่อสารจากชาวบานที่ประสบปญหากระทิง
ลงมากินพืชไร ตองการที่จะเจรจากับเจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ เพื่อแกไขปญหา หลังจาก
กอนหนานี้ชาวบาน และเจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาใหญมีความขัดแยงกัน เพราะไมเพียงชาวบาน
ที่ไมพอใจที่สัตวปาของอุทยานแหงชาติเขาใหญลงมากินพืชไร แต เจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขา
ใหญก็ไมพอใจชาวบานเพราะ เห็นวาชาวบานบุกรุกเขามาถางปาทําไรในที่อุทยานเอง ดังคําบอกเลา
ของ คุณณรงคศักดิ์ นามตาป หัวหนาเขตการจัดการอุทยานแหงชาติเขาใหญ 2 ดังนี้ 
 
 “ เมื่อกอนชาวบานกับเจาหนาที่เหมือนไมเบื่อไมเมากัน มีเร่ืองขัดแยงกันตลอด” 
(ณรงคศักดิ์ นามตาป, สัมภาษณ, 22 ตุลาคม 2549) 
 
 “ เจาหนาที่เองก็ยังบอกไมไดเลยวาเขตของอุทยานอยูตรงไหน แลวจะมาบอกวา
ชาวบานบุกรุกที่ไดอยางไร” (พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง, สัมภาษณ, 5 ธันวาคม 2549)  
 
 ทั้งนี้การหารือรวมกันเพื่อแกไขปญหา ไดเริ่มตนขึ้นเมื่อชาวบานรวมตัวกัน เพื่อขอ
ประชุมรวมกับเจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ โดยผานคุณณรงคศักดิ์ นามตาป หัวหนาเขตการ
จัดการอุทยานแหงชาติเขาใหญ 2  โดยในวันที่ประชุมรวมกันครั้งแรก มูลนิธิพิทักษอุทยานแหงชาติ
เขาใหญ ซ่ึงมีพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท เปนประธาน ไดทราบถึงปญหาดังกลาวจึงเขารวมการประชุม
ดวย ดังคําบอกเลาของ พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง ประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและ
มัคคุเทศกตําบลวังหมี ดังนี้ 
 
 “ สวนตัวผมเองไมไดมีปญหาเหมือนชาวบาน แตพอรูวามีประชุมกัน ก็เลยจะเขามาฟง 
ก็พบวา พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ทานขอรวมรับฟงถึงความเดือดรอนของชาวบานดวย พอมาถึง
ชาวบานก็พูดถึงปญหาที่เกิดขึ้น แลวก็แบงกลุมชาวบานเพื่อชวยกันคิดวาจะแกไขปญหานี้อยางไร 
ผมซึ่งเปนตัวแทนกลุมก็เลยเสนอวาเรานาจะมีทางออก เพื่อใหทั้งชาวบาน และ สัตวปาอยูรวมกัน
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ได จึงเสนอวาเรานาจะทําทุงหญาใหสัตวปาพวกนี้ และเปดเปนสถานที่ทองเที่ยว โดยใหชาวบานที่
มีความรูเร่ืองพื้นที่ปาเขามามีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยว” (พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง, 
สัมภาษณ, 22 ตุลาคม 2549) 
 
 เมื่อทั้งชาวบาน และเจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ มีความเห็นสอดคลองกันตาม
ขอเสนอของพ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง คุณณรงคศักดิ์ นามตาป และพ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป จึงรวมกัน
จัดทําแผนชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง  ดังคําบอกเลาของคุณณรงคศักดิ์ ดังนี้ 
 
 “ ผมไดนําขอเสนอของชาวบาน มาหารือ กับพล.อ.สุรยุทธ มากอนวาจะแกปญหา
อยางไร  เพราะปญหากระทิงกินพืชไรเปนเรื่องเหนือความควบคุม   ตีสาม เที่ยงคืน เจาหนาที่ตอง
ออกไปจุดประทัดไล ทางมูลนิธิก็ใหงบมาทําร้ัวไฟฟา แตกระทิงก็ยังเขามาได ตอนหลังพอมีการ
เสนอเรื่องจัดการทองเที่ยว และเปนขอสรุป เราก็เร่ิมเขียนแผนโครงการ โดยมีลุงผูพันเปนกําลัง
สําคัญ” (ณรงคศักดิ์ นามตาป, สัมภาษณ, 22 ตุลาคม 2549) 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ภาพที่ 4.10 ประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง และ หวัหนาเขตการจัดการอุทยานแหงชาติเขา 

     ใหญ2 รายงาน ผลการดําเนินงานโครงการตอ พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ประธานมลูนิธิ 
      พิทักษอุทยาน แหงชาติเขาใหญ 
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 เมื่อไดเร่ิมสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ รวมกัน พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง 
ไดรับเลือกจากชาวบานใหเปนประธานชมรม โดยจะเปนตัวแทน ชาวบาน เพื่อรวมดําเนินการ
วางแผน การจัดการทองเที่ยวรวมกับ เจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ และประธานชมรมเปนผู
กําหนดหลักเกณฑในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหกับชาวบานที่เขารวมเปนสมาชิกชมรม  
เชน การกําหนดตารางอันดับการนําเที่ยวของสมาชิก  และการแบงรายไดในการนําเที่ยว  เพื่อให
สมาชิกไดมีโอกาสไดรับรายไดอยางเทาเทียมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ภาพที่ 4.11  สมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง ขณะรอใหบริการนกัทองเที่ยว 
 
 ขณะที่เจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาใหญเปนผูสนับสนุนการสงเสริมการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศดานอุปกรณตางๆ รวมทั้งจัดอบรม สัมมนา เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการใหบริการนักทองเที่ยว ดังคําบอกเลาของ คุณณรงคศักดิ์ นามตาป 
หัวหนาเขตการจัดการอุทยานแหงชาติเขาใหญ 2 ดังนี้ 
 
 “อุทยานจะทําหนาที่สนับสนุนดานอุปกรณ แรงงานเพือ่ชวยเหลือ เชน ชวยกนัสรางหอ
ดูกระทิง สองสัตว จนมหีอเสร็จ” (ณรงคศักดิ์ นามตาป, สัมภาษณ, 22 ตุลาคม 2549) 
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 2.5.2 การสื่อสารแนวระนาบ 
 
 จากการสังเกตการณ และสัมภาษณเจาะลึก ผูวิจัยยังพบขอมูลวา ในการสงเสริมการ
จัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  ยังมีลักษณะการสื่อสารแนวระนาบ  ซ่ึงเปนการสื่อสารแบบมีสวน
รวมที่เกี่ยวของกับการสื่อสารของบุคคลที่กระตือรือรน เปนการปรึกษาหารือรวมกัน เกี่ยวกับ
เร่ืองราวที่มีความเฉพาะในแตละชุมชน โดยบุคคลที่เกี่ยวของมักเขารวมการปรึกษาหารือใน
ขั้นตอนตางๆ นับตั้งแตการรับรู การทําความเขาใจรวมกัน ตลอดจนการไดรับผลตางๆที่เกิดขึ้น
รวมกัน ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวจําเปนตองใชระยะเวลายาว และดําเนินการรวมกับสมาชิกกลุม
ตางๆ ที่หลากหลายในชุมชน  มีความเทาเทียมกันในชุมชน อันสงผลใหกระบวนการดังกลาว
นําไปสูความรูสึกเปนเจาของ และเกิดสํานึกรวมและความรับผิดชอบในการแกไขปญหาตางๆใน
ชุมชน ซ่ึงการสื่อสารแบบมีสวนรวมลักษณะนี้ ระหวาง ประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง 
และสมาชิกชมรม กับ เจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ  เพื่อรวมกันแสวงหาการเปลี่ยนแปลงใน
ระยะยาวและยั่งยืน   สมาชิกชมรมรูสึกถึงความเปนเจาของรวมกัน  โดยผูวิจัยขอกลาวถึง
รายละเอียดการสื่อสารแนวระนาบ ดังนี้ 
 

2.5.2.1 การสื่อสารระหวางชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี
กับหนวยงานภายนอก   
  
 จากการสัมภาษณเจาะลึก และจากการสังเกตของผูวิจัย พบวา การสื่อสารแนวระนาบ
เกิดขึ้นระหวางชมรมมัคคุเทศกอาสากับหนวยงานภายนอก ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการจัดการ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ มักเกิดขึ้นบอยครั้ง คือการหารือ และพูดคุยรวมกัน
ระหวางเจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ และประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง รวมทั้ง
สมาชิกของชมรม โดยเปนการหารือถึงขั้นตอนตางๆในการจัดการการทองเที่ยว ดังคําบอกเลาของ
คุณณรงศักดิ์ นามตาป หัวหนาเขตการจัดการอุทยานแหงชาติเขาใหญ 2 ดังนี้ 
 
 “พวกเราก็จะเปนแบบนีแ้หละครับ เวลามาอยูที่หนวยก็จะคยุกนัตลอด วาเราจะ
เตรียมการรับนักทองเที่ยวอยางไร อุปกรณยังขาดเหลืออะไรบาง อยางกลองดูนก หรือหอดูกระทิง
ตองสรางใหพรอมเพื่อรองรับนักทองเที่ยวในอนาคต เพราะ ตอนนี้ นกัทองเที่ยวเร่ิมมากขึ้น คนที่
เคยมาเที่ยวเขาบอกตอกันไปเราเองก็ชวยกนัคิดวาทําอยางไรจะใหนกัทองเที่ยวเขารูจกัที่นี”่  
(ณรงคศักดิ์ นามตาป, สัมภาษณ , 22 ตุลาคม 2549)  
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 “ผมก็จะหารือกับหัวหนาเขา วาเรานาจะหางบประมาณมาสรางทางใหยาวเพิ่มอีกสัก
หนอย เผ่ือเวลาหนาฝนเขามาเที่ยวก็จะไดเฉอะแฉะ กใ็ชแรงของเจาหนาที่กับสมาชิกชมรมนี่แหละ
ชวยกันสราง ทําใหทุกคนรูสึกเปนเจาของรวมกัน” (พ.ต.ท.ศักดิ์สิลป เทพกลาง, สัมภาษณ,  
22 ตุลาคม 2549) 
  
 
  
    
 
 
 
 
 
 
  
ภาพที่ 4.12  หัวหนาเขตการจัดการอุทยานแหงชาติเขาใหญ 2 และประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษ 
  กระทิงใหขอมูลกับผูวิจัย 
 
 2.5.2.2  การสื่อสารระหวางชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี
กับผูนําชุมชน  
 จากการสัมภาษณเจาะลึกและสังเกตการณของผูวิจัย พบวา การสื่อสารแนวระนาบที่
เกิดขึ้นระหวาง ประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี กับ ผูนําชุมชน
นั้น มีขึ้นบอยคร้ัง ซ่ึงเห็นชัดมากที่สุด คือ การสื่อสารแนวระนาบที่เกิดขึ้นกับ นายคําไพ พาลี 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบุเจาคุณ และนักเรียนโรงเรียนบานบุเจาคุณ  ซ่ึงเปนโรงเรียนที่อยูติดกับ
พื้นที่เขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ 4 (คลองปลากั้ง) มากที่สุด  จากการสังเกตการณแบบมีสวนรวม 
พบวาประธานชมรมมัคคุเทศกอาสา จะเขาไปพูดคุยกับผูอํานวยการโรงเรียนเปนประจําทุกสัปดาห 
ถึงการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และใหความรูเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวเชิง
นิเวศใหเด็กๆในโรงเรียนไดเรียนรู และ มีความรูสึกเปนสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวในชุมชน 
ดวยการสมัครเปนสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง ดังคําบอกเลาของผูอํานวยการโรงเรียน
บานบุเจาคุณ ดังนี้ 
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 “โรงเรียนตั้งอยูในเขตที่มีการทองเที่ยว เราจึงรวมกันสนับสนุนเด็กเขามามีสวนรวมใน
การฝกอบรม ใหความรู เพราะประธานชมรมเปนประธานการศึกษาของโรงเรียนอยูแลวดวย ผมก็
จะประสานงานกัน และใหนักเรียนไปรวมเปนมัคคุเทศกอาสาในวันเสาร อาทิตย” (คําไพ พาลี,
สัมภาษณ , 6 ธันวาคม 2549) 
 

นอกจากนี้การสื่อสารแบบแนวระนาบยังเกิดขึ้นระหวาง ประธานชมรมมัคคุเทศกอาสา 
กับ องคการบริหารสวนตําบลวังหมี ที่เหน็ไดอยางชัดเจน คือการประสานงานเพื่อของบประมาณ
จากองคการบริหารสวนตําบลในการสนับสนุนการสรางถนน การจัดอบรมใหความรู และชวยใน
การจัดบอรดประชาสัมพันธ เผยแพรการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดังคําบอกเลาของสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลวังหมี ดังนี ้
 
 “ อบต.ก็ดูแลชวยเหลือดานงบประมาณ ชวยสรางถนน กับ ประชาสัมพันธเวลามี
นิทรรศการเผยแพร การอบรมเราก็สนับสนุน คนที่เสนอของบประมาณก็คือผูพัน” (อนนท ปนเปา, 
สัมภาษณ , 5 ธันวาคม 2549) 
 

บางครั้งเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลจะเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเสนทาง
การทองเที่ยว ซ่ึงมัคคุเทศกอาสาใชในการนํานักทองเขาไปเดินปา เพื่อไปยังน้ําตกวังเหว ซ่ึงเปน
น้ําตกที่สวยงาม และเปนจุดเดนของการทองเที่ยวในหนวยพิทักษอุทยานแหงชาตเิขาใหญ 4  ดังคํา
บอกเลาของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลวังหมี ดงันี้ 
 
 “ มัคคุเทศกอาสา ก็จะใชงบของอบต. ลาสุด 20,000 บาทในการพัฒนาเสนทางให
สะดวกกับการเดิน 1 คน ก็ชาวบาน กับมัคคุเทสก และอบต. เขาไปชวยกัน เปนโครงการพักคางคนื
ที่นั่น 2 คืน ทําใหทุกคนมสีวนรวมในการสงเสริมการทองเที่ยว และรูสึกวาที่นี่คอื บานที่เราตอง
ชวยกันดแูล” (สุกัญญา จุยมลู, สัมภาษณ, 5 ธันวาคม 2549) 
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ภาพที่ 4.13  เจาหนาที่ อบต.วังหมี และชาวบาน รวมกันพัฒนาเสนทางทองเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.14  น้ําตกวังเหว จุดเดนของการเดนิปาคางคืน 
 
 ผลจากการศึกษาขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึก และการสังเกตแบบมีสวนรวม
เกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
ขอชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมีที่ไดกลาวมาแลวนั้น ผูวิจัยไดนําขอมูล
มาสรุปเปนภาพแสดงรูปแบบการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา
ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี ดังนี้ 
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หมายเหตุ      (1)                            หมายถึง รูปแบบการสื่อสารสองทางที่ไมเปนทางการ 

(2) หมายถึง รูปแบบการสื่อสารสองทางที่เปนทางการ และมีปฏิกิริยาโตตอบกัน
มาก 

(3) หมายถึง รูปแบบการสื่อสารสองทางที่เปนทางการ และมีปฏิกิริยาโตตอบกัน
นอย 

(4) หมายถึง รูปแบบการสื่อสารทางเดียวที่ไมเปนทางการ 
(5) หมายถึง รูปแบบการสื่อสารแบบมีสวนรวม 

 

ภาพที่ 4.15  แสดงรูปแบบการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทอเที่ยวเชิงนิเวศ 
  อุทยานแหงชาติเขาใหญ ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง 

 
 
 
 
 
 
 

    หนวยงานภายนอก 
(เจาหนาที่รัฐและเอกชน) 

   อุทยานแหงชาติ 
       เขาใหญ 

มูลนิธิพิทักษอุทยาน  
   แหงชาติเขาใหญ 

กลุมผูนําชุมชนและผูนําชมรม 
    อาสาสมัครพิทักษกระทิง 

ประธานชมรม

     ผอ.โรงเรียน 
         บุเจาคุณ 

    
     อบต.วังหมี 

   สมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง 
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ตอนท่ี 3 ปจจัยท่ีสงเสริมการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
กรณีศึกษาชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี 
 

จากการที่ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลดวยการสังเกตการณ การสัมภาษณเชิงลึก และ
การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ ผูวิจัย
พบวา มีปจจัยอยู 2 ปจจัยดวยกัน ที่นําไปสูการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ  คือ ปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน  
 
 3.1 ปจจัยภายนอก 
 
 ปจจัยภายนอกไดแกปจจยัที่เปนบริบท(ส่ิงแวดลอม)ภายนอกของชุมชนที่มีความสําคัญ
ในการชวยสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ ดังนี ้
 
 3.1.1 นโยบายของอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
 3.1.2 นโยบายของมูลนิธิพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
 3.1.3 การสงเสริมผานสื่อมวลชน 
 

3.1.1 นโยบายของอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
 จากการสัมภาษณเจาะลึก และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ ผูวิจัย พบวา หนวยพิทักษ
อุทยานแหงชาติ เขาใหญ 4 (คลองปลากั้ง) เร่ิมขึ้นเมื่อป 2538 ดวยปฏิบัติการชุมชนสัมพันธกับ
ชาวบาน โดยมุงไปที่ชาวบานในหมูบานเชิงเขาอุทยานแหงชาติเขาใหญ คือบานบุเจาคุณ ที่เริ่ม
กอตั้งมาตั้งแต ป พ.ศ. 2509 และเมื่อป  พ.ศ. 2542 และไดแยกหมูบานขึ้นใหม เรียกวา “บานคลอง
ปลากั้ง”  
 หนวยพิทกัษอุทยานแหงชาตเิขาใหญ 4 ไดเร่ิมสัมผัสกับชาวบาน ดวยการนําโครงการ
ปลูกปา เอฟพีที 5 มาเปนตัวเชื่อมกับชุมชน ในป พ.ศ. 2538 ถึง 2548 ทําใหความสัมพันธกับชุมชน
ดีขึ้นเรื่อยมา เพราะมีปาไม สัตวปา และธรรมชาติที่รมร่ืน นอกจากนีย้ังทําใหอุทยานแหงชาตเิขา
ใหญไดรูปญหาของชาวบานมากขึ้น 
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ภาพที่ 4.16 โครงการปลูกปาครั้งแรกในหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ 4 (คลองปลากั้ง) 
 
 เมื่อปญหาของชาวบานเพิ่มมากขึ้น เพราะ มีสัตวปา เชนกระทิง กวาง เขาไปขโมยกิน
พืชไร ของชาวบาน ความขัดแยงระหวางชาวบานกับเจาหนาที่เพิ่มมากขึ้น จนกระทั่ง ชาวบาน และ
เจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาใหญได ประชุมและไดขอสรุปรวมกัน ที่จะใหชาวบานมีอาชีพเสริม 
ดวยการทองเที่ยว อุทยานแหงชาติเขาใหญจึงมีนโยบายที่จะใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  โดยเริ่มดําเนินการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 และมีการตั้งชมรม
อาสาสมัครพิทักษกระทิงขึ้นมา  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.17  บริเวณที่ทําการ หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ 4 (คลองปลากั้ง) 
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 อุทยานแหงชาติเขาใหญ  มีนโยบายในการในการสรางการมีสวนรวมจากชุมชนที่อยู
ตามเชิงเขาอุทยานแหงชาติเขาใหญ โดยในป พ.ศ. 2548 ไดจัดโครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
มัคคุเทศกทองถ่ิน ในบางตําบลที่อยูรอบแนวเขตอุทยาน เขามามีสวนรวมในบทบาทของการเปน
ผูนําเที่ยว หรือเปนนักสื่อความหมาย ที่บรรยายเรื่องราวตางๆใหแกนักทองเที่ยวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และชวยเสริมสรางรายไดจากการทองเที่ยว อันจะเปนประโยชนที่จะชวยกระตุนให
ชุมชนทองถ่ินไดมองเห็นความสําคัญของอุทยานแหงชาติเขาใหญอีกทางหนึ่งดวย  วัตถุประสงค
ของนโยบายในการฝกอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศกอาสา มีดังนี้ 
 1. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน 
 2. เพื่อเสริมสรางรายไดใหแกราษฎร 
 3. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางชุมชนทองถ่ินและอุทยานแหงชาติเขาใหญอันเปน
จุดเริ่มตนของการเกิดแนวรวมในการอนุรักษตอไป 
 
 คุณดวงหทัย  เรืองเกษา เจาหนาที่ส่ือความหมาย อุทยานแหงชาติเขาใหญ ไดเลาถึง
นโยบายในการจัดโครงการอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศกอาสา อุทยานแหงชาติเขาใหญ ดังนี้ 
 
 “ อุทยานตองการแกไขปญหาดวยการนําชาวบาน ที่เคยเขาปาลาสัตว หาของปา ไม
หอม ใหมาเปนแนวรวมในการอนุรักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ” (ดวงหทัย เรืองเกษา, สัมภาษณ, 
26 กันยายน 2549) 
 
  3.1.2 นโยบายของมูลนิธิพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
  มูลนิธิพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ เปนองคกรที่ไมใชหนวยงานของรัฐ ซ่ึงไดกอตั้ง
ขึ้น โดยประกอบดวย นกัธุรกิจ ทหาร ขาราชการ พอคา และประชาชนที่หวงใยอุทยานแหงชาตเิขา
ใหญ มูลนิธิจงึตองการเปนสื่อกลาง และเวทีรองรับความหวงใยของผูคนที่มีตออุทยานแหงชาติเขา
ใหญ  

มูลนิธิอุทยานแหงชาติเขาใหญ มีพล.อ.เปรม ติณสูลานนท เปนประธานกิตติมศักดิ์ 
พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท เปนประธานกรรมการจึงไดสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
อุทยานแหงชาติเขาใหญ ในโครงการพิทักษกระทิงในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ 4 (คลองปลากั้ง) 
ซ่ึงเปนหนวยที่ตั้งอยูรอบนอกอุทยานแหงชาติเขาใหญ ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา เพราะบริเวณหนวยมีทุงหญาขนาดใหญ เปนที่อาศัยหากินของกระทิง โดยเชื่อวาเปน
กระทิงที่เขาแผงมาประมาณ 30 ตัว รูปแบบของการสนับสนุนมีลักษณะของตัวแทนภาคเอกชน ทํา 
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หนาที่ประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน สรางเครือขายงานและเปน
เวทีการระดมขอมูล และสรางจิตสํานึกใหราษฎรในพื้นที่ ความรู ความคิดเห็น อันเปนประโยชนตอ
การทํางานเพื่อพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญใหคงความสมบูรณ  โดยวัตถุประสงคของโครงการ
พิทักษกระทิงในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ 4 (คลองปลากั้ง) มดีังนี้ 
 1. กระทิงมีความปลอดภัย และอาศัยในพืน้ที่ สามารถสืบพันธุตอไปได 
 2. ราษฎรมีการตั้งกลุมอนุรักษเพื่อพิทกัษกระทิง 
 3. ราษฎรมีรายไดจากการทองเที่ยวและศกึษาธรรมชาติ 
 4. เพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือของหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
 
 จากนโยบายของมูลนิธิพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญทีม่ีความชัดเจนในการสงเสริม
การจัดการการทองเที่ยวเชิงนเิวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ  ทําใหโครงการมัคคเุทศกอาสาไดรับการ
สงเสริม และสนับสนุน โดยเขามาสงเสริมตั้งแต ชาวบานในชุมชนไดประชุมหารือกับเจาหนาที่
อุทยานแหงชาติเขาใหญเพื่อหาทางแกไขปญหากระทิงกนิพืชไรของชาวบาน จนกระทั่งชาวบานได
มีขอเสนอ และสรุปรวมกันกับเจาหนาที่อุทยานแหงชาตเิขาใหญ และมูลนิธิที่จะสงเสริมการจัดการ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อใหชาวบาน และสัตวปาอยูรวมกันได ดังคําบอกเลาของพ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป 
เทพกลาง ประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง ดังนี ้
 
 “มูลนิธิเขาก็ชวยเหลือโครงการ พล.อ.สุรยุทธเขามาตั้งแตวันที่เรามาประชุมกัน ก็
สนับสนุนงบประมาณบาง อยางเราขาดพวกกลองดูนก หรืออะไร ก็บอก ตอนนี้ทานเปนนายกวาจะ
ของบประมาณเพิ่ม” (พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง, สัมภาษณ, 22 ตุลาคม 2549) 
  
 ทั้งนี้การของบประมาณสนับสนุนของชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง ประสบ
ความสําเร็จได ดังคําบอกเลาของ ประธานชมรม ดังนี้ 
 
 “ทานจะเปนกนัเอง ตลอด มีความสนิทสนม จะเดนิปาและใหมัคคุเทสกนําทาง ลาสุด
เจอกันที่คอนเสริตเขาใหญ ทานกเขามาเยีย่ม คุยกัน จงึไดรายงานผลการดําเนินงานของชมรมชวง 2 
ปที่ผานมาใหทราบ ปรากฎทานตอบอนุมตัิเงิน 140,000 บาท เอามาปรับปรุงแปลงหญา ซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร  และเครื่องสองสัตวอีก 1 ชุด และสรางสํานักงานชัว่คราว” (พ.ต.ท.ศกัดิ์ศิลป  
เทพกลาง, สัมภาษณ, 5 กุมภาพันธ 2550) 
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ภาพที่ 4.18 ประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง รายงานการดําเนนิงานใหพล.อ.สุรยุทธ  
      จุลานนทประธานมูลนิธิพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญทราบ  
 

นอกจากการสนับสนุนดานงบประมาณแลว มูลนิธิพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ ยัง
ไดจัดงานสัมมนาเรื่อง “ โครงการอาสาสมัครพิทักษกระทิง ในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ” เพื่อให
เกิดเครือขายความรวมมือในการทํางานระหวางเจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ และชาวบาน ที่
หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ 4 (คลองปลากั้ง) 
 
 3.1.3 การสงเสริมผานสื่อมวลชน 
 การสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญนั้น การสงสริ
มผานสื่อมวลชนถือไดวาเปนปจจัยภายนอกที่สําคัญประการหนึ่ง  ที่ชวยเผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหเปนที่รูจัก และชวยดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย
และตางประเทศ โดยเฉพาะสื่อมวลชนประเภทสถานีโทรทัศน ซ่ึงจะมีบทบาทอยางมากในการเขา
มาบันทึกภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญในเขต หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ
เขาใหญ 4 (คลองปลากั้ง)  เพื่อนําไปออกอากาศ ทําใหนักทองเที่ยวที่นิยมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ได
รูจัก และเขามาทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ดังคําบอกเลาของ ประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง 
และมัคคุเทศกตําบลวังหมี ดังนี้ 
 “ แตกอนนีย้ังไมคอยมีคนรูจัก นักทองเทีย่วก็จะมแีควนัเสาร อาทิตย บาง แตกย็ังไม
มากเทาไหร ส่ือมวลชนจึงมคีวามสําคัญอยางมากที่จะชวยเผยแพรใหนักทองเที่ยวใหเขามาที่นี”่  
(พ.ต.ท.ศักดิ์ศลิป เทพกลาง, สัมภาษณ, 22 ตุลาคม 2549) 
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 คุณณรงคศักดิ ์นามตาป หัวหนาเขตการจดัการอุทยานแหงชาติเขาใหญ 2  ยังไดกลาว
เสริมถึงเรื่องนี้อีกวา  
 
 “ถามีส่ือเอาไปเผยแพรมากๆ คนก็จะรูจักกันมากขึ้น กอนหนานี้เคยมีรายรายการของไอ
ทีวีมาทํา ก็เร่ิมมีคนมาเที่ยวกนัหนอย” ( ณรงคศักดิ์ นามตาป, สัมภาษณ, 22 ตุลาคม 2549) 
 
 รายการโทรทัศนที่เคยเขาไปบันทึกภาพ และไดออกอากาศจนทําใหนักทองเที่ยวสนใจ 
และไดรับการตอบรับเปนอยางดี ดวยการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงนิเวศมากขึ้น เชน 
 
 - รายการขาวเชาไอทีวี ของสถานีโทรทัศนไอทีว ี ที่ไดทําการบันทึกภาพการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ เพื่อออกอากาศ ในป พ.ศ. 2549 
 - รายการเนวิเกเตอร ของ คณุ เจษฎาภรณ ผลดี ไดมาบนัทึกภาพการดูกระทิงทีห่อสอง
สัตวในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ 4 (คลองปลากั้ง และการเดินปาเพื่อไปสูเปาหมายคือ น้ําตกวัง
เหว ซ่ึงเปนน้ําตกที่สวยงาม โดยใชเวลาในการเดินทาง 2 วัน  และตลอดเสนทางการทองเที่ยวไดใช
บริการของมัคคุเทศกอาสา และเจาหนาทีอุ่ทยานแหงชาติเขาใหญ นําทางตลอดเสนทาง  สําหรับ
รายการเนวิเกเตอร ไดออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง 3 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพที่ 4.19  คุณเจษฎาภรณ ผลดี ถายทํารายการเนวิเกเตอรที่น้ําตกวังเหว 
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ภาพที ่4.20  หอดูกระทิง ในหนวยพิทกัษอุทยานแหงชาตเิขาใหญ 4 (คลองปลากั้ง) 

 
รายการที่กลาวมาเปนรายการโทรทัศนทั้งหมดที่ เคยทําการบันทึกภาพ และได

ออกอากาศ โดยรายการที่ไดรับความสนใจ และไดรับการตอบรับจากนักทองเที่ยวเปนอยางดี ดวย
การโทรศัพทมาสอบถามที่หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ 4 (คลองปลากั้ง) และสอบถาม
ประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงแลว ยังตอบรับดวยการเดินทางมาเยี่ยมชม และพักคางใน
สถานที่จริง ซ่ึงประธานชมรมมัคคุเทศกอาสา เลาใหฟงวา 
 
 “หลังออกรายการเนวเิกเตอร โทรศัพทเขามาสอบถามทั้งวัน วาจะมาอยางไร เที่ยว
อยางไร มีอะไรบาง เราก็บอกเขาไป เขาก็บอกวาสนใจจะเดนิทางมาทองเที่ยวเมื่อไหร” (พ.ต.ท.
ศักดิ์ศิลป เทพกลาง, สัมภาษณ, 5 ธันวาคม 2549) 
 

 นักทองเที่ยวที่ไดเดินทางมาทองเที่ยวที่หนวนพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ 4 ไดกลาว
เสริมเรื่องนี้อีกทางหนึ่งวา  
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 “ หลังดูรายการเนวิเกเตอร รูสึกนาสนใจ และไดเห็นถึงความสวยงามของธรรมชาติที่
ยังสมบูรณ ทําใหรูสึกวาเปนการทองเที่ยวที่ทรหดไดรสชาติ โดยเฉพาะระหวางทางที่จะไปน้ําตกวงั
เหว เปนจุดขาย แตนาจะคุม เพราะมีการใหความรูในการเดินปาดวย” (ศรัณยพัชร สุขนทีธรรม, 
สัมภาษณ,12 กุมภาพันธ 2550)  
 
 “ การนําเสนอรายการดี ทั้งการถายทํา และตัวพิธีกร เราเองก็ชอบทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
ทําใหรูสึกอยากสัมผัส เพราะเปนชวงที่อากาศเยน็บางทีคนมองวาเขาใหญเปนมรดกโลก มี
นักทองเที่ยวเขาไปมาก แตบางทีไมมีคนรูวายังมีการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เราสามารถเขาไปสัมผัสถึง
ความสมบูรณของธรรมชาติ” (สุมณฑา บญุคุม, สัมภาษณ, 12 กุมภาพนัธ 2550) 
 
 3.2 ปจจัยภายใน 
 
 ปจจัยภายในไดแก ปจจัยที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ที่มีสวนสําคัญในการชวยสงเสริมการ
จัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ มดีังนี ้
 
      

          3.2.1 สภาพพื้นที่ของแหลงทองเที่ยว 
      3.2.2 วิถีชีวติ และประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินของชุมชน 
      3.2.3 ผลประโยชนจากรายไดทีจ่ะไดรับ 
 
 3.2.1 สภาพพืน้ท่ีของแหลงทองเที่ยว 
 การจัดการการทองเที่ยวเชิงนเิวศ  อุทยานแหงชาติเขาใหญ ของชาวบานตําบลวังหมนีั้น 
ส่ิงสําคัญอันดับแรกที่จะตองพิจารณา และถือเปนปจจัยภายในชุมชนทีม่ีความสําคัญในการสงเสริม
การจัดการการทองเที่ยวเชิงนเิวศนัน้ก็คือ สภาพพื้นที่ของแหลงทองเทีย่ว ที่มีความเปนเอกลักษณ
เฉพาะตวั โดยเฉพาะเมื่อเดนิทางถึงบริเวณตําบลวังหม ี จะไดพบกับถนนที่คดเคี้ยวอยูรอบบริเวณ
อางเก็บน้ําลําพระเพลิงซ่ึงเปนแหลงทองเที่ยวแหงแรกที่นักทองเที่ยวจะไดพบเหน็กับความงดงาม
ของทิวทัศน ดงัภาพตอไปนี ้
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ภาพที่ 4.21  เสนทางเรียบอางเก็บน้ําลําพระเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.22  บรรยากาศยามเย็นบริเวณอางเก็บน้ําลําพระเพลิง 
 

พื้นที่ของชุมชนที่อยูติดกับหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ 4 (คลองปลากั้ง) มี
ลักษณะของธรรมชาติที่สมบูรณ และยังมีสัตวปาที่หาดูไดยาก ลงมาหาอาหารในบริเวณทุงหญา 
ใกลเคียง  เหมาะสําหรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพราะนักทองเที่ยวจะไดศึกษาเสนทางธรรมชาติ ซ่ึง
อยูใกลสํานักงานหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ 4 (คลองปลากั้ง) ระยะทางประมาณ 1 
กิโลเมตร โดยนักทองเที่ยวจะไดรับความรูเกี่ยวกับพืชพันธไมหลายชนิด พืชสมุนไพร รองรอยการ
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อยูอาศัย การหากินของสัตวปา กระทิง หมี กวาง กระรอก และศึกษาโปงเทียม โปงกวาง และนก
หลายชนิด  

  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 4.23  มัคคุเทศกอาสา กําลังชี้ใหเห็นรอยเล็บหมีทีป่รากฏอยูบนตนไม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.24 รอยเทากระทิงทีป่รากฏอยูใกลกับหอดกูระทงิ 
 
 ในชวงเวลาเย็นตั้งแต 16.00 น. ถึง 18.00 น. เปนชวงเวลาที่กระทิงจะออกมาหาอาหาร
บริเวณทุงหญา ทําใหนักทองเที่ยว ไดมีโอกาสเห็นกระทิง บางครั้งฝูงกระทิงเคยออกมาให
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นักทองเที่ยวไดเห็นถึง 39 ตัว หรือบางครั้งอาจจะเห็นเพียง 3 ตัว หรือไมเห็นเลย ขึ้นอยูกับการ
ปฏิบัติตนของนักทองเที่ยวที่ตองทําตามมัคคุเทศกแนะนํา เชน หามสงเสียงดัง หามใชน้ําหอม และ
หามใสเสื้อผาสีฉูดฉาด แตส่ิงที่นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสอยางแนนอนระหวางรอดูกระทิง คือทิว
ทิศนที่งดงาม และสภาพอากาศที่บริสุทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.25  สภาพทิวทศันทีม่องลงมาจากหอดูกระทิง 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพที่ 4.26  ฝูงกระทิงที่เจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาใหญบันทึกไวเมื่อ พ.ศ. 2547  
  

กระทิง หรือ เมย  มีช่ือสามัญวา GAUR ช่ือวิทยาศาสตรวา BOSGAURUS SMITH 
รูปรางคลายควาย ผิวหนังและขนสีดํา ชวงขาจากหัวเขาลงไปถึงเทามีผิวหนังและขนสีขาว มีกลีบ
เล็บเทาสองกลีบ สีดํา ลําตัวสูงประมาณ 180 ถึง 200 เซนติเมตร ลําตัวยาวประมาณ200 ถึง 250 
เซ็นติเมตร น้ําหนัก 600 ถึง 1,000 กิโลกรัม  ตัวผูมีรูปรางสูงใหญ มีกลามเนื้อบนสันหลัง เรียกวา 
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หนอก มีแผนผังผืดอยูใตหนาอก หนาผากมีผิวหนังและขนสีขาว คลายใบโพธิ์ อาศัยอยูในปารกทึบ
ชอบอยูเปนฝูง มีหัวหนาฝูง ออกหากินตอนย่ําค่ํา ไปถึงรุงเชาแลวหลบซอนตัวในปา  ชอบหากินใน
ทุงหญาปาโปรง กินดินโปง ใบไม เปลือกไม ผลไม เถาวัลย ใบกลวยปา หนอไม ตนขาวโพด 
กระทิงอุมทอง 9 เดือน ออกลูกใหมมีสีน้ําตาล โตขึ้นจะมีสีดํา อายุเฉล่ียประมาณ 35 ถึง 40 ป  

การเดินทางสําหรับนักทองเที่ยวที่ชอบการผจญภัยดวยการเดินปา เพื่อสัมผัสกับ
ธรรมชาติอยางใกลชิด จะตองใชเวลาในการเดินปาประมาณ 8 ช่ัวโมงและพักคางคืนอยางนอย 2คืน
จึงจะถือวาคุมคาการเดินทาง  ซ่ึงระหวางทางจะตองเดินเทาไปตามปาเขา ซ่ึงจะไดพบกับไมปาที่หา
ชมไดยาก เพราะจะมีเฉพาะในปาลึกที่ธรรมชาติยังสมบูรณอยูเทานั้น เชน เห็ดที่มีสีสันสวยงาม นก
นานาชนิดตลอดเสนทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.27   เห็ดปาที่พบระหวางเสนทางเดินปาบริเวณหนวยพิทกัษอุทยานแหงชาตเิขาใหญ 4 
 
 เมื่อเดินทางไปไตระดับความสูงขึ้นจนถึงภูเขากําแพง จะพบพื้นที่ราบบนหลังแปที่มีทุง
หญาขนาดใหญ แซมดวยดอกไมปา กลวยไมปา และ จากนั้น จะพบกับน้ําตกวังเหวซึ่งเปนน้ําตกที่
สวยงาม  ดังคําบอกเลาของ หัวหนาเขตการจัดการอุทยานแหงชาติเขาใหญ 2 ดังนี้ 
 
 “ นักทองเที่ยวที่ชอบเดินปา และมีเวลาพักหลายวนั ก็จะชอบไปที่พักคางคืนแถวน้ําตก
วังเหว เพราะเปนน้ําตกที่สวยงาม ซ่ึงหากนักทองเที่ยวตองการเขาไปสัมผัส จะตองใชความอดทน 
และมีใจรักในการเดินปาซ่ึงใชเวลา ถึง 8 ช่ัวโมง จึงจะไดสัมผัสกับธรรมชาติแทๆ” (ณรงคศักดิ์ 
นามตาป, สัมภาษณ,22 ตุลาคม 2549)  
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ภาพที่ 4.28  น้ําตกวังเหว 
 
 ในปจจุบันพบวา องคการบริหารสวนตําบลวังหมี กําลังสํารวจเสนทางไปยังแหลง
ทองเที่ยวใหมในพื้นที่หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ 4 (คลองปลากั้ง ) ดวยการศึกษา
เสนทางไปยังน้ําตกน้ําตกขุนโจนเพิ่มอีก เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน  ดังคําบอก
เลาของ เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลวังหมี ดังนี้ 
 
 “ตอนนี้กําลังอยูในขัน้ตอนสาํรวจน้ําตกขุนโจรใหเปนแหลงทองเที่ยวใหม ของชุมชน 
ซ่ึงอยูระหวางศึกษาเสนทาง เพราะน้ําตกแหงนี้ยังไมคอยเปนที่รูจัก และอยูในเขตรับผิดชอบของ
อบต.วังหม”ี (สุกัญญา จุยมลู, สัมภาษณ, 5 ธันวาคม 2549)  
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ภาพที่ 4.29  อบต.วังหมีสํารวจเสนทางไปน้ําตกขุนโจร 
 
 3.2.2 วิถีชีวิต และประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชน 
   
 เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว สวนใหญเปนภูเขาสูง
สลับซับซอน ทําใหมีอากาศดี เย็นสบายเกือบทั้งป หนาฝนมีฝนตกชุก และมีหมอกมาก ทําใหอําเภอ
วังน้ําเขียวมีคําขวัญประจําอําเภอวา “ วังน้ําเขียว เมืองหนาว ภูเขามากมาย น้ําตกหลากหลาย ผลไม
นานาพันธุ แดนสวรรคเมืองหมอก” ซ่ึงคนสวนมากที่เคยมาเที่ยวไดเปรียบเทียบที่นี่วา 
“สวิตเซอรแลนดแดนอีสาน”  ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชไร เชน 
ขาวโพด มันสําปะหลัง บางคนก็เขาไปหาของปา และลาสัตว เพื่อนํามาขาย สรางรายได ถือเปนวิถี
ชีวิตของชาวบาน  ดังคํากลาวของ พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง ประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษ
กระทิง ดังนี้ 
 
 “ แตกอนนี้ชาวบานที่นีเ่ขาอยูกันมา ก็เขามาจับจองพื้นที่ ทําไร ทําสวน กันไป บางคนก็
มีความชํานาญในการเขาปา หาของปามาขายบางพวกไมหอม หรือลาสัตว”     (พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป 
เทพกลาง, สัมภาษณ ,5 ธันวาคม 2549) 
 
 “ ชวงวางจากทําไร บางคนก็จะเขาปายิงนก ลาสัตว เอามาเปนอาหารบาง ขายบางเปน
รายได” (ณรงคศักดิ์ นามตาป, สัมภาษณ, 22 ตุลาคม 2549) 
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 จากวิถีชีวิตเดิมของชาวบานที่มักเขาไปหาของปา ทําใหเกิดความขัดแยงกับเจาหนาที่ 
เชนเดียวกับชาวบานที่ไมพอใจที่มีกระทิงของอุทยานแหงชาติเขาใหญเขาไปกินพืชไร เมื่อทั้งสอง
ฝายไดขอสรุปที่ชวยกันแกปญหาเพื่อใหสัตวปาอยูได และชาวบานมีรายได จนเกิดการตั้งชมรม
อาสาสมัครพิทักษกระทิงเพื่อรวมกันระหวางชาวบานและอุทยานแหงชาติเขาใหญในการจัดการ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ทําใหวิถีชีวิตของชาวบานเริ่มเปลี่ยนแปลงจากการประกอบอาชีพปลูกพืชไร 
เร่ิมประกอบอาชีพเสริมดวยการ เปนสมาชิกชมรม และมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ ซ่ึงชาวบานที่เปนสมาชิกชมรมบางคน ไดใชประสบการณจากวิถี
ชีวิตเดิมที่เคยเขาปาลาสัตว หาของปา มาใชประโยชนในการนํานักทองเที่ยวศึกษาธรรมชาติ ดังคํา
บอกเลาของ รองประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง ดังนี้ 
 
 “ผมใชประสบการณที่เราเคยเขาปา รูจกัพื้นที่เปนอยางดี เวลาพานกัทองเที่ยวเขาไป
เที่ยวผมก็จะบอกเขาวาเราตองทําอะไรบาง ตรงไหนทีต่องระวัง และยังใหความรูเวลาเขาถามเราก็
ตอบได เชนวานี่ตนอะไรเรารูอยูแลวเราก็จะบอกเขา” (ดาวลอย สรอยกระโทก, สัมภาษณ, 4  
ธันวาคม 2549)  
 

เมื่อชุมชนมีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนจุดขาย ทําใหชวงวางจากงานทําไร ชาวบานที่
รวมตัวกันเปนกลุมแมบาน เร่ิมเขามามีบทบาทในการสงเสริมจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศดวย  ซ่ึง
บางคนไดสมัครเปนสมาชิกของชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง และไดรับการฝกอบรม แตกลุม
แมบานสวนใหญไมไดมีรายไดมาจากการเปนมัคคุเทศก เพราะมัคคุเทศกสวนใหญมักเปนผูชาย 
หรือเด็ก ที่มีประสบการณ และมีความคลองตัว ในการใหบริการนักทองเที่ยว รายไดของกลุม
แมบานจึงมาจากการขายอาหารใหกับนักทองเที่ยวเมื่อมีนักทองเที่ยวติดตอเขามาเปนจํานวนมาก  
ดังคําบอกเลาของพ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง ประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง ดังนี้ 
 
 “งานของกลุมแมบานเขากจ็ะมี อยางชวงนี้ก็จะมาชวยทําอาหารขายที่อุทยาน เวลามี
แขกมาครั้งคราว บางทีก็มนีวดแผนโบราณ แมบานเขาไปเรียนกนัมาเอง เรากไ็ปติดตอเวลาที่
นักทองเที่ยวเขาตองการ” (พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง, สัมภาษณ, 5 กมุภาพันธ 2550) 
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คุณสนิท วงศแดง ซ่ึงเปนแมบาน ไดกลาวเสริม ดังคําบอกเลา ดังนี ้
 

 “ ถามีเวลาเขามาสั่งอาหารกลองใหนักทองเที่ยว เราก็มีรายได อยางวันเสาร อาทิตย 
วันหยุด สงกรานต เขามากันเยอะ เราก็ไมเหงา มีรายไดเสริมเพิ่มขึ้น” (คุณสนิท วงษแดง,สัมภาษณ, 
5 ธันวาคม 2549) 
 
 ผลจากการวิจยั ผูวิจยัยังพบวา แมจะมกีารรวมตัวกันของกลุมแมบาน แตยังไมมีการ
ผลิตสินคาที่เปนจุดขายของหมูบานขึ้นมา ดังคําบอกเลาของ คุณคําไพ พาลี ผูอํานวยการโรงเรียน
บานบุเจาคุณ ดังนี ้
 
 “ ตอนนี้เขากม็ีสวนรวมเรื่องมัคคุเทศก แตรายไดจากผลิตภัณฑพื้นบาน ของฝากยังไมมี
เปนรูปธรรม” (คําไพ พาลี, สัมภาษณ, 5 ธันวาคม 2549) 
 

การทําธุรกิจโฮมสเตย เปนอีกอาชีพหนึ่งที่ทําใหชาวบานที่มีความพรอมปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิต ดวยการปรับปรุงบานพักอาศัยของตนเอง เปนโฮมสเตย ใหบริการนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับ
ชีวิตชนบท ดวยการพักอาศัยกับเจาของบานแทนการไปพักรีสอรท จุดเริ่มตนของโฮมเสตยมาจาก 
พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง ประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง เปนผูริเร่ิมใหชาวบานมีรายได  
จึงติดตอกับสถาบันราชภัฎนครราชสีมา    เขามาใหความรู หลังจากมีการทดลองทําแลวจะมีการ
ประเมินจากทางจังหวัด และมอบประกาศนียบัตรใหกับโฮมสเตยที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด ดงัคาํ
บอกเลาของคุณไพบูลย สังขไทย ประธานชมรมโฮมสเตย  ซ่ึงไดรับประกาศนียบัตรรับรอง
มาตราฐานโฮมสเตยไทย  ดังนี้ 
 
 “ ผูพันเปนคนริเร่ิมดําเนินการครั้งแรก แตยังไมสําเร็จเทาไหร พอมีการอบรมทาง
อาจารยเขาก็ใหทดลอง บอกใหผมดําเนินการเลย ก็เลยไปชักชวน แตบางคนเขาก็ไมผานตามเกณฑ
มาตรฐานโฮมสเตยไทย เพราะเพราะการใหนักทองเที่ยวเขามาอยูดวย เปนการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต 
ทําใหเขารูสึกลําบาก” (ไพบูลย สังขไทย, สัมภาษณ, 4  ธันวาคม 2549) 
 
 การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง ยังมีความ
เกี่ยวของกัน กับธุรกิจโฮมสเตย โดยจากการสัมภาษณเจาะลึกของผูวิจัย พบวา สําหรับนักทองเที่ยว
ที่ไมตองการพักในพื้นที่หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ 4 (คลองปลากั้ง) ประธานชมรม
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อาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมีจะเปนผูแนะนําที่พัก วาตองการแบบไหน ซ่ึง
หากนักทองเที่ยวตองการพักโฮมสเตย ก็จะแนะนําวาควรพักบานใคร 
 
 “ ถานักทองเที่ยวเขามาเที่ยวที่หนวย แตอยากจะอยูโฮมสเตย ผมก็จะแนะนําใหมาที่นี่
เพราะเขาไดมาตราฐาน เราก็จะไดชวยชาวบานใหเขามีรายได” (พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง, 
สัมภาษณ, 5  ธันวาคม 2549) 
 
 “ ความสัมพันธระหวางโฮมสเตย กับชมรมมัคคุเทสก จะไมสัมพันธกนัเรื่องเงิน  แตจะ
ผูกพันกันเรื่องแขกที่จะมาพกั บางคนมาพกัที่นี่เรากแ็นะนําใหเขาไปเทีย่วทีห่นวยเพื่อชมธรรมชาติ” 
 (ไพบูลย สังขไทย, สัมภาษณ, 6 ธันวาคม 2549) 
 

 
 
 
 

 
   
 
  
  
 
 
 
ภาพที่ 4.30  โฮมสเตยของคุณไพบูลย สังขไทย ไดรับประกาศนยีบัตรรับรองมาตราฐานโฮมสเตย 
 

การทําบุญรวมกันในชุมชน ยังเปนประเพณีที่เกิดขึ้นรวมกันในชุมชน ในชวงงานบุญที่
สําคัญ ซ่ึงจากการลงพื้นที่เพื่อสังเกตแบบมีสวนรวมในการทําบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 
ธันวาคม 2549  พบวา ชาวบานในชุมชนจะมารวมกัน ไหวพระ ทําบุญ ตักบาตรตอนเชา โดยใช
สถานที่บริเวณโรงเรียนบานบุเจาคุณ ผูนําที่เปนหลักในการประกอบพิธี ประกอบดวย 
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พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง ประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง ที่มีฐานะเปนประธานการศึกษา
ของโรงเรียนบานบุเจาคุณ 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.31  พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง คอยดูแลชาวบานที่มารวมทําบญุเนื่องในวันเฉลิม 
 พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2549 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.32  ผูอํานวยการโรงเรียนบานบเุจาคุณนําชาวบานรวมทําบุญ 
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ภาพที่ 4.33  คุณไพบูลย สังขไทย แสดงประกาศนยีบัตรรับรองมาตรฐานโฮมสเตยไทย 
 
จากการสัมภาษณเจาะลึก และสังเกตการณ ผูวิจัยยังพบวา ผูที่มีบทบาทสําคัญและเปน

ผูนําของชุมชน มีความเกี่ยวของ สัมพันธกัน ไดแก  พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง ประธานชมรม
อาสาสมัครพิทักษกระทิง และคุณคําไพ พาลี ผูอํานวยการโรงเรียนบานบุเจาคุณ มีภรรยาเปนพี่นอง
กัน ขณะที่ คุณไพบูลย สังขไทย ประธานชมรมโฮมสเตย เปนภารโรงอยูที่โรงเรียนบานบุเจาคุณ ทํา
ใหการประสานการทํางานในชุมชนเปนไปอยางราบรื่น ดังคําบอกเลาดังนี้ 
 
 “ ผมกับผูอํานวยการโรงเรียนนี่เปนคูเขยกนั ผมแตงงานกับคนพี่ สวนเขาแตงงานกับ
คนนอง เวลามกีิจกรรมกจ็ะรวมกันทําใหหมูบานเราจะไดพัฒนา” (พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง, 
สัมภาษณ, 5 ธันวาคม 2549) 
 
 “ผูพันเปนญาติทางภรรยา เขาเปนเขยใหญ ผมเปนเขยเล็ก” (คําไพ พาลี, สัมภาษณ, 
6 ธัวาคม 2549) 
 
 “ ผมเปนภารโรง แตเปนประธานกองทุนเงนิลาน เพราะชาวบานเขาไวใจ เราก็ตอง
ทํางานของเราใหดีที่สุด ทกุอยางผมจะจดใสบัญชีไว เพราะจะไดตรวจสอบได” (ไพบูลย สังขไทย, 
สัมภาษณ, 4 ธันวาคม 2549) 
 
 
  

DPU



132  

3.2.3 ผลประโยชนจากรายไดท่ีจะไดรับ 
 
 การที่ชาวบานในชุมชน จะเกิดการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยาง
ตอเนื่อง ยั่งยืนไดนั้น  ส่ิงสําคัญที่จะเปนตัวกระตุน และโนมนาวใจใหชาวบานในหมูบานเกิด
แรงจูงใจในการเขามารวมกันเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศนั้น ก็คือ การจัดสรร
รายไดจากการจัดการการทองเที่ยว ซ่ึงแตเดิมกอนที่มีการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศขึ้นในชุมชน 
ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพ เกษตรกร ทําไร รับจาง ทําใหมีรายไดแตละปไมแนนอน แต
ประธานชมรมพยามสรางความเขาใจและโนมนาวใจชาวบานและเยาวชนที่เปนนักเรียนใหเห็นถึง
ผลประโยชนจากรายไดที่จะไดรับ ดังคําบอกเลาของประธานชมรม ดังนี้ 
 
 “ ผมจะบอกชาวบานเพื่อโนมนาวใจใหเขาเห็นวาถามาเปนมัคคุเทศกอาสาแลวจะทําให
มีรายไดเพิ่มขึ้น” (พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง, สัมภาษณ, 22 ตุลาคม 2549) 
  
 ปจจุบันชาวบานแหงนี้มีอาชีพเสริมที่ไดจากการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ทําให
ชาวบานที่เปนสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมีหลายคนมีรายได
พิเศษเพิ่มขึ้น จากการใชความรูที่ไดจากการอบรม และความชํานาญในพื้นที่ปาที่มีอยูเปนทุนเดิม 
ทําใหไมยากนักในการใหบริการนักทองเที่ยว ที่ตองการเรียนรูธรรมชาติ  โดยชมรมมีสมาชิกใน
ชมรมเพิ่มขึ้น จากเดิมที่เริ่มโครงการประมาณ 15 คน ในชวงปลายป พ.ศ. 2546  จนปจจุบันมี
สมาชิกในชมรมกวา 100 คน  และเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการกอตั้งชมรมอาสาสมัคร
พิทักษกระทิง ที่ตองการกระจายรายไดสูชุมชน พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง ประธานชมรม ได
กําหนด หนาที่และการปฏิบัติงานของสมาชิกชมรม  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549  ดังคําบอกเลาของ 
พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง ประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง ดังนี้ 
 
 “ชมรมจําเปนที่จะตองกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อไมใหกาวกายหนาทีก่ัน เดี๋ยว
จะวุนวายวาทาํไมคนนั้นเปนอยางนี้ ทําไมคนนี้ไดนักทองเที่ยวอีกแลว (พ.ต.ท.ศักดิศ์ิลป เทพกลาง, 
สัมภาษณ, 22 ตุลาคม 2549)  
 
 รายไดของชาวบานที่เปนสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวัง
หมี จะเปนคานําเที่ยว หากนําชมกระทิงโดยใชรถยนตของนักทองเที่ยว มัคคุเทศกจะไดรับ 100 
บาท ชมรมไดรับ 50 บาท แตหากเปนรถยนตของชมรม ตองจายคารถยนต 140 บาท มัคคุเทศก
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ไดรับ 60 บาท เขาชมรม อีก 50 บาท , การเดินปาศึกษาธรรมชาติ มัคคุเทศกจะไดรับ 150 บาท เขา
ชมรม 50 บาท , การเดินทางไปยังน้ําตกวังเหว 1วัน 2 คืนตองใหรายไดชมรมคนละ 15 บาท เปนตน 
ดังคําบอกเลาของสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง ดังนี้ 
 
 “ก็ดีครับ พอมีการทองเที่ยว เราก็มีรายไดกนัเพิ่มขึ้น อยางเสาร อาทิตย ก็ไดอยางต่ํา 200 
บาท” (สมศักดิ์ มากดานกลาง, สัมภาษณ, 4 ธันวาคม  2549) 
 
 “ จะเปนมัคคุเทศกเฉพาะวันเสาร อาทิตย เพราะไมตองไปเรียนหนังสือ ก็จะมีรายได 
ประมาณ 150 ถึง 200 บาท ไวเปนคาขนม” (ยศวดี เขตสระนอย, สัมภาษณ, 5 ธันวาคม 2549) 
 
 ผลจากการศึกษาดานเอกสาร การสังเกตแบบมีสวนรวม และการสัมภาษณแบบเจาะลึก 
เกี่ยวกับปจจัยที่ชวยสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ ของชมรม
อาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมีที่ไดกลาวมาแลวนั้น ผูวิจัยไดนําขอมูลมาสรุป
เปนภาพรวมที่แสดงใหเห็นถึงปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกที่ชวยสงเสริมการจัดการทองเที่ยง
เชิงนิเวศชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.34  แสดงภาพรวมปจจัยภายนอกและปจจยัภายในที่ชวยสงเสริมการจัดการการทองเที่ยว  

      เชิงนิเวศ ของชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง 

         ปจจัยภายนอก 
 
 
     นโยบายอุทยานแหงชาติ        นโยบายของมูลนิธิพิทักษ 
       เขาใหญ               อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
 
 
 
 
 
 
 
             การสงเสริมจากสื่อมวลชน  

      ปจจัยภายใน 
-สภาพพื้นที่ของแหลงทองเที่ยว 
-วิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น 
-ผลประโยชนจากรายไดที่ไดรับ 
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ตอนที่ 4 ปญหา และอุปสรรคในการสงเสรมิการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาต ิ
 เขา  ใหญ กรณีศึกษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหม ี

 
จากการสัมภาษณเจาะลึก และสังเกตการณแบบมีสวนรวม ผูวิจัยพบวา ปญหาและ

อุปสรรคในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ ของชมรม
อาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี ยังประสบปญหามากมายในการพัฒนาเพื่อให
เกิดความยั่งยืน  และให การทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนเปนที่รูจักกวางขวางขึ้น ทั้งนี้ผูวิจัยไดแบง
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขา
ใหญ ดังนี้ 

 
4.1 ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปจจัยภายในชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง 
4.2 ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปจจัยภายนอกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง 

 
4.1 ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปจจัยภายในชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง 

จากการสัมภาษณเจาะลึก และสังเกตแบบมีสวนรวม ถึงปญหาและอปุสรรคที่เกิดจาก
ปจจัยภายในชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมีนั้น ผูวิจยัพบวา ปญหาที่
เกิดขึ้นมดีังนี ้
 
 4.1.1 ความขัดแยงระหวางสมาชิกในชมรมเกี่ยวกับผลประโยชนท่ีไดรับ   

จากการวิจัย พบวา ในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขา
ใหญ ของชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี ยังมีปญหาที่เปนอุปสรรคตอ
การจัดการการทองเที่ยว อันเกิดจากความขัดแยงที่เกิดจากผลประโยชนที่ไดรับ อันไดแก การ
จัดลําดับการใหบริการ ซ่ึงพบวา ยังไมเปนระบบที่ชัดเจน ทําใหสมาชิกเกิดความไมพอใจซึ่งกันและ
กัน สงผลตอการกระจายรายไดของสมาชิกที่ยังไมทั่วถึง ดังคําบอกเลาของประธานชมรม
อาสาสมัครพิทักษกระทิง ดังนี้ 

 
“ ผมก็จะจัดควิใหสมาชกิวาคิวใครบางที่ตองใหบริการนกัทองเที่ยว แตบางครั้ง พอถึง

คิวคนนั้นก็ไมอยู เราไมรูวานักทองเที่ยวจะมาตอนไหน ก็ตองแกปญหาใหอีกคนไปแทน พอเขารูก็
มีบางที่ไมคอยพอใจ”  (พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง, สัมภาษณ, 5 ธันวาคม  2549) 
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 สมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงยังใหความเห็นสนับสนุน ดังนี ้
 
 “ ปญหาคือ เวลาที่ไมมีมัคคุเทศก ก็จะแกไขปญหาเฉพาะหนา เอาคนทีอ่ยูแถวชมรมไป
กอน บางครั้งไมรูจะเอาใครก็ดาวลอยขึน้นะ บางครั้งผมตองเปนทั้งเจาหนาที ่ และมัคคุเทศกไป
ดวย” (ดาวลอย สรอยกระโทก, สัมภาษณ, 4 ธันวาคม 2549) 
 
 “ ปญหาคือมักจะแยงกัน ผูใหญจะไปกอน บางครั้งเปนเด็กๆรุนเดียวกันก็มี กไ็มไดวา
อะไร เขาใหญกวาเรา เรากไ็มกลาพูด” (สุนิษา มงคลแกว, สัมภาษณ, 5 ธันวาคม 2549) 
 
 จากการสัมภาษณเจาะลึกผูวจิัยยังพบวา การจัดการการทองเทีย่วเชิงนิเวศรวมกัน
ระหวางชาวบาน และเจาหนาที่หนวยพิทกัษอุทยานแหงชาติเขาใหญ 4 (คลองปลากั้ง) ยังมีความไม
พอใจเรื่องรายไดที่เกดิจากการการทองเที่ยว ในกลุมของมัคคุเทศก และชาวบานที่เขาไปตั้งรานคา 
ขายอาหารในหนวยพิทกัษอุทยานแหงชาตเิขาใหญ 4 (คลองปลากั้ง) ดงัคําบอกเลาของ หัวหนาเขต
การจัดการอุทยานแหงชาติเขาใหญ 2 ที่เลาใหฟงวา 
 
 “ เราก็เปดโอกาสใหชาวบานเขาเขามาขายของในบริเวณหนวย บางครั้งเจาหนาที่ก็มี
ความรูสึกไมพอใจ เพราะเขาเองก็ตองการมีรายได เราก็บอกเขาไปวา เราเปนเจาหนาที่ก็ควร
เสียสละใหชาวบานเขาไป” (ณรงคศักดิ์ นามตาป, สัมภาษณ, 5 ธันวาคม 2549) 
 
 4.1.2 ความสับสนดานขอมูล และการใหบริการนักทองเที่ยว 
 จากการสัมภาษณเจาะลึก และสังเกตของผูวิจัย พบวา ความเขาใจเรื่องการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี ยังไม
ชัดเจน  โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของตนเองที่มีตอนักทองเที่ยว ทําใหบางครั้งการทํา
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจาก สมาชิกบาง
คนยังไมใหความสนใจในการเขารวมประชุม หรืออบรมทําใหความสับสนดานขอมูลเกี่ยวกับขอ
ปฏิบัติ และการใหบริการนักทองเที่ยวของชมรม นอกจากนี้การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศยังถือ
เปนนวัตกรรมใหมสําหรับสมาชิกและชาวบาน เพราะยังไมเคยปฏิบัติมากอน จึงเปนปญหาที่สงผล
ใหเกิดอุปสรรคในการจัดการการทองเที่ยวที่ยั่งยืน  ดังคําบอกเลาของสมาชิกชมรมอาสาสมัคร
พิทักษกระทิง ดังนี้  
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 “สมาชิกชมรมบางคนก็ไมไดเขาประชุมเวลาเขาอบรม บางคนยังไมเขาใจขอมูลเร่ือง
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ วาจะตองใหความรูนักทองเที่ยวทีเ่ขามาเที่ยว พอเขาถามมากๆ ก็มีอารมณ”  
(ดาวลอย สรอยกระโทก, สัมภาษณ, 4 ธันวาคม 2549)  
 
 “ นักทองเที่ยวเขาติมาก็มีที่พูดจาไมดี บางคนนักทองเที่ยวถามวาตนอะไร เขาก็ตอบ
แบบสะใจวาตนหมาถาม มันก็แสลงลึกๆ ถาเขามองวาตลกไปมันก็ดี แตพอเขาที่ประชุม ก็บอกวา
ไมไดพูด” (สมศักดิ์ มากดานกลาง, สัมภาษณ, 4 พฤศจิกายน 2549) 
 
 จากการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูวิจยั พบวาในบางครั้งปญหาในการจัดการการทองเทีย่ว
เชิงนิเวศ เกิดจากนักทองเทีย่วที่ไมทําตามขอปฏิบัติในการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มัคคุเทศกแนะนํา  ทํา
ใหวตัถุประสงคในการศึกษาธรรมชาติไมคอยประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะจุดเดนของการ
ทองเที่ยวเชิงนเิวศในกิจกรรมดูกระทิง ดังคําบอกเลาของสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง 
ดังนี ้
 
 “ บางทีเขามาเที่ยวอยากดูกระทิง แตกลับสงเสียงดัง ไมเชื่อฟงเรา ทําใหกระทิงไม
ออกมาหากิน เขาก็มาหาวาเราโกหก เพราะไมมีกระทิงมาซักตัว บางคนก็ใสน้ําหอม ใสเสื้อผาสี
ฉูดฉาด ไมไดตองการมาศึกษาธรรมชาติอยางแทจริง” (ดาวลอย สรอยกระโทก, สัมภาษณ, 4 
ธันวาคม 2549)  
 
 “นักทองเที่ยวบางคนมาแลวเห็นกระทิงกลบัมาหาวาสงสยัเราจะจับกระทิงมาผูกไวให
นักทองเที่ยวด ูไมเชนนั้นกระทิงคงไมออกมา เขายังเขาใจและมองเราผดิ” (สมศักดิ์ มากดานกลาง, 
สัมภาษณ, 4 ธันวาคม 2549) 
 
 “ เวลาไปเจอนักทองเที่ยวเขามีปญหาบาง เขาเสียงดัง เปนเดก็ในเมือง เราบอกก็ไมได 
เราก็ตองคอยสงสัญญาณใหเขาเงียบ”  (สุนิษา มงคลแกว, สัมภาษณ, 5 ธันวาคม 2549) 
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ภาพที่ 4.35  นักทองเที่ยวกําลังรอบันทึกภาพฝูงกระทิง ที่หอดูกระทิง 
 
 4.1.3 ชมรมขาดผูนาํท่ีจะชวยตอการปฏิบตัิงานดานนโยบาย 
 จากการสัมภาษณเจาะลึก และสังเกตการณแบบมีสวนรวมของผูวิจัย พบวา การ
สงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ ของชมรมอาสาสมัครพิทักษ
กระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี ยังมีปญหาที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาการจัดการการทองเที่ยว
เชิงนิเวศที่ยั่งยืนในอนาคต นั่นคือ การขาดผูนําที่จะชวยสานตองานดานนโยบายของชมรม 
เนื่องจากปจจุบัน พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง ประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง เปนเพียงผู
เดียวที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการภายในชมรม ทั้งการออกกฎเกณฑ ขอปฏิบัติของ
สมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง การประสานงานกับหนวยงานในชุมชน เชน กํานัน 
ผูใหญบานในแตละหมูบาน  องคการบริหารสวนตําบลวังหมีเพื่อของบประมาณสนับสนุนการทํา
กิจกรรมของชมรม ซ่ึงวาระการดํารงตําแหนงของประธานชมรม และคณะกรรมการจะสิ้นสุดใน
วันที่ 20 มิถุนายน 2551  ดังคําบอกเลาของสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศก
ตําบลวังหมี ดังนี้ 
 
 “ ลุงผูพันแกทําเรื่องการทองเที่ยวตรงนี้เยอะ ก็ยังไมเห็นนะวาจะมีใครมาชวยทําไดอีก 
เพราะอยาง ผูใหญบาน กับกํานัน แกก็จะดูแลชาวบานในเรื่องอื่น” (สนิท พินิจนอก, สัมภาษณ,  
5 ธันวาคม 2549) 
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“ ก็เห็นมีลุงแกคนเดยีว แกเปนคนเกง มุงมั่น ทําทุกอยาง สวนมากทีแ่กรางขอกําหนด
ตางๆ แกจะถกูหมดนะ อยางของบสรางหอดูกระทิงก็เปนแกราง” (วิรัช วงษแดง, สัมภาษณ, 5 
ธันวาคม 2549) 

 
จากการศึกษาจากเอกสารขอกําหนดหนาที่และการปฏิบัติงานของชมรม ผูวิจัยยังพบวา 

พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง ประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงจะเปนผูกําหนดหลักเกณฑ
ใหกับสมาชิก เพื่อไมใหการทํางานเกิดความสับสน วุนวาย เชน วันใดที่ประธานชมรมไมไดมา
ปฏิบัติงาน ประธานชมรมจะมอบหมายหนาที่ใหสมาชิกคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน ผูไมไดรับ
มอบหมายไมควรเขามายุงเกี่ยว และผูที่ไดรับคําสั่งจากประธานตองแจงเจาหนาที่เวรใหรับทราบ
ทันทีวามาปฏิบัติหนาที่แทนประธานชมรม นอกจากนี้ประธานชมรมยังเปนผูกําหนดคาบริการ
นักทองเที่ยวใหกับสมาชิกใหกับชมรมดวย 

การขาดผูนําทีจ่ะชวยสานตอการจัดการการทองเที่ยวเชิงนเิวศของชมรมอาสาสมัคร
พิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี สงผลให สมาชิกบางคนไมมัน่ใจอนาคตของชมรม  ดังนี้ 
 
 “ ถาไมมีผูพัน ก็ไมรูเหมือนกันวาใครจะทําตอ เพราะเราก็ยังไมเห็นวาจะมีใคร ก็มีที่ผู
พันแกวางตัวไวใหชวยงาน แตก็ยังไมเห็นมีใครทํางานเทาผูพัน” (สุนิษา มงคลแกว, สัมภาษณ, 5 
ธันวาคม2549) 
 
 คุณคําไพ พาลี ผูอํานวยการโรงเรียนบานบุเจาคุณ แสดงความเหน็สนับสนุน ดวยวา 
 
 “ ถาผูพันเกษียณตัวเอง ตัวแทนที่จะมาทํางานก็คงมีบาง แตที่มาไดทุกวันนี้เพราะผูพัน
เปนคนที่มีความสําคัญมาก แกเปนคนขยัน  คนอื่นก็เปนสมาชิกชมรมธรรมดา บทบาทก็ยังไมมีใคร
ชัดเจน”  (คําไพ พาลี, สัมภาษณ, 6 ธันวาคม  2549) 
 

4.2 ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปจจัยภายนอกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง 
 จากการสัมภาษณเจาะลึก และสังเกตการณแบบมีสวนรวม ผูวจิัยพบวาปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดจากปจจยัภายนอกในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชมรม
อาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตาํบลวังหมี มีดงันี้ 
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4.2.1 การสนับสนุนดานงบประมาณจากหนวยงานของรัฐในการสงเสริมการ 
จัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 จากการวิจัยพบวา ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปจจัยภายนอกของชมรมอาสาสมัคร
พิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี คือการสนับสนุนดานงบประมาณจากหนวยงานของรัฐใน
การสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  โดยงบประมาณนั้นถือมีความสําคัญอยางมากในการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวภายในหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ เขาใหญ  4 (คลองปลากั้ง) อัน
ประกอบดวย งบประมาณในการปรับปรุงทุงหญาใหกระทิงและสัตวปาเพิ่มเติม การสรางโปงดิน
เทียม แหลงน้ํา การปรับปรุงถนนที่ใชในเสนทางการเดินปา ซ่ึงชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและ
มัคคุเทศกตําบลวังหมี ไดเสนอของงบประมาณสนับสนุน โดยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2548 ไดสง
แผนพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวเพื่อบรรจุในแผนป พ.ศ. 2549 ไปยังผูใหญบานใน 3 หมูบาน ไดแก
ผูใหญบาน บานคลองปลากั้ง ผูใหญบาน บานบุเจาคุณ ผูใหญบาน บานสันกําแพง นอกจากนี้ยังขอ
อนุมัติงบประมาณเพื่อพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว จากองคการบริหารสวนตําบลวังหมี แตงบประมาณ
ที่ไดรับการสนับสนุนยังไมเพียงพอ เพราะยังขาดการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐภายนอก ดงัคาํ
บอกเลาของ พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง ประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง ดังนี้ 
 
 “ เรายังขาดงบประมาณอยูมากในการพัฒนา อยางถนนที่เห็นในหนวยนี่ เวลาหนาฝน
จะเลอะเทอะมาก นักทองเที่ยวเขาเขามาก็ไมสะดวก เราก็หวังวาจะไดงบมาทําตรงนี้” (พ.ต.ท.ศักดิ์
ศิลป เทพกลาง, สัมภาษณ, 5 ธันวาคม 2549) 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
ภาพที่ 4.36  สภาพเสนทางทีใ่ชในการเดินเขาไปชมกระทิง 
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ภาพที่ 4.37  คุณดาวลอย สรอยกระโทก กาํลังอธิบายโปงดินเทียม 
 

ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมียังไดขออนุมัติงบประมาณ
เพื่อพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว ป พ.ศ. 2550 จากองคการบริหารสวนตําบลวังหมีอีกครั้ง เพื่อใช
ดําเนินการใน 3 เรื่อง คือ การพัฒนาใหความรูในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการใหบริการ
นักทองเที่ยวของสมาชิกในชมรม การพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว และ การพัฒนาวิธีการทํางาน เพื่อให
นักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ ซ่ึงไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 20,000 บาทในการ
พัฒนาเสนทางทองเที่ยว และการฝกอบรม แตบางครั้งอบต.ก็ไมมีงบประมาณสนับสนุนใหกับ
ชมรม  ดังคําบอกเลาของ เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 
 
 “ ทุกปก็จะมีการของบสนับสนุนเสนทาง การอบรม ทางอบต. ที่เปนฝายบริหาร จะมี
การตั้งงบใหอยูแลว” (สุกัญญา จุยมูล, สัมภาษณ, 5 ธันวาคม 2549) 
 
 “ ตอนนี้งบตางๆไมคอยมี เชนงบผูวาซีอีโอ กรมทางหลวงชนบท ซ่ึงไดนอย เพราะมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบอย” ( ณรงคศักดิ์ ศรีงาม, สัมภาษณ, 5 ธันวาคม 2549) 
 
 4.2.2 ขาดการสนับสนุนดานบุคคลากรของรัฐในการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน 
 จากผลการวิจัย ยังพบวา ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชงิ
นิเวศมาจากการการขาดการสนับสนุนดานบุคคลากรของรัฐในการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน 
โดยเฉพาะกรมพัฒนาชุมชนที่ยังไมมีการสงเจาหนาที่หรือนักพัฒนากรเขามาสงเสริมดานอาชีพ 
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เพื่อใหคนในชุมชนที่มีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนจุดขายไดมีรายได ดังคําบอกเลาของ สมาชิก
ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี ดังนี้ 
 
 “ พวกพัฒนากรยังไมเห็นมีเขามานะ ยังไมมีคนเกงๆเขามาชวยกันพัฒนา หาอาชีพเสริม 
หรือสนับสนุนดานการทองเที่ยวใหชาวบาน” (วิรัช วงษแดง, สัมภาษณ, 5 ธันวาคม 2549) 
 
 “ กลุมแมบาน หรือมัคคุเทศกบางคน นอกจากทําไร ก็ไมไดมีอาชีพเสริมอะไรที่จะ
นํามาขายใหนักทองเที่ยว นอกจากเวลาไรมะขามใครออกมา ก็เอามาใสถุงขายมีรายไดบาง
เล็กนอย” (สมศักดิ์ มากดานกลาง, สัมภาษณ, 4 ธันวาคม 2549) 
 
 “ คิดวาการที่จะใหมนีักทองเที่ยวมากขึ้น นาจะมีคนเจาหนาที่มาสงเสริมพวกสินคา 
โอท็อป  หรือนาจะจัดทําเสือ้ขายเปนของฝาก” (สุนิษา มงคลแกว, สัมภาษณ, 5 ธันวาคม 2549) 
  

 4.2.3 ขาดการสนับสนุนดานการเผยแพรประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 จากหนวยงานของรัฐ  
 จากการสัมภาษณเจาะลึก และสังเกตแบบมีสวนรวมผูวิจัยพบวา ปญหาและอุปสรรค
ในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ ที่สําคัญคือ ยังขาดการ
สนับสนุนดานการเผยแพรประชาสัมพันธการทองเที่ยวจากหนวยงานภาครัฐ ที่จะชวยแนะนํา และ
ใหขอมูลขาวสารประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญใหกับนักทองเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศรับทราบ  และยังไมมีหนวยงานของรัฐชวยในการทําหนาที่
ประสานกับสื่อมวลชนแขนงตางๆในการเผยแพรใหเห็นความสวยงาม จุดเดนและการศึกษา
ธรรมชาติ เพื่อใหนักทองเที่ยวสนใจ เดินทางมาทองเที่ยว ดังคําบอกเลาของ ประธานชมรม
อาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี ดังนี้ 
 
 “ปญหามีอยูวาทําอยางไรจะใหนักทองเทีย่วเขารูจักที่นี่ใหมากๆ แตที่ผานมาก็ยังไมมี
ใครที่จะชวยประชาสัมพันธเผยแพรใหอยางจริงจัง คนที่มาเที่ยวก็จะเปนเพียงบอกปากตอปากจาก
คนที่รูจักเทานัน้” (พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง, สัมภาษณ, 22 ตุลาคม 2549) 
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 “ททท.นี่ยัง ยังไมมีนะ ยังไมเห็นเขามา เพราะถาเขาจะมาดูทองเที่ยวพวกกระทิง กจ็ะไป
ที่เขาแผงมากอน เพราะรูสึกวาเห็นกระทงิแนนอนกวา  ก็เลยยังไมเหน็มาชวยประชาสัมพันธอะไร
ใหที่นี”่ (วิรัช วงษแดง, สัมภาษณ, 5 ธันวาคม 2549) 
 
 คุณไพบูลย สังขไทย ประธานชมรมโฮมสเตย บานบุเจาคุณ ยังใหขอมูลสนับสนุนดวย
วา ปญหาที่เปนอุปสรรคของการทองเที่ยวที่นี่ คือขาดการเผยแพรประชาสัมพันธจากหนวยงานของ
รัฐ  ดังนี้ 
 
 “ ชาวบานเองก็อยากใหรัฐบาลประชาสัมพันธชักชวนใหนักทองเที่ยวมาเที่ยวชม
ธรรมชาติที่นี่  ชาวบานที่ทําโฮมสเตยก็จะไดรับประโยชนไปดวย” (ไพบูลย สังขไทย, สัมภาษณ, 6 
ธันวาคม 2549)  
 
 จากผลจากการศึกษาดานเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณแบบเจาะลึก เกีย่วกับ
ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมการจัดการการทองเทีย่วเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาตเิขาใหญ ของ
ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี ที่ไดกลาวมาแลวนัน้จะเห็นไดวามทีั้ง
ปญหาภายในและภายนอกที่จะสงผลกระทบตอการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของ
ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี ซ่ึงผูวิจัยไดนําขอมูลมาสรุปเปนภาพรวม 
ไดดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.38  แสดงภาพรวมปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมการจัดการการทองเทีย่วเชิงนิเวศ 

                        ปจจัยภายนอก 
 
 
     ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณ  ขาดการสนับสนุนดานบุคลากรของรัฐในการ 
     จากหนวยงานของรัฐ   พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน 
 
 
 
 
 
                          ขาดการสนับสนุนดานการเผยแพรประชาสัมพันธการทองเที่ยวจากรัฐ 
 
 
  ขาดการสนับสนุนดานการเผยแพรประชาสัมพันธ 

                       ปจจัยภายใน 
-ความขัดแยงระหวางสมาชิกในชมรมเกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดรับ 
-ความสับสนดานขอมูล และการใหบริการนักทองเที่ยว 
-ชมรมขาดผูนําที่จะชวยสานตอนโยบาย 
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ตอนที่  5  ประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ ชมรม 
                อาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี 
 

ประสิทธิผลการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติ
เขาใหญ ในชมรมมัคคุเทศกอาสา นั้น จะวดัจากการสัมภาษณนกัทองเที่ยวที่เปนกลุมเปาหมายทีเ่ขา
มาทองเที่ยวเชงินิเวศ ในหนวยพิทกัษอุทยานแหงชาตเิขาใหญ 4 (คลองปลากั้ง)  ดงัมีรายละเอียด
ดังนี ้
 
 5.1 ประสิทธิผลของสื่อที่มีสวนในการตัดสินใจมาทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติ 

             เขาใหญ 
 5.2 ประสิทธิผลของการสื่อสารตอการรับรูขาวสารดานเนื้อหาในการทองเที่ยวเชิงนเิวศ 

       อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
 5.3 ประสิทธิผลตอความรูสึกประทับใจในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาตเิขา
ใหญ 
 5.4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยาน 

        แหงชาติเขาใหญ  
 
 5.1 ประสิทธิผลของสื่อท่ีมีสวนในการตดัสนิใจมาทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาต ิ

            เขาใหญ 
 ผลจากการสัมภาษณ พบวา นักทองเทีย่วที่ตดัสินใจมาทองเที่ยวเชงินิเวศ อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ บริเวณพื้นที่หนวยพทิักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ 4 (คลองปลากั้ง) ดวยส่ือ 
ดังตอไปนี ้

1. ส่ือบุคคล 
- การบอกตอกันมาของเพื่อน และญาต ิ

2. ส่ือมวลชน 
-โทรทัศน 

 
โดยจากการสัมภาษณนักทองเที่ยว พบวา มีความคิดเหน็ดังตอไปนี ้

1. ส่ือบุคคล โดยการบอกตอกันมาของเพื่อนและญาติ ทําใหเกิดการตัดสินใจมา
ทองเที่ยว ซ่ึงวิเคราะหจากคําพูดการใหสัมภาษณดังนี้ 
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 “ส่ือบุคคลเปนสื่อที่ตัดสินใจมาเที่ยวมากที่สุด โดยมีเพือ่นที่บอกตอกนัมา” (ศรัณยพัชร 
สุขนทีธรรม, สัมภาษณ, 12 กุมภาพนัธ 2550) 
 
 “ตัดสินใจมาเที่ยว เพราะ มีเพื่อนที่เคยมาเที่ยวกอนหนานี้ ชวยแนะนําสถานที่ทองเที่ยว
ใหเรารูจัก” (สุทิษา ประทุมกลุ, สัมภาษณ, 12 กุมภาพนัธ 2549) 
 
 2. ส่ือมวลชน ประเภทสื่อโทรทัศน เปนสื่อที่ไดเห็นภาพ นักทองเที่ยวจึงตัดสินใจมา
ทองเที่ยว ซ่ึงวิเคราะหคําพูดจากการใหสัมภาษณ ดังนี้ 
 
 “ ไดดูรายการเนวิเกเตอรทางชองสาม สวยดี นาสนใจ เราก็เลยตัดสินใจทีจ่ะมา
ทองเที่ยวทีน่ี่วาเปนอยางไร” (สุมณฑา บุญคุม, สัมภาษณ, 12 กุมภาพนัธ 2550) 
 
 “ ไดดูรายการทองเที่ยวทางชองสามของติ๊ก เจษฎาภรณ รูสึกวานาสนใจมาเที่ยว” ( ดวง
คํา ปนใจ, สัมภาษณ, 12 กุมภาพันธ 2550)  
    

          5.2 ประสิทธิผลของการสื่อสารตอการรับรูขาวสารดานเนื้อหาในการทองเที่ยวเชิง   
           นิเวศ อุทยานแหงชาตเิขาใหญ 

 ผลจากการสัมภาษณ พบวา นักทองเที่ยวไดรับรูขาวสารดานเนื้อหาในการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ ที่บริเวณ หนวยพิทกัษอุทยานแหงชาตเิขาใหญ 4 (คลองปลากั้ง) ดวย
เนื้อหาขาวสารที่ไดรับดังนี ้

1. ชมกระทิง 
2. เดินปาและกางเต็นทคางคืนเพื่อสัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม 

 
จากการสัมภาษณนกัทองเทีย่วมีความคิดเห็นดังตอไปนี ้

 
1. การชมกระทิง  ซ่ึงวิเคราะหไดจากการสัมภาษณ ดังนี ้

 
“ ปกติจะไปดกูระทิงที่เขาแผงมา แตรูมาวาที่นี่ก็มีกระทงิ จึงอยากชม” (สนธยา พรประทุม, 

สัมภาษณ, 12 กุมภาพนัธ 2550)  
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“ เรื่องกระทิงเปนหลักที่ทําใหเราอยากมาเที่ยวทีน่ี”่ (สุทษิา ประทุมกุล, สัมภาษณ, 
12 กุมภาพนัธ 2550) 

 
2. เดินปาและกางเต็นทคางคืนเพื่อสัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม ซ่ึงวิเคราะหไดจากการ 

สัมภาษณดังนี ้
 
“ จะเปนเรื่องของการเดินปา เพื่อพักกางเต็นทคางคืน โดยมีเปาหมายอยูที่น้ําตกวังเหว ซ่ึง 

ใชเวลาเดินเทา 8 ช่ัวโมง” (สุมณฑา บุญคุม, สัมภาษณ, 12 กุมภาพนัธ 2550) 
 
“ ชอบเดินปาอยูแลว เห็นวามีการเดินปาเพือ่ไปชมน้ําตกวังเหว จึงตดัสินใจมาเทีย่ว เพราะ 

ชอบสัมผัสกับธรรมชาติแทๆ” (ดวงคํา ปนใจ, สัมภาษณ, กุมภาพนัธ 2550) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.39 นักทองเที่ยวกางเต็นทคางคืนบริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญ 4 (คลองปลากั้ง) 
 
5.3 ประสิทธิผลตอความรูสึกประทับใจในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ 

 ผลจากการสัมภาษณ พบวา ประสิทธิผลตอความรูสึกประทับใจของนักทองเที่ยวใน
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ 4 (คลองปลากั้ง) ไดแก  

1. การใหบริการของสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง 
2. ความสวยงามของธรรมชาติ 
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จากการสัมภาษณนกัทองเทีย่วมีความคิดเห็นดังตอไปนี ้

 1.การใหบริการของสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง เปนสิ่งที่ทาํใหนกัทองเทีย่ว
ประทับใจ ดังคําใหสัมภาษณดังนี ้
 
 “ ประทับใจการใหบริการของมัคคุเทศกอาสาที่นี่ ทําใหเราไดเรียนรูธรรมชาติ”(ชาลี  
อุมบางตลาด, สัมภาษณ, 4 ธันวาคม 2550) 
 
 “ ประทับใจที่เราไดเรียนรูธรรมชาติจากมัคคุเทศกอาสา เพราะเราไมเคยเหน็มากอน” 
 (นิศากร เพชรมาตร, สัมภาษณ, 4 ธันวาคม 2550) 
 

2. ความสวยงามของธรรมชาติ ซ่ึงวิเคราะหไดจากการสมัภาษณดังนี ้
 

“ ธรรมชาติที่นี่ยังสวยงาม โดยเฉพาะเสนทางเดินปา เพือ่ไปชมน้ําตกวังเหว”(สุมณฑา 
 บุญคุม , สัมภาษณ, 12 กุมภาพันธ 2550)  
 
 “ ธรรมชาติที่นี่สวยมากๆ อากาศก็ดี รูสึกประทับใจ” (ดวงคํา ปนใจ, สัมภาษณ,  
12  กุมภาพันธ  2550) 
 

5.4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยาน  
                    แหงชาติเขาใหญ  
 ผลจากการสัมภาษณ พบวา นักทองเที่ยวมขีอเสนอแนะเกี่ยวกับการสงเสริมการจัดการ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาตเิขาใหญ ดังตอไปนี้ 

1. ส่ือมวลชน 
- ส่ือโทรทัศน 
- ส่ือหนังสือพมิพ 

              2.   ส่ือเฉพาะกจิ 
        -ส่ือปายประชาสัมพันธตามเสนทาง 
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จากการสัมภาษณนกัทองเทีย่ว มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 1. ส่ือมวลชนประเภทสื่อโทรทัศน และส่ือหนังสือพิมพ เปนสื่อที่นักทองเที่ยวตองการ
ใหมีการประชาสัมพันธใหเพิ่มมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะทางโทรทัศน และหนังสือพิมพ เพราะคน
ทั่วไปสวนใหญชอบดูโทรทัศน และอานหนังสือพิมพในแตละวนั ซ่ึงวิเคราะหคําพูดจากการ
สัมภาษณ ดังนี้ 
 “ ควรมีการเพิม่ส่ือทางโทรทัศนและหนังสือพิมพใหมากขึ้น เพราะคนสวนใหญชอบดู
กัน” (สุทิษา ประทุมกุล, สัมภาษณ, 12 กุมภาพันธ 2550) 
 
 “ ถามีการเผยแพรการทองเที่ยวผานสื่อโทรทัศน และหนังสือพิมพมากกวานี้ คงจะทํา
ใหมีนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น” (ศรัณยพัชร สุขนทีธรรม, สัมภาษณ, 12 กุมภาพันธ 2550) 
 
 2. ส่ือเฉพาะกิจ ประเภทสื่อปายประชาสัมพันธ ตามเสนทาง เปนสื่อที่นักทองเที่ยว
ตองการใหมกีารประชาสัมพันธขอมูล รายละเอียดตางๆของการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพิ่มมากขึ้น 
เพราะเวลาขับรถผานไปมาจะไดเห็นอยางชัดเจน ซ่ึงวิเคราะหคําพูดจากการสัมภาษณ ดังนี ้
 
 “ ควรมีการเพิ่มปายประชาสัมพันธตามเสนทางมากกวานี้ นักทองเที่ยวที่ผานไปมาจะ
ไดทราบวามีการทองเที่ยวอะไรบางที่นี่” (ชาลี อุมบางตลาด, สัมภาษณ, 4 ธันวาคม 2550) 
 
 “ ที่นี่ยังมีปายแนะนําการทองเที่ยวนอยเกินไป จะมีการเพิ่มปายประชาสัมพันธตามจดุที่
สําคัญ ใหกับนักทองเที่ยว” (ดวงคํา ปนใจ, สัมภาษณ, 12 กุมภาพันธ 2550) 
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ภาพที่ 4.40  ปายประชาสัมพนัธแหลงทองเที่ยวบริเวณหนาหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ 

      เขาใหญ 4 (คลองปลากั้ง) 
 
ผลจากการสัมภาษณนักทองเที่ยว เกี่ยวกับเรื่องประสิทธิผลของการสงเสริมการจัดการ

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ กรณีศึกษาชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและ
มัคคุเทศกตําบลวังหมี  ทําใหผูวิจัยไดทราบถึง ประสิทธิผลของสื่อที่มีสวนชวยในการตัดสินใจมา
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ  ลักษณะของขาวสารที่ไดรับในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  ความรูสึกประทับใจใน
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ และ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
อุทยาน แหงชาติเขาใหญ กรณีศึกษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี  
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง “รูปแบบการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

อุทยานแหงชาติเขาใหญ กรณีศึกษาชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคุเทศกตําบลวังหมี” เปน
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยวิธีการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) การ
สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) และการสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participant 
Observation) โดยกลุมเปาหมายในการวิจัยคร้ังนี้จํานวน 24  คน อันประกอบดวย กลุมผูนํา กลุม
ชาวบาน กลุมบุคคลภายนอกชุมชน (เจาหนาที่ รัฐ) และกลุมนักทองเที่ยว  โดยผูวิจัยไดตั้ง
วัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้ 
 
 1. เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ กรณีศึกษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
กรณีศึกษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี 
 3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ กรณีศึกษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยออกเปน 5 ตอน ดังตอไปนี้ คือ 

ตอนที่ 1 ประวัติความเปนมาของอุทยานแหงชาติเขาใหญและความเปนมาของ ชมรม 
               อาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคเุทศกตําบลวังหมี 

ตอนที่ 2 รูปแบบการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยาน 
แหงชาติเขาใหญ กรณศีึกษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศก
ตําบลวังหม ี

ตอนที่ 3 ปจจยัที่สงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ  
       กรณีศึกษาชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี
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 ตอนที่ 4 ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยาน 
         แหงชาติเขาใหญ กรณีศึกษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศก 
                       ตําบลวังหมี 

 ตอนที่ 5 ประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  
          อุทยานแหงชาติเขาใหญ กรณีศึกษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและ 
          มัคคุเทศกตําบลวังหมี 
 
ตอนที่ 1 ประวัติความเปนมาของอุทยานแหงชาติเขาใหญ และ ความเปนมาของ ชมรมอาสาสมัคร 
                 พิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี 
 
 ประวัติความเปนมาของอุทยานแหงชาติ เขาใหญ  และความเปนมาของชมรม
อาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี ในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ แบงตามลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นไดเปน 3 ชวงเหตุการณ ดังนี้ 
 

1.1 ดงพญาไฟและดงพญาเย็นสูอุทยานแหงชาติเขาใหญ ( กอนพ.ศ. 2502-พ.ศ.2504) 
อุทยานแหงชาติเขาใหญ เปนอุทยานแหงชาติแหงแรกของประเทศไทย  มีอาณาเขตคาบเกี่ยว
ติดตอกัน 11 อําเภอ 4 จังหวัด คือสระบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี นครนายก  และเปนสวนหนึ่งของ
ดงพญาไฟ หรือ ดงพญาเย็นในอดีต ภูมิประเทศเปนภูเขานอยใหญสลับกันไป และยังเปน
แหลงกําเนิดของตนน้ําลําธารที่สําคัญ ในอดีตเขาใหญเต็มไปดวยอันตราย พื้นที่สวนใหญเปนที่อยู
อาศัยของสัตวปา แตตอมาชาวบานเริ่มบุกรุกเขาไปจับจอง ทํามาหากิน ถางปา จนสภาพปาบางแหง
กลายเปนทุงนา เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดใหมีการขุดคลองรังสิต ผานทุงราบภาคกลาง 
เรียกวา “ทุงหลวง” เชื่อมระหวางแมน้ําเจาพระยากับแมน้ํานครนายก ทุงหลวงถูกบุกเบิกเปนไรนา
อีกครั้ง เมื่อเริ่มมีกิจการรถไฟและกอสรางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผานดงพญาไฟ
จากสระบุรีไปยังนครราชสีมา “ดงพญาไฟ” ก็ถูกเรียกใหมวา “ดงพญาเย็น”  จากนั้นการพัฒนาก็เร่ิม
ขึ้น มีการสรางถนนมิตรภาพขนานทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาชนเริ่มจับจองที่ทํา
กิน ขณะที่โจรผุรายเขาไปซองสุมในพื้นที่ปา ในป พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดเดินทาง
ไปตรวจราชการและเสนอใหจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติ เมื่อ พ.ศ. 2505  
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1.2 จากอุทยานมรดกของกลุมประเทศอาเซี่ยนสูมรดกโลก (พ.ศ. 2505 – พ.ศ. 2548) 
 
 ความโดดเดนของอุทยานแหงชาติเขาใหญ ที่มีเทือกเขาสูงสลับซับซอน เปนปาดิบชื้นที่
เปนแหลงตนกําเนิดของสัตวปากวา 67 ชนิด และพืชพรรณกวา 2,500 ชนิด ทําใหอุทยานแหงชาติ
เขาใหญมีความสําคัญที่สุดแหงหนึ่งในภาคพื้นเอเชียอาคเนย และไดรับสมญานามวา “อุทยานมรดก 
ของกลุมประเทศอาเซี่ยน” จนกระทั่งในป พ.ศ. 2534 รัฐบาลพยายามผลักดันใหอุทยานแหงชาติเขา
ใหญ เปน “มรดกทางธรรมชาติโลก”  แตยังไมประสบความสําเร็จ กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและ
พันธุพืชจึงไดนําเสนอผืนปาดงพญาเย็น-เขาใหญ เปนมรดกโลกอีกครั้งในป พ.ศ. 2547 โดยรวม
พื้นที่ 6 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว และบุรีรัมย  ซ่ึง
คณะกรรมการมรดกโลกไดมีมติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ใหผืนปาดงพญาเย็น เปนแหลง
มรดกโลกทางธรรมชาติ ที่มีความโดเดน หลากหลายทางชีวภาพ 
  

1.3 ยุคปจจุบัน(พ.ศ. 2549-ปจจุบัน) 
 

 ปจจุบันอุทยานแหงชาติเขาใหญ ซ่ึงมีอาณาเขตติดตอหลายรอบดานหลายจังหวัด และมี
สภาพทางธรรมชาติที่เอ้ืออํานวยตอการศึกษาและชื่นชมความงามตามธรรมชาติหลายรูปแบบ โดย
มีแนวโนมนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกป เพราะมีสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศที่เหมาะสมแกการ
ทองเที่ยว ขณะที่พื้นที่บางสวนของอุทยานแหงชาติเขาใหญมีความสําคัญในแงของการสงวนรักษา 
โดยเฉพาะพันธุพืช พันธุสัตวและสิ่งแวดลอมที่เปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นเพื่อไมใหสภาพที่สมบูรณ
ไดรับผลกระทบตอองคประกอบอื่นๆในระบบนิเวศ การทองเที่ยวเชิงนิเวศจึงเกิดขึ้นโดยการมีสวน
รวมของทองถ่ิน ที่มีบทบาทในการใหความรู และบริการแกนักทองเที่ยว โดยอุทยานแหงชาติให
การสนับสนุนในการอบรม สงผลใหชาวบานมีรายได และลดการเขาไปหาของปา ลาสัตวมาขาย
เปนรายได  อีกทั้งยังชวยกระตุนในทองถ่ินมองเห็นความสําคัญของอุทยานแหงชาติเขาใหญ ทั้งนี้
การรวมตัวของชาวบานที่เขารวมกับอุทยานแหงชาติเขาใหญในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ มี
เพิ่มขึ้น แตที่เกิดจากการมีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริงคือ หมูบานในตําบลวังหมี อําเภอวัง
น้ําเขียว ที่ตั้งชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมีเพื่อแกไขปญหาของชุมชน 
ที่ขัดแยงกับอุทยานแหงชาติ ใหมีสวนรวมในการวางแผน ดําเนินการจัดการ ประเมินผล และสราง
รายไดรวมกัน   
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ตอนที่ 2 รูปแบบการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ  
                 กรณีศึกษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี  
 
 ผลจากการศึกษาสรุปไดวาในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ กรณีศึกษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมีนั้น มี
รูปแบบการสื่อสาร 5 รูปแบบ คือ 
 
 2.1 รูปแบบการสื่อสารสองทางที่ไมเปนทางการ 
 รูปแบบการสื่อสารสองทางที่ไมเปนทางการ เปนลักษณะของการสื่อสารระหวางบุคคล
ที่ไมมีระเบียบกฎเกณฑใดๆมากําหนด เปนการสื่อสารที่เกิดจากความสนิมสนมคุนเคยและจาก
ความสัมพันธในทางสวนตัว ไดแก การพบปะพูดคุยสนทนากัน โดยมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร ความคิดเห็นระหวางกัน ซ่ึงเปนรูปแบบการสื่อสารที่เกิดขึ้นในแทบทุกขั้นตอนของการ
จัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ โดยเปนการสื่อสารระหวางชาวบานที่เปน
สมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา ซ่ึงเปนพื้นที่อยูแนวเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ ไมวาจะเปนระหวางกลุมผูนําชุมชน
ดวยกัน ระหวางกลุมผูนําชุมชนกับชาวบานที่เปนสมาชิกชมรม ระหวางชาวบานที่เปนสมาชิก
ชมรมดวยกันเอง รวมทั้ง ระหวางกลุมผูนําชุมชนกับหนวยงานภายนอกที่เขามาเกี่ยวของ อาทิ 
เจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ มูลนิธิพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ โดยแบงลักษณะการ
ส่ือสาร ดังนี้ 
 
 2.1.1 การสื่อสารระหวางคนในชุมชนตําบลวังหมีดวยกันเอง  สามารถสรุปรูปแบบการ
ส่ือสารสองทางที่ไมเปนทางการระหวางชาวบานที่เปนสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและ
มัคคุเทศกตําบลวังหมี ดวยกันเองออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 
 2.1.1.1 การพูดคุยในวงกินดื่ม เชนวงน้ําชา 
 2.1.1.2 การบอกปากตอปาก 
 2.1.1.3 การแจงทางโทรศัพท 
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 2.1.2  การสื่อสารระหวางกลุมผูนําชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบล
วังหมีกับหนวยงานภายนอก สามารถสรุปรูปแบบการสื่อสารสองทางที่ไมเปนทางการออกไดเปน 
2 ลักษณะ ดังนี้ 
 
 2.1.2.1 การคุยนอกรอบ 
 2.1.2.2 การจับเขาคุย 
 
 2.2  รูปแบบการสื่อสารสองทางที่เปนทางการและมีปฏิกิริยาโตตอบกันมาก 
 รูปแบบการสื่อสารสองทางที่เปนทางการและมีปฏิกิริยาโตตอบกันมากในการสงเสริม
การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญนั้น ปรากฎในการประชุมของผูนําชุมชน
ที่เปนประธานและคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี โดยมี
จดหมายเชิญประชุม กําหนดวาระการประชุม และบางครั้งมีการบันทึกการประชุมในการประชุม
นั้นมีการแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง ทั้งนี้หัวขอในการประชุมเปนการกําหนดกฎ ระเบียบ 
กติกา ขอบังคับของชมรม คาบริการของนักทองเที่ยว การปรับปรุงแผน การจัดการการทองเที่ยว 
รวมทั้งการสรุปผลการดําเนินงาน 
 
 2.3 รูปแบบการสื่อสารสองทางที่เปนทางการแตมีปฏิกิริยาโตตอบกันนอย 
รูปแบบการสื่อสารสองทางที่เปนทางการแตมีปฏิกิริยาโตตอบกันนอย เปนการสื่อสารสองทางที่มี
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความคิดเห็น การตอบโต ระหวางกันนอยมาก ซ่ึงการสื่อสารลักษณะ
นี้ มักจะเกิดขึ้นในการประชุมอยางเปนทางการของสมาชิกชมรมมัคคุเทศกอาสา และการประชุม
ระหวางคณะกรรมการชมรมมัคคุเทศกอาสากับหนวยงานภายนอก เชน อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
หรือ มูลนิธิพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ โดยแบงลักษณะการสื่อสาร ดังนี้ 
 

          2.3.1 การประชุมของสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบล 
วังหมี 

          2.3.2 การประชุมระหวางตัวแทนของชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและ 
มัคคุเทศกอาสา กับหนวยงานภายนอก 
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 2.4 รูปแบบการสื่อสารทางเดียวท่ีไมเปนทางการ 
 รูปแบบการสื่อสารทางเดียวที่ไมเปนทางการในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ คือการสื่อสารผานสื่อส่ิงพิมพและปายประกาศ ซ่ึงกลุมผูนํา
ชุมชนสื่อสารกับสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี  คือ การเผยแพร
ขอมูลขาวสาร เพื่อใหความรู 
 
 2.5 การสื่อสารแบบมีสวนรวม 
 การสื่อสารแบบมีสวนรวมในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ ของชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี  เปนการสื่อสารที่มี
ลักษณะของกระบวนการมีสวนรวม โดยเนนในการรับฟงความคิดเห็น และยอมรับความคิดของ
ผูอ่ืน ใหความสําคัญกับความหลากหลายของผูเขารวมกิจกรรม โดยดําเนินอยูบนพื้นฐานความ
สมัครใจ มิใชบังคับบุคคลเหลานั้นเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ โดยผูวิจัยพบวาการสื่อสาร
แบบมีสวนรวมในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศมี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 
  2.5.1 การสื่อสารจากลางขึ้นบน  
  การสื่อสารจากลางขึ้นบนในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนการ
ส่ือสารที่เกิดขึ้นกอนมีการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยชาวบานที่ประสบปญหา
ขอเจรจาและหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน โดยการเสนอความเห็นใหเจาหนาที่อุทยานแหงชาติ 
และมูลนิธิพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ รับทราบ  
 
  2.5.2 การสื่อสารแบบแนวระนาบ 
  การสื่อสารแนวระนาบ ที่เกิดขึ้นในการมีสวนรวมสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิง
นิเวศคือ การรวมดําเนินการวางแผน รวมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  รวมกันระหวางชาวบาน 
และหนวยงานภายนอก คือ อุทยานแหงชาติเขาใหญ และมูลนิธิพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ โดย
การสื่อสารแนวระนาบมีลักษณะดังนี้ 
 
 2.5.2.1 การสื่อสารระหวางชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี
กับหนวยงานภายนอก   
 2.5.2.2 การสื่อสารระหวางชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี
กับผูนําชมรมผูนําชมรม 
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ตอนที่ 3 ปจจัยท่ีสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ กรณีศึกษา  
                ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี 
 
 ปจจัยที่สงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ และนําไปสู
การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ คือ  
 
 3.1 ปจจัยภายนอก 
       ปจจัยภายนอกที่เปนบริบท (ส่ิงแวดลอม) ที่สําคัญในการสงเสริมการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ  กรณีศึกษาโครงการชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง
และมัคคุเทศกตําบลวังหมีมี ดังนี้ 
 3.1.1 นโยบายของอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
 3.1.2 นโยบายของมูลนิธิพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
 3.1.3 การสงเสริมผานสื่อมวลชน 
 
 3.2 ปจจัยภายใน 
 3.2.1 สภาพพืน้ที่ของแหลงทองเที่ยว 
 3.2.2 วิถีชีวิต และ ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินของชุมชน 
 3.2.3 ผลประโยชนจากรายไดที่ไดรับ 
 
ตอนที่ 4 ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขา 
                ใหญ กรณีศึกษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี 
 
 ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติ
เขาใหญ ของชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี คือ 
 
 4.1 ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปจจัยภายในของชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและ
มัคคุเทศกตําบลวังหมี มีดังนี้ 
 
 4.1.1 ความขัดแยงระหวางสมาชิกชมรมเกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดรับ 
 4.1.2 ความสับสนดานขอมูล และการใหบริการนักทองเที่ยว 
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 4.1.3 ชมรมขาดผูนําที่จะชวยสานตอการปฏิบัติงานดานนโยบาย 
 
 4.2 ปญหาและอุปสรรคที่ เ กิดจากภายนอกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและ
มัคคุเทศกตําบลวังหมี  มีดังนี้ 
 4.2.1 ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณจากหนวยงานของรัฐในการสงเสริมการ
จัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 4.2.2 ขาดการสนับสนุนดานบุคลากรของรัฐในการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน 
 4.2.3 ขาดการสนับสนุนดานการเผยแพรประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จาก
หนวยงานของรัฐ 
 
ตอนที่ 5 ประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติ 
                 เขาใหญ กรณีศึกษาชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี 
 
 ประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของชมรม
อาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี จะวัดจากนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายที่เขามา
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดังนี้ 
 
 5.1 ประสิทธิผลของสื่อท่ีชวยในการตัดสินใจมาทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขา
ใหญ 

 1. ส่ือบุคคล 
    - การบอกตอกันมาของเพื่อนและญาติ 

                2. ส่ือมวลชน 
     - โทรทัศน 
  
 5.2 ประสิทธิผลของการสื่อสารตอการรับรูขาวสารดานเนื้อหาท่ีไดรับในการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
 1. ชมกระทิง 
 2. เดินปาและกางเต็นทคางคืนเพื่อสัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม 
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 5.3 ประสิทธิผลตอความรูสึกประทับใจในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติ 
เขาใหญ 
 
 1. การใหบริการของสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี 
 2. ความสวยงามของธรรมชาติ 
 
 5.4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติ
เขาใหญ นักทองเที่ยวตองการใหเผยแพรเนื้อหาและขาวสารดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ผานสื่อ 
ดังนี้ 
 1. ส่ือมวลชน 

     - ส่ือโทรทัศน 
     - ส่ือหนังสือพิมพ 
 2. ส่ือเฉพาะกิจ 
     - ส่ือปายประชาสัมพันธตามเสนทาง 
 
อภิปรายผล 
 
 รูปแบบการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขา
ใหญ กรณีศึกษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี 
 
 จากผลการวิจัยที่พบวา รูปแบบการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ ของชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมีนั้น มี 
5 รูปแบบ คือ การสื่อสารสองทางที่ไมเปนทางการ , การสื่อสารสองทางที่เปนทางการและมี
ปฏิกิริยาโตตอบมาก , การสื่อสารสองทางที่เปนทางการแตมีปฏิกิริยาโตตอบนอย , การสื่อสารทาง
เดียวที่ไมเปนทางการ , และการสื่อสารแบบมีสวนรวม โดยรูปแบบการสื่อสารที่ปรากฎ และมี
บทบาทในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศมาก คือ การสี่อสารสองทางที่เปนทางการ , 
การสื่อสารสองทางที่เปนทางการและมีปฏิกิริยาโตตอบมาก , การสื่อสารสองทางที่เปนทางการและ
มีปฏิกิริยาโตตอบนอย ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ นพรัตน มุณีรัตน (2541 : 81) ที่ไดกลาววา 
รูปแบบการสื่อสารสองทางจะทําใหเกิดปฏิกิริยาโตตอบที่แตกตางกันไป เหมาะกับสถานการณ 
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 ในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ ของชมรม
อาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมีนั้น จากการวิจัยครั้งนี้พบวา การสื่อสารที่มี
บทบาทตอการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ คือรูปแบบการสื่อสารสองทางที่ไมเปน
ทางการ ซ่ึงรูปแบบการสื่อสารดังกลาวนี้จะใชในการพูดคุยเพื่อคนหาปญหา คิดหาแนวทางแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น และทําความเขาใจรวมกัน โดยมีการแสดงความคิดเห็นกันไดอยางเต็มที่ ซ่ึงผูวิจัย
วิเคราะหวา เปนผลเนื่องจากการสื่อสารที่มีลักษณะไมเปนทางการ และเปนการสื่อสารที่เปนวิถี
ชีวิตประจําวันของชาวบานอยูแลว เชน การพูดคุยในวงน้ําชา สวนรูปแบบการสื่อสารทางเดียวที่ไม
เปนทางการ จะใชในการแจงขอมูลขาวสารความรูตางๆที่เกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวของ
ชมรม ที่ตองการความรวดเร็วและความถูกตองอยางงายๆ 
 สําหรับรูปแบบการสื่อสารสองทางที่เปนทางการและมีปฏิกิริยาโตตอบนอย และการ
ส่ือสารสองทางที่มีปฏิกิริยาโตตอบมากนั้น ผูวิจัยวิเคราะหวา มาจากความคลายคลึงและความ
แตกตางของคุณลักษณะกลุมบุคคลที่มีการสื่อสาร โดยรูปแบบการสื่อสารที่มีปฏิกิริยาโตตอบกัน
นอย ซ่ึงเกิดขึ้นระหวางผูนําชมรมคือประธานชมรม คณะกรรมการชมรม กับสมาชิกชมรม และการ
ส่ือสารระหวาง ผูนําชมรมกับเจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ ซ่ึงจะเห็นไดวา กลุมบุคคลที่
ส่ือสารกันนั้นมีความแตกตางกันในหลายดาน เชน ความรู ประสบการณ สถานะทางสังคม เปนตน 
จึงทําใหการสื่อสารที่มีปฏิกิริยาโตตอบกันนอย ขณะที่การสื่อสารสองทางที่มีปฏิกิริยาโตตอบกัน
มาก เกิดขึ้นในการสื่อสารระหวางผูนําที่เปนประธานชมรมกับคณะกรรมการชมรมอาสาสมัคร
พิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี ซ่ึงตางก็มีความรู ประสบการณ สถานะทางสังคมในระดับ
ใกลเคียงกัน จึงทําใหการสื่อสารมีปฏิกิริยาโตตอบกันมาก นอกจากนี้ปฏิกิริยาโตตอบในการสื่อสาร
จะมากหรือนอยยังขึ้นอยูกับความสนิทสนม คุนเคยกันของผูส่ือสาร 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยยังพบวา การสื่อสารที่สําคัญในการสงเสริมการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ คือ  การสื่อสารแบบมีสวนรวม ซ่ึงเปนการสื่อสารที่มี
ลักษณะของการมีสวนรวมตั้งแตกระบวนการสื่อสารที่เนนหนักในการรับฟงความคิดเห็น และ
ดําเนินกิจกรรมรวมกัน ซ่ึงจากการวิจัยพบวา การกอตั้งชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและ
มัคคุเทศกตําบลวังหมี เพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ เปด
โอกาสใหมีการสื่อสารแบบมีสวนรวม      ตั้งแตการคนพบปญหาของชุมชนและหนวยงานภายนอก 
ดังจะเห็นไดจากการวิจัยคร้ังนี้วา นอกจากจะรวมกันกอตั้งชมรม ยังมีการกําหนดแผนการจัดการ 
การกําหนดระเบียบขอบังคับ การกําหนดหลักเกณฑในการจัดสรรผลประโยชน การแกไขปญหา 
ซ่ึงลวนมาจากการประชุมของกลุมผูนําชุมชนที่เปนประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง กับ
สมาชิกของชมรม และหนวยงานภายนอก ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการสื่อสารแบบมีสวนรวมที่ 
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Grey-Felder(2001)(อางถึงใน ปาริชาต สถาปตานนท , 2549 : 33) วา ส่ิงที่สําคัญในการสื่อสารแบบ
มีสวนรวมไมใช “ส่ือ” แตเปน “เสียง” ของบุคคลที่หลากหลาย ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการสื่อสาร
แบบมีสวนรวมเนนหนักในการรับฟงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน การสื่อสาร
แบบมีสวนรวมจึงใหความสําคัญกับความหลากหลายในดานตางๆ ไมวาจะเปน อายุ วรรณะ 
ประสบการณ หนาที่การงาน โดยดําเนินการบนพื้นฐานของความสมัครใจ มิใชการบังคับในการเขา
รวมกิจกรรม แตจากการวิเคราะหในการรวบรวมขอมูลของผูวิจัยพบวาในการดําเนินงานสวนใหญ
เชนการกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติ ยังขาดการมีสวนรวมจากสมาชิกในชมรมอยางแทจริง 
เนื่องมาจากชมรมยังขาดผูนํา มีเพียงประธานชมรมเทานั้นที่มีบทบาทหลักในการดําเนินโครงการ 
รวมกับเจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
 
 ปจจัยท่ีสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ กรณีศึกษา 
ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี 
 
 จากผลการวิจัย ผูวิจับพบวา ปจจัยที่สงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยาน
แหงชาติ เขาใหญ  กรณีศึกษาชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุ เทศกตําบลวังหมี 
ประกอบดวย 2 ปจจัย คือ ปจจัยภายนอก ไดแก นโยบายอุทยานแหงชาติเขาใหญ นโยบายมูลนิธิ
พิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ และการสงเสริมจากสื่อมสวลชน  สวนปจจัยภายใน ไดแก สภาพ
พื้นที่ของแหลงทองเที่ยว วิถีชีวิต และ ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินของชุมชน  และผลประโยชนที่
จะไดรับ 
 จากการวิเคราะหปจจัยภายนอก ผูวิจัยพบวา นโยบายของอุทยานแหงชาติเขาใหญนั้น 
เปนนโยบายของภาครัฐที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนท่ีจะสงเสริมการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดังนั้นนโยบายของอุทยานแหงชาติเขาใหญ และมูลนิธิพิทักษอุทยานแหงชาติเขา
ใหญที่เปนภาคเอกชน และไดพยายามสนับสนุนสงเสริม ทั้งการจัดสรรงบประมาณ การจัดอบรม
ใหความรูกับชาวบานที่เปนสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมีใน
การทําหนาที่ใหบริการนักทองเที่ยว แตการสนับสนุนการดําเนินโครงการก็ยังไมเพียงพอที่จะให
โครงการมีความยั่งยืนได 
 สําหรับปจจัยภายนอกดานการสงเสริมจากสื่อมวลชน ผูวิจัยพบวา เปนปจจัยที่สําคัญ
อีกประการหนึ่งในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ ซ่ึงจาก
การวิจัยพบวา หลังจากมีการเผยแพรการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญผาน
สื่อเพียงไมกี่คร้ัง จะมีนักทองเที่ยวเขามาสนใจติดตอทองเที่ยวเพิ่มขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของ
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นพรัตน มุณีรัตน (2541 : 71) ที่กลาววา ส่ือมวลชนเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะชวยเผยแพร
ขอมูลขาวสาร และใหความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ทั้งนี้เพื่อดึงดูดความสนใจของ
นักทองเที่ยว รวมทั้งใหประชาชนเขาใจ และเห็นถึงความสําคัญของการทองเที่ยวในอันที่จะชวยให
เกิดความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชนทองถ่ิน ใหเขามามีบทบาทรวมกันสงเสริม
และมีการพัฒนา ทําใหผูวิจัยวิเคราะหไดวาการที่หนวยงานภายนอกที่สําคัญโดยตรง คือ การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย หรือ ททท. ยังไมเขามาสนับสนุนสงเสริมอยางเต็มที่เปนเพราะชมรม
อาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมีเพิ่งเริ่มตนโครงการ 
 จากการวิเคราะหปจจัยภายใน ผูวิจัยพบวา สภาพพื้นที่ของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
อุทยานแหงชาติเขาใหญนั้น มีความโดดเดน และเปนเอกลักษณเฉพาะตัว จึงเอื้อประโยชนตอการ
สงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ เฮคเตอร เซ
บาลลอส ลาสคูเรน (Hector Ceballos – Lascurain) (อางถึงใน รุจิรา แกวไทรเทียน, 2548 : 30) ที่ได
ใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไววา เปนการทองเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวของกับการ
เดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อช่ืนชม ศึกษาเรียนรู และเพลิดเพลิน
ไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตวปา ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฎในแหลง
ทองเที่ยวธรรมชาติเหลานั้น 
 ปจจัยภายในดานวิถีชีวิต และประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินของหมูบาน ผูวิจัยพบวา วิถี
ชีวิต และประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ินของชาวบานนั้น ยังไมมีความโดดเดน เปนเอกลักษณ
เฉพาะตัวได เพราะสวนใหญชาวบานประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจาง ดังนั้นผูวิจัยจึงวิเคราะหวา 
การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญจึงเปนจุดขายที่ชวยสงเสริมการทองเที่ยว
ของหมูบานไดเปนอยางดี เพราะมีสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม และภูมิอากาศที่เย็นสบายเกือบ
ตลอดทั้งป 
 นอกจากนี้ปจจัยภายในดานผลประโยชนจากรายไดที่จะไดรับ ผูวิจัยยังพบวา เปนปจจัย
ที่มีสวนสําคัญที่จะเปนตัวกระตุนใหชาวบานเกิดแรงจูงใจในการเขารวมกับชมรม เพื่อรวมกัน
สงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ เพราะทําใหชาวบานที่เปน
สมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมีมีรายไดเพิ่มขึ้น สอดคลองกับ
แนวคิดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซ่ึง อลิซาเบ็ท บู (Elizabeth Boo ) (อางถึงใน รุจิรา แกวไทรเทียน, 
2548 : 30) ที่ใหความหมายไววา เปนการทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เอ้ือประโยชนตอการอนุรักษ 
เปนการทองเที่ยวที่จะตองมีรายไดสําหรับการดูแลรักษาพื้นที่ การสรางงานใหชุมชนหรือทองถ่ิน  
 นอกจากนี้ยังสงผลใหมีการสรางธุรกิจชุมชนเกิดขึ้นในหมูบาน ไดแก การทําธุรกิจ
โฮมสเตย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดธุรกิจชุมชนของณรงค เพ็ชรประเสริฐ (อางถึงใน กฤษฎา  
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สุริยวงศ, 2549 : 33) ที่กลาววา ลักษณะสําคัญของธุรกิจชุมชน คือการมีวัตถุประสงคที่จะนํากําไรที่
ไดมายกระดับรายไดของสมาชิก และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
 
 ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติ
เขาใหญ กรณีศึกษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี 
 
 จากผลการวิจัยพบวา ปญหาในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ ของชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี มีทั้งปญหาที่เกิด
จากปจจัยภายในของชมรม และปญหาที่เกิดจากปจจัยภายนอกของชมรม โดยปญหาที่เกิดจากปจจยั
ภายในของชมรมมีหลายประการ ไดแก ความขัดแยงระหวางสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษ
กระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี เกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดรับ ความสับสนดานขอมูล และการ
ใหบริการนักทองเที่ยว และชมรมขาดผูนําที่จะชวยสานตอการปฏิบัติงานดานนโยบาย ซ่ึงปญหา
ตางๆเหลานี้ผูวิจัยวิเคราะหวา  เปนปญหาที่สะทอนใหเห็นถึงความพรอมของชมรมในการจัดการ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ยังไมมากเทาที่ควร โดยเฉพาะ ปญหาการขาดผูนําที่จะสานตอการ
ปฏิบัติงานดานนโยบายนั้นมีสวนสําคัญอยางยิ่ง ซ่ึงจากการสัมภาษณเจาะลึก และสังเกตแบบมีสวน
รวมพบวา พ.ต.ท.ศักดิ์ศิลป เทพกลาง ประธานชมรมเปนบุคคลที่ชาวบานใหความเคารพนับถือ 
และเปรียบเสมือนปญญาของชาวบานจะเปนผูมีบทบาทรับภาระหนัก ดําเนินการประสานการ
ทํางานของชมรมเปนสวนใหญ และชาวบานเองก็ยังมองไมเห็นบุคคลที่จะชวยงาน และสานตอการ
ทํางานของประธานชมรมได 
 สวนปจจัยภายนอกที่กอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ ไดแก การสนับสนุนดานงบประมาณจากหนวยงานของ
รัฐในการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การขาดการสนับสนุนดานบุคลากรจากภาครัฐ
ในการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน และการขาดการสนับสนุนดานการเผยแพรประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ ซ่ึงปญหาตางๆเหลานี้ผูวิจัย วิเคราะหวา ลวนเปน
ปญหาสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขา
ใหญ กรณีศึกษาชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง และมัคคุเทศกตําบลวังหมีใหเกิดความยั่งยืนได 
 อยางไรก็ตามในปจจุบัน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดเร่ิมสนใจที่จะสนับสนุน
สงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ กรณีศึกษาชมรมอาสาสมัคร
พิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมีมากขึ้น หลังจากประธานชมรม  ไดรายงานผลการ
ดําเนินงาน  และของบประมาณสนับสนุนการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศจากรัฐบาล 
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ขอเสนอแนะ 
 จากผลของการศึกษาวิจัยเร่ือง “รูปแบบการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ กรณีศึกษา ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบล
วังหมี” ผูวิจัยไดแบงขอเสนอแนะออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
 
 1. ขอเสนอแนะตอการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
กรณีศึกษาชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิง 
  
 1.1 ชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงควรมีการติดตอประสานงาน และขอความรวมมือ
อยางตอเนื่องกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  เชน องคกรการปกครอง 
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ส่ือมวลชน  ในลักษณะทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อรับ
การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชมรม 
 1.2 หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ควรใหการสนับสนุน
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ สถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในพื้นที่หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเขา
ใหญ 4 (คลองปลากั้ง) ใหมากขึ้นเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรูจักแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศอีกแหงหนึ่งที่
ยังเปนสถานที่ศึกษาธรรมชาติอันงดงาม 
 1.3 หนวยงานจากภาครัฐที่เกี่ยวของ เชนกรมพัฒนาชุมชน และการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย ควรใหการสนับสนุนดานงบประมาณในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อ
รองรับนักทองเที่ยวไดอยางเต็มที่ 
 1.4 ในกรณีที่ตองระดมความคิดเห็นของสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและ
มัคคุเทศกตําบลวังหมีในเรื่องราวตางๆ เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การ
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หาแนวทางแกไขปญหา ควรใชวงสนทนาในเวทีที่ไมเปนทางการ
และเปนทางการใหบอยข้ึน เพื่อเปนการระดมสมอง โดยนําผลสรุปที่ไดหารือในที่ประชุมกอน
ตัดสินใจ 
 1.5 ชาวบานที่เปนสมาชิกชมรมอาสาสมัครพิทักษกระทิงและมัคคุเทศกตําบลวังหมี 
ควรมีบทบาทมากขึ้นในการรวมบริหารงานดานนโยบายรวมกับประธานชมรม เพื่อชวยสานตอการ
ปฏิบัติงานของชมรมไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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 2. ขอเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต 
 
 2.1 ควรมีการศึกษาเรื่องการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
อุทยานแหงชาติเขาใหญ ในหมูบานอื่นๆ ที่มีลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม ที่แตกตางจากตําบลวัง
หมีดวย เชน หมูบานที่อยูบริเวณรอบอุทยานแหงชาติเขาใหญในจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัด
นครนายก  
 2.2 ควรมีการศึกษานโยบาย และ การใชส่ือประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของ อุทยานแหงชาติเขาใหญเพื่อทราบถึงการดําเนินกิจกรรมรวมกับชาวบาน 
และประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 2.3 ควรมีการศึกษาเรื่องการสื่อสารเพื่อสงเสริมการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
อุทยานแหงชาติเขาใหญ กรณีศึกษา ธุรกิจโฮมสเตย 
 2.4 ควรมีการศึกษาประเด็นที่เกี่ยวของกับความรูความเขาใจ การเปดรับขาวสาร
เกี่ยวกับการจดัการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
 หากมีการศึกษาวิจัยในมุมมองหรือแนวทางที่แตกแขนงออกไปอีก ผูวิจัยมั่นใจวา จะ
เกิดประโยชนสูงสุดตอการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศไทยใหเปนไปในทิศทางที่
ถูกตอง เพราะที่ผานมารัฐบาลไดสงเสริมใหการทองเที่ยวของประเทศไทยเปนการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อเสริมภาพลักษณประเทศไทยไปในทางบวก 
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