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52260902 : สาขาวชิาพฒันศึกษา 
คาํสาํคญั :  การจดัการท่องเทียวโดยชุมชน, การพฒันาชุมชนอยา่งยงัยนื 
  ทิพยสุ์ดา พุฒจร : การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเทียวโดย
ชุมชน เพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยืน กรณีศึกษา ชุมชนสลกัคอก จงัหวดัตราด. อาจารยที์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  : อ.ดร.ลุยง วีระนาวิน , รศ.ดร.คณิต เขียววิชยั และ ผศ.ดร.ธีรศกัดิ อุ่นอารมยเ์ลิศ.    
299 หนา้. 
 การวิจยันีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาสภาพและศกัยภาพการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน       

แนวทางการดาํเนินงานพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน และพฒันารูปแบบการจดัการ

ท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอยา่งยงัยืน ดว้ยการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมกบั
คณะกรรมการบริหารชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก  
 ผลการวิจยัพบว่า ชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอกมีการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน คนใน

ชุมชนซือหุน้และไดรั้บเงินปันผลรายปีสัดส่วนร้อยละ  ของรายไดท้งัหมดจากกิจกรรมท่องเทียว 

และร้อยละ  จดัสรรเพือการบริหารงาน การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ งานสาธารณประโยชน์ 

และการจดัสวสัดิการสังคม ศกัยภาพการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน กลุ่มผูน้าํในชุมชนเป็นทีม

บริหารงานชมรม มีผูจ้ดัการชมรมทาํหน้าทีดูแลกิจกรรมท่องเทียว สมาชิกชมรมร่วมดูแลรักษา

ทรัพยากรท่องเทียว ชมรมขาดคนรุ่นใหม่เขา้มาเรียนรู้การจดัการท่องเทียว หน่วยงานภายนอกให้

การสนับสนุนการพฒันาอย่างต่อเนือง และการขยายตัวการพฒันาเกาะช้างส่งผลกระทบต่อ

ทรัพยากรท่องเทียวของชุมชน 

 นกัวจิยัร่วมกบัชมรม กาํหนดแนวทางการดาํเนินงานพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน

และไดด้าํเนินงานพฒันาร่วมกนั เช่น กิจกรรมพฒันาการบริหารจดัการชมรม การทดลองจดัการที

พกัในชุมชน และการกระตุน้จิตสาํนึกรักษสิ์งแวดลอ้มแก่คนในชุมชน และมีการพฒันารูปแบบการ

จดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอย่างยงัยืน ประกอบด้วย หลกัการ เป้าหมาย 

กระบวนการจดัการ กระบวนการพฒันา การประเมินผล ซึงตอ้งอาศยัปัจจยัภายในชุมชน และปัจจยั

ภายนอกชุมชนสนบัสนุน เพือใหก้ารจดัการท่องเทียวโดยชุมชนสามารถพฒันาชุมชนไดอ้ยา่งยงัยืน 

ทงัดา้นสังคมวฒันธรรม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  
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52260902 : MAJOR : DEVELOPMENT EDUCATION 

KEY WORD : COMMUNITY-BASED TOURISM (CBT)/SUSTAINABLE COMMUNITY DEVELOPMENT   

 TIPSUDA  PUTJORN : PARTICIPATORY ACTION RESEARCH IN COMMUNITY - BASED 

TOURISM MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE COMMUNITY DEVELOPMENT AT SALAK-KOK,      

TRAT PROVINCE. THESIS ADVISORS : LUYONG VERANAVIN,Ph.D., ASSOC.PROF.KANIT 

KHEOVICHAI,Ph.D., AND ASST.PROF.THIRASAK UNAROMLERT,Ph.D. 299 pp. 

 This research aimed to study conditions and potential management of Community 

Based Tourism (CBT), identify the pathways to develop CBT and the patterns of sustainable 

management by adopting the participatory research with the administrative committees of the 

Salakkok Community Based Tourism club. 

 According to the research results, the club organized the CBT by local community 

which distributed the share of business and the dividend of 35 percent per annual income from 

tourism activities and retained 65 percent for managing natural reservation, public benefit 

activities and welfares. Referring to the managing potential the CBT, the leaders of the 

community managed the clubs and the club managers continuously managed the tourism 

activities. The members of the clubs participated in preserving natural resources. However, there 

were insufficient young generations to partake and involve in learning activities which 

continuously funded by external organizations. In addition, the expanding developments of Chang 

Island negatively influenced to the resources of the CBT. 

 With the cooperation, the clubs and the researcher involved in proceeding the 

development of the CBT and associated working: managing the clubs, conducting the pilot 

projects of Homestays and motivating the awareness of environmental conservations for local 

residents with the explicit patterns of sustainable developments that included  principles, targets, 

procedures of developments, evaluations These relied on the internal factors within the 

community and the external supporters to accomplish the CBT sustainably in relation to society, 

culture, economy as well as national resources and environments 
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 วิทยานิพนธ์ฉบบันีเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎี

บณัฑิต สาขาวิชาพฒันศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร สําเร็จได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิงจาก 

อาจารย  ์ดร.ลุยง  วีระนาวิน  รองศาสตราจารย ์ดร.คณิต  เขียววิชัย  และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.       

ธีรศกัดิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก ผูท้รงคุณวุฒิ และ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ทีไดใ้ห้

คาํแนะนาํ คาํปรึกษาแนวทางการจดัทาํวทิยานิพนธ์ และติดตามความกา้วหนา้การจดัทาํวทิยานิพนธ์

ดว้ยดีเสมอมา ส่งผลใหผู้ว้จิยัสามารถจดัทาํวทิยานิพนธ์ใหมี้ความสมบูรณ์ตามหลกัวชิาการ 

 การดาํเนินการวจิยัจะไม่สามารถตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัได ้หากไม่ไดรั้บความเมตตา 

และความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหารและสมาชิกชมรมนาํเทียวพืนบา้นสลกัคอก ตลอดช่วง

ระยะเวลา  ปีนีทีไดเ้ป็นส่วนหนึงของการร่วมขบัเคลือนให้การวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ

มีส่วนร่วมอยา่งสมบูรณ์  
 การไดรั้บความกรุณาจากผูท้รงคุณวฒิุหลายท่านทีไดมี้ส่วนในการวเิคราะห์รูปแบบและ

ให้ขอ้เสนอแนะการพฒันารูปแบบการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพฒันาชุมชนอย่างยงัยืน 
ซึงมีส่วนสําคญัในการสะทอ้นกลบัคืนสู่ชุมชนสลกัคอกไดพ้ฒันา และการเกิดองคค์วามรู้ใหม่เพือ

ประโยชน์ต่อชุมชนต่างๆ ทีทาํการท่องเทียวไดมี้แนวทางการพฒันาการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน

ใหส้ามารถนาํไปสู่การพฒันาชุมชนทียงัยนืได ้

 การได้รับทุนอุดหนุนการวิจยัจากสํานักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ทีได้ให้ทุน

สนับสนุนการวิจยั ประเภทบณัฑิตศึกษา ประจาํปี พ.ศ.2555 และการได้รับทุนการศึกษาจาก             

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร ซึงมีส่วนสาํคญัยงิทีทาํใหก้ารวจิยัสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี  
 สุดทา้ยนี การได้รับกาํลงัใจ และผลกัดนัให้เกิดความมุ่งมนัให้งานวิทยานิพนธ์สําเร็จ

ตามแผนงานทีกาํหนด จากคุณพ่อวลัลภ และคุณแม่พรทิพย ์สุประดิษฐกุล คุณพ่อรังสี และคุณแม่

อาํไพ พุฒจร และผูช่้วยศาสตราจารยจิ์ตศกัดิ พุฒจร ผูว้ิจยัตอ้งขอขอบพระคุณทุกท่านทีไดก้ล่าวมา

ขา้งตน้มา ณ โอกาสนี  
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