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บทคัดยอ 
 

 งานวิจัยชิ้นน้ี เรื่อง “การพัฒนาและการจัดการทองเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน:  กรณีศึกษา ตําบลปากนํ้าประ
แส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง” ครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน และ 
2) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา ตําบลปากนํ้าประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 ผลการศึกษาพบวา 
 การพัฒนาและการจัดการทองเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจชุมชนปากนํ้าประแส ปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริหาร
จัดการทองเที่ยวโดยชุมชนประสบความสําเร็จ คือ 1) การมีผูนําที่เขมแข็ง 2) บทบาทและหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลบางนํ้าผ้ึง สนับสนุนดานงบประมาณ สถานที่ และคอยใหคําปรึกษาดวยการจัดการทองเที่ยว รวมทั้งเปดพื้นที่ให
ชมุชนมารวมกันประชุมประชาคม 3) การสรางกระบวนการการมีสวนรวม 4) การสรางระเบียบและกฎเกณฑ 5) การ
สรางเครือขาย และ 6) ความไวเน้ือเชื่อใจ สวนการบูรณาการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดยเครือขาย คือ 1) จุดเริ่มตน
แนวคิดการบริการภาครัฐดวยเครือขายการทํางาน 2) ขอไดเปรียบของการทํางานในลักษณะเครือขาย 3) ลักษณะของ
ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 4) ภารกิจที่ตองอาศัยการทํางานแบบเครือขาย 5) ปจจัยที่เปนหัวใจใหเกิดความ
รวมมืออยางยั่งยืน และแนวทางการบริหารจัดการโดยเครือขายเพื่อบูรณาการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่เทศบาล
ปากนํ้าประแส 1) การสรางเอกภาพระดับเปาหมาย 2) กระบวนการติดตามผลการดําเนินงานที่ชัดเจน และ 3) องคกร
เครือขายเพื่อขับเคล่ือนที่ชัดเจน  
 

คําสําคัญ:  การบริหารจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน, เศรษฐกิจชุมชน 
 

Abstract 
 

 This research on “Development and Tourism Management for Community Economy: A 
Case Study Paknam Prasea Sub-District, Klaeng District, Rayong Province” was aimed to study the 
management and development of community-based tourism (CBT).  
 The results showed that the development and management of community-based tourism 
were success: 1) the presence of a strong leader, 2) the role and functions of Paknam Prasea 
Municipality, budget support facility and to provide advice on the management of tourism. Including 
open space, the community came together meetings 3) the process of participation 4) the rules, 
regulations, and 5) creating networks and 6) the trust. The integration of the tourism industry by the 
network: 1) the beginning concept of government services with network function 2) advantages of 
working in a network 3) the nature of cooperation between the public and private 4) mission requires 
the network 5) factors is central to cooperation and sustainable management practices by the 
network to integrate the tourism industry in the area of Paknam Prasea municipality: 1) creating a 
unified target 2) The process of monitoring the implementation of clear and 3) enterprise network to 
drive clear. 



2 
 
Keyword:  Community-based tourism Management, Community Economic 
 

บทนํา 
 

 การศึกษาเรื่อง “การจัดการทองเที่ยวชุมชน” (Community based-tourism) เปนความพยายามที่จะหา
มุมมองใหม ๆ ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนในเชิงของการจัดการทองเที่ยว ซ่ึงมีจุดประสงคใหชุมชนมีรายไดเสริมจาก
อาชีพหลัก การจัดการทองเที่ยวชุมชนเปนการปรับตัวของชุมชน หลังจากที่ชุมชนไมสามารถตานทานตอกระแสของ
ระบบเศรษฐกิจ ที่มีลักษณะเปนอุตสาหกรรม ชุมชนที่มีทุนนอยหรือสายปานไมยาว หรือไมสามารถจัดหาเทคโนโลยี
สมัยใหมมาแขงขันกับระบบทุนขนาดใหญได การปรับตัวของชุมชนดังกลาวใหสามารถยืนหยัดทามกลางกระแสระบบ
เศรษฐกิจดังกลาว ชุมชนไดนําการทองเที่ยวมาเปนเครื่องมือหารายได โดยใชความไดเปรียบของทรัพยากรทองถิ่นเปน
ฐาน ผนวกกับการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางทะเล 
 การพยายามตอบคําถามขางตนดวยการเสนอแนวคิดการทองเที่ยวที่ไมชวงชิงการใชประโยชนจากส่ิงแวดลอม 
สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน หากแตมุงตอบสนองความตองการของคนในทองถิ่นใหมากที่สุด ดวยการใชทรัพยากร 
และเทคโนโลยีในชุมชนเทาที่จําเปน ที่สําคัญยังตองมีการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวรวมกับคนในชุมชนอีกดวย ในขณะ
ที่คุณสมบัติที่สําคัญของการทองเที่ยวชุมชนดังกลาว จะตองประกอบไปดวย 5 ประการ (David A. Fennell, 2008: 17-
45) ไดแก หน่ึง ตองเปนการทองเที่ยวที่มีผลกําไรตอบแทนมายังครอบครัวของสมาชิกในชุมชน ในฐานะการเปดใหเปนที่
พักอาศัยของนักทองเที่ยวในชุมชนน้ัน ๆ หรือจําหนายสินคาของตนเอง โดยไมตองผานนายหนาใด ๆ สอง ตองเปนการ
ทองเที่ยวที่ชุมชนไดรับประโยชนโดยรวมอยางแทจริง ไมวาจะเปนการสรางสาธารณูปโภค และการยกระดับความเปนอยู
ที่มุงสราง “เพื่อสมาชิกในชุมชน” แตมิใช “เพื่อนักทองเที่ยว” สาม ตองเปนการทองเที่ยวที่ไมกอใหเกิดความตึงเครียด
ดานสังคมและวัฒนธรรมในชุมชน อันเน่ืองมาจากความพยายามนําความทันสมัย ส่ี ตองเปนการทองเที่ยวที่สราง
จิตสํานึกในการเคารพและรักษาส่ิงแวดลอม สังคม ตลอดจนวัฒนธรรมในชุมชนใหเกิดขึ้นกับนักทองเที่ยว และทายที่สุด 
ตองเปนการทองเที่ยวที่กอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางประเทศ ทั้งในระดับนานาชาติ นานาภูมิภาค ที่ลวนอยูภายใต
นานาวัฒนธรรมโดยนัยน้ีการทองเที่ยวชุมชนตองเปนการทองเที่ยวที่สอนใหนักทองเที่ยวเคารพในความหลากหลายทาง
ชีวภาพและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม และไมมองวาใคร “เจริญกวา” และใคร “ดอยกวา” 
 ปจจัยจูงใจในการเลือกตําบลปากน้ําประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 จังหวัดระยองมีลักษณะพื้นที่ที่ประกอบดวยชายฝงทะเล ที่ราบชายฝงและที่ลาดสลับเนินเขาและภูเขา ทําให
จังหวัดระยองเปนจังหวัดที่มีความงดงามและอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงแผนดินที่เปยมไปดวยแรธาตุ
ตางๆ ทําใหอาชีพเกษตรกรรมของคนระยองไดรับผลผลิตดี รวมทั้งจังหวัดระยองยังเปนแหลงประมงและผลิตอาหาร
ทะเลแปรรูป สงผลใหระยองกลายเปนเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ นอกจากน้ีดวยทําเลที่ตั้งที่ของจังหวัดอยูไมไกล
จากกรุงเทพมหานคร และทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีการคมนาคมสะดวก จึงทําใหจังหวัดระยองกลายเปนเมือง
ทองเที่ยวชายทะเลที่สําคัญแหงหน่ึงของภูมิภาคและของประเทศอีกดวย (คูมือทองเที่ยวจังหวัดระยอง, สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง) 
 จะเห็นไดวาจังหวัดระยองถือเปนจังหวัดที่มีความสําคัญทั้งดานการเกษตรและการทองเที่ยว ที่มีผลตอการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ปจจุบันแนวโนมการพัฒนาในดานการทองเที่ยวของภาคตะวันออกกําลังมีทิศทางไป
ในทางที่ดี โดยอาจพิจารณาไดจากประเด็นดังน้ี 
 1. การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community = AEC) ในป พ.ศ. 2558 ซ่ึงจะ
ทําใหมีการเดนิทางติดตอทางดานการคา การบริการ การลงทุนและการเคล่ือนยายแรงงานที่มีฝมือใน 10 ประเทศของ
อาเซียน ในกรณีของชายฝงทะเลตะวันออกยอมเปนโอกาสที่จะเปดใหมีการทองเที่ยวระหวางไทยกับประเทศอาเซียน
อ่ืนๆมากขึ้น 
 2. การสรางถนนเฉลิมบูรพาชลทิศเลียบชายฝงทะเลตะวันออกเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวชายฝงทะเลใน
ระดับสากลตั้งแตจังหวัดระยองไปจนถึงจังหวัดตราดพบวาในระหวางปงบประมาณ 2549 – 2555 กรมทางหลวงชนบท
จะสรางถนนดังกลาวไดเปนระยะทางยาวถึง 113 กิโลเมตร โดยใชงบ 1,414 ลานบาท (สํานักกอสรางทาง กรมทางหลวง
ชนบท) 
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 3. การเพิ่มความสะดวกในการคมนาคมขนสงในแถบจังหวัดชายฝงทะเลตะวันออกโดยมีการจัดทําโครงการ
ขนาดใหญ (Mega Project) เชน โครงการรถไฟฟาจากกรุงเทพฯ มาสูชลบุรี ระยอง และจันทบุรีในอนาคต การเปด
สนามบินอูตะเภาเปนสนามบินพาณิชยในระดับสากล เปนตน 
 จากแนวโนมทิศทางการพัฒนาของประเทศพบวาระยองเปนจังหวัดที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนา
โดยเฉพาะดานการทองเที่ยว ซ่ึงที่ผานมามีกลุมคนเพียงไมก่ีคนที่ไดรับผลประโยชนจากการจัดการทองเที่ยว รวมทั้งระบบ
การจัดการทองเที่ยวมักเปนการมุงใชทรัพยากรที่ไมกอใหเกิดความยั่งยืน ดังน้ันทิศทางการพัฒนาที่ดีควรจะมุงสงเสริมการ
ทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืนควบคูกับการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนเปนสําคัญ 
 ชุมชนปากนํ้าประแส เปนชุมชนที่มีที่ตั้งบริเวณที่แมนํ้าประแสไหลมาบรรจบกันลงสูทะเล จึงมีพืชพันธุ
ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทําการประมงทั้งจากการประมงนํ้าเค็มและประมงนํ้ากรอย มี
พื้นที่ปาชายเลนกวางใหญเปนแหลงเพาะขยายพันธุสัตวนํ้านานาชนิด และในอดีตปากนํ้าประแสยังเคยรุงเรอืง เปนยานธุรกิจ
ศูนยกลางทางการคาทางนํ้าหรือเมืองทาขนาดใหญของอําเภอแกลง ปจจุบันการประกอบอาชีพประมงประสบปญหาจาก
สาเหตุหลายปจจัย เชน จํานวนสัตวนํ้าในทะเลลดนอยลง รวมทั้งปญหาจากนํ้ามันเชื้อเพลิงมีราคาสูง ทําใหการทําประมง
ไมคุมคากับการออกเรือหาปลา ประชาชนจึงเริ่มมีรายไดลดลง จึงเกิดการปรับตัวหันมาประกอบอาชีพทางดานการ
ทองเที่ยวโดยเนนการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน เปนการทองเที่ยวแบบโฮมสเตย (Home Stay) ซ่ึงเปนรูปแบบการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน Sustainable Tourism คณะวิจัยเห็นวาการพัฒนาภาคการทองเที่ยวจะเปนทางเลือกที่สําคัญใน
การพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเนนการจัดการทองเที่ยวแบบยั่งยืนที่จัดการโดยชุมชน จึงไดจัดทํา การบริหารจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดระยอง:  กรณีศึกษาชุมชนตําบลประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยองขึ้น โดยคาดหวังวา
ผลการวิจัยจะนําไปสูการชวยนําความรูที่ไดจากการวิจัยมาพัฒนาการทองเที่ยวที่ชุมชนเคยดําเนินมาในอดีตใหมีคุณภาพ
มากขึ้น รวมทั้งจะนําไปสูการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะในระดับทองถิ่นตอไป 
 ตําบลปากนํ้าประแสเดิมเปนชุมชนโบราณ ดํารงชีวิตโดยการตอเรือไมขนาดใหญจับสัตวทะเล ตอมาปญหา
เรื่องราคานํ้ามันแพง ชาวประมงจํานวนหน่ึงไมสามารถดํารงชีพในการทําประมงไดอีกตอไป ซ่ึงบางสวนไดปรับตัวหันมา
ประกอบอาชีพนําเที่ยวโดยใชเรือนํานักทองเที่ยวทองทะเล และบางสวนเปดพื้นที่พักแรมเปนลักษณะโฮมสเตย (Home 
stay)1 ใหกับนักทองเที่ยว และเพิ่มกิจกรรมตาง ๆ ใหกับนักทองเที่ยว เชน การปลูกปาชายเลน หรือการชมระบบนิเวศน
ปาชายเลยโปรงทอง เปนตน 
 ความสําเร็จในการจัดการการทองเที่ยว ของชุมชนปากนํ้าประแส นาจะมีนัยตอการสนับสนุนของยุทธศาสตร
หลักของถนนบูรพาชลทิต (ระยอง จันทบุรี ตราด)2 เน่ืองมาจากถนนเสนน้ีถูกสรางเพื่อรองรับการทองเที่ยวเปนสําคัญ 
 ประเด็นแรงจูงใจตอมาคือ ความสําเร็จในการจัดการทองเที่ยวของชุมชนดังกลาว คณะผูวิจัยไมสามารถนํา
ตัวแบบจากนักวิชาการ หรือหนังสือทั่ว ๆ ไป ไปครอบตามทฤษฎีที่คณะผูวิจัยไดกําหนดในหองส่ีเหล่ียม เพราะคําตอบอยู
ที่ชุมชน ซ่ึงประเด็นคําถามหลักที่สําคัญที่คณะผูวิจัยตองการคนหาคือ ระบบการบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนมี
ลักษณะอยางไร รูปแบบและการประกอบสรางความหมายที่มีผลตอการทองเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนใชวิธีอะไรในการใหคํา
นิยามการทองเที่ยวตามบริบทของตน และส่ือสารออกไปใหนักทองเที่ยวรับรูในลักษณะใด และคําถามสุดทายชุมชน
เขมแข็งจากการจัดการการทองเที่ยวชุมชนหรือไม อยางไร 
 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 

 1. เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา ตําบลปากนํ้าประแส อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 
 2. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา ตําบลปากนํ้าประแส อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง 
 

                                                
1 โครงการสงเสริมการทองเทีย่วแบบ Home Stay เขาถึงไดจาก http://www.prasae.com/viewcontent.asp?contentid=420 เมื่อวันที่ 
17 พฤษภาคม 2554 
2 โปรดดู ยทุธศาสตรหลักของถนนบูรพาชลทิต เขาถึงไดจาก http://www.rayong.go.th/data/yts.html เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2554 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 วิธีวิจัย 
 การวิจัยเรื่องน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรูปแบบผสมผสานโดย
เชื่อมโยงจากการวิเคราะหดวยมุมมองเชิงทฤษฎีที่หลากหลาย (Multi-theoretical Perspective) การสรางทฤษฎีจาก
บริบทที่เกิดขึ้นจากภาคสนามวิจัย (Grounded Theory) และใชวิธีการสัมภาษณระดับทั่วไป และการสัมภาษณระดับลึก 
(In-depth Interview) ตลอดจนเอกสาร รายงาน ผลงานการศึกษาวิจัยที่เก่ียวของตาง ๆ เพื่อรวบรวมขอมูลในการ
วิเคราะหภาพรวมระดับประเทศ และภาคปฏิบัติของภาคประชาชนที่เคยผานประสบการณจริง เพื่อใหการวิเคราะห
ขอมูลเปนอยางกระจางชัด ตั้งแตการริเริ่มการสรางชุมชนเปนแหลงทองเที่ยว วิธีการประกอบสรางความหมายใหการ
ทองเที่ยว จนนําไปสูการสรางชุมชนเขมแข็ง ซ่ึงประเด็นสําคัญของการศึกษาวิจัยน้ีจึงมีเปาประเด็นในการคล่ีคลายใหเห็น
ถึง สาระสําคัญ 3 สวนดวยกัน คือ กระบวนการจัดการการทองเที่ยว รูปแบบ และการประกอบสรางความหมายใหกับ
การทองเที่ยว และการสรางชุมชนเขมแข็ง 
  - การวิเคราะหการบริหารจัดการการทองเที่ยว มีเปาประเด็นที่ตองการการสืบคนใหเห็นถึงระบบการ
บริหารจัดการที่ทําใหการทองเที่ยวโดยชุมชนประสบความสําเร็จ โดยใชพื้นฐานเชิงทฤษฎี ที่กลาวถึง ภาวะผูนํา การมี
สวนรวมของภาคประชาชน บรรทัดฐานของสังคม การสรางเครือขายทางธุรกิจ และการไวเน้ือเชื่อใจ มาใชเปนกรอบ
สําคัญที่เขามากําหนด 
  - การถอดบทเรียนของภาคปฏิบัติการจริงของประสบการณของชุมชนปากนํ้าประแส ที่ไดใชการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนเปนตัวขับเคล่ือนเชื่อมโยงระบบความสัมพันธทางสังคม ตลอดจนการสรางเศรษฐกิจชุมชนที่เขมแข็ง 
สําหรับในบริบทของกรณีศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดใช แนวศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบ ดังจะสรุปประเด็นสําคัญดังตอไปน้ี 
   1.  ดานเศรษฐกิจ 
   2.  ดานการเมือง 
   3.  ดานสังคม และวัฒนธรรม 
   4.  ดานส่ิงแวดลอม 
   1.  ดานเศรษฐกิจ ไดแก ชุมชนทองถิ่นมีความกินดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรวมกลุมธุรกิจที่
หลากหลายเพื่อสรางพลังในการตอรองกับพอคาคนกลางหรือนายทุน มีอิสรภาพในการจัดการทรัพยากรของชุมชน การมี
โอกาสเขาถึงและใชทรัพยากรในชุมชนเพื่อประโยชนของคนในชุมชน ความสามารถในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับส่ิงที่มีคา
นอยหรือไมมีของชุมชน มีเงินทุนสํารองใหสมาชิกในชุมชนไดกูยืมเพื่อการลงทุน หรือสําหรับกิจการสาธารณะและ
สวัสดิการของชุมชน การปลอดจากการพึ่งพิงตลาดทุน และปจจัยในการผลิตจากภายนอกเพื่อลดการพึ่งพิงใหเหลือนอย
ที่สุด ขายผลผลิตไดในราคาที่เปนธรรม มีความสามารถในการจัดระบบธุรกิจของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดจาก
ความเส่ียงในการผลิตหรือมีความเส่ียงนอย 
   2.  ดานการเมือง ไดแก ตองไมกระจุกอํานาจในการตัดสินใจที่หนวยงานราชการทองถิ่นเพียงอยาง
เดียว แตมุงกระจายอํานาจในการตัดสินใจใหกับประชาชนทองถิ่นดวย เพื่อใหประชาชนทองถิ่นไดมีอํานาจในการผลักดัน
หรือตอรองกับรัฐ หรือกลุมผลประโยชน ไมวาจะเปนแนวนโยบาย รวมถึงการจัดสรรงบประมาณโดยใหดําเนินการเพื่อ
ประโยชนของชุมชนได และการไมตกอยูภายใตอํานาจจากภายนอกหรืออํานาจทุน 
   3.  ดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก การมีความสมัครสมานสามัคคี มีความไววางในกันระหวางคน
ในชุมชน มีเวทีประชุมประชาคมที่ทุกคนสามารถเสนอความคิดเห็นไดอยางอิสระ เพื่อความรวมมือรวมใจกันแกปญหา
ของชุมชน มีจิตสํานึกสาธารณะ มีศีลธรรม มีความม่ันใจในศักยภาพของชุมชนในการแกปญหาของชุมชน รูจักชวยเหลือ
แบงปนกัน เสียสละเพื่อประโยชนของสวนรวม มีการกระจายผลประโยชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม พึ่งพาอาศัยซ่ึงกัน
และกันไดในยามจําเปน มีวิธีคิดที่จะพึ่งตนเอง มีกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน มีสิ่งแวดลอมทาง
สังคมที่ดี ทีความสามารถปรับใชวัฒนธรรมและภูมิปญญาของชุมชนเพื่อประโยชนของชุมชน มีความปลอดภัยในชีวิต 
สุขภาพ และทรัพยสิน 
   4.  ดานส่ิงแวดลอม ไดแก การมีสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่ดี  มีการจัดระบบการรักษา
ส่ิงแวดลอมภายในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการทรัพยากรรวมกันระหวางรัฐและชุมชน คนในชุมชนมี
จิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน และสรางวิถีชีวิตที่ไมทําลายส่ิงแวดลอม 
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 การลงสูสนาม (Field) 
 สนามที่ใชในการศึกษาไดแก เขตรับผิดชอบของเทศบาลปากนํ้าประแส เหตุผลที่ตองเลือกสนามแหงน้ีก็คือ 
กอนการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดไปสังเกตการณและเปรียบเทียบตามการทองเที่ยวโดยชุมชนแหลงอ่ืนๆ พบวา มีดวยกันอยู 
2 แบบ คือ แบบแรกเกือบทั้งหมดเปนวิถีชีวิตดั่งเดิมของชุมชนทองถิ่น และชุมชนทองถิ่นน้ัน ๆ และแบบหลังเปนการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนสรางใหมเพื่อรองรับการทองเที่ยวโดยเฉพาะ แตรับผิดชอบโดยเอกชน ซ่ึงความแตกตางที่นาสนใจ
ของการทองเที่ยวโดยชุมชนปากนํ้าประแส กลาวคือ มิใชเปนวิถีชีวิตเกากอนของชุมชน การสรางพื้นที่ของตนใหเปน
แหลงทองเที่ยว โดยที่ชุมชนไมมีประสบการณในการบริหารจัดการการทองเที่ยวมากอนจึงเปนส่ิงที่ทาทายตอชุมชนแหงน้ี
เปนอยางมาก ประเด็นที่สองคือการทองเที่ยวโดยชุมชนแหงน้ี รัฐทองถิ่นเปนเจาของหรือเจาภาพหรือผูจัดการใหญ ซ่ึงจะ
ตางจากการทองเที่ยวในรูปแบบอ่ืน ๆ ในแบบหลังที่เอกชนเปนเจาของ และความตางที่สําคัญในการบริหารคือ ส่ิงที่
สําคัญคือตองมุงแสวงหากําไรอยางสูงสุด แตถารัฐทองถิ่นเปนเจาของการทองเที่ยวเสียเอง ดังน้ันรัฐทองถิ่นตองการอะไร
จากการทองเที่ยว ความนาสนใจดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยไดเลือก การทองเที่ยวโดยชุมชนปากนํ้าประแส เทศบาล
ปากนํ้าประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เปนสนามในการวิจัยครั้งน้ี 
 การรวบรวมขอมูล 
 การเก็บขอมูลใชแนวคําถามในการสัมภาษณระดับลึก โดยแนวคําถามถูกออกแบบสําหรับบุคคลที่เปนผูให
ขอมูลสําคัญ ที่ถูกคัดเลือกโดยอาศัยหลักการเลือกเชิงทฤษฎี (Theoretical Sampling) คือ การใชทฤษฎีที่เขามากําหนด
ส่ิงที่ตองการวิเคราะห โดยกําหนดกลุมผูใหขอมูลหลักตามหลักการเลือกเชิงทฤษฎีออกเปน 4 กลุม คือ คณะผูบริหาร
เทศบาลตําบลปากนํ้าประแส ผูประกอบการ ประชาชน และขาราชการโดยแนวคําถามจะอยูในกรอบของขอมูลนับตั้ง
การสรางการทองเที่ยวโดยชุมชน ระบบการบริหารจัดการ และชุมชนเขมแข็งมีลักษณะเปนอยางไร หลักจากไดเขาสู
สนามและเก็บขอมูลแลว ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณถูกนํามาสรุปและวิเคราะห เพื่อหาผูใหขอมูลหลักที่คุณลักษณะตาง
ออกไปจากผูใหขอมูลคนกอนหนา (Negative Cases) เพื่อใหไดขอมูลใหมมาตรวจสอบขอสรุปเดิม จนถึงระดับที่ขอมูลที่
ไดมาใหมไมสามารถปรับเปล่ียนขอเสนอเชิงทฤษฎีที่มีอยูได (Strauss and Corbin, 1990) อยางไรก็ตาม ปญหาที่ผูวิจัย
ประสบพบเจอจากการลงเก็บขอมูลสนามจริง สวนใหญผูวิจัยจะไดขอมูลคอนขางจะเปนดานดีของการทองเที่ยวโดย
ชุมชนปากนํ้าประแส ทําใหงานวิจัยชิ้นน้ีดูเหมือนไมนาสนใจ แตดวยภาพของการทองเที่ยวโดยชุมชนปากนํ้าประแสไมได
เปนไปตามคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญ ทําใหผูวิจัยตองสรางความไวเน้ือเชื่อใจกับผูใหขอมูลสําคัญอีกสวนหน่ึง
เพื่อเปนการตรวจสอบขอมูล  
 การวิเคราะหขอมูล 
 ขั้นตอนน้ีถูกดําเนินการไปพรอม ๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูล โดยขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณไดถูกเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการจดบันทึก และบันทึกเครื่องบันทึกเสียง จากน้ันจึงนํามาถอดคําใหสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลในการ
วิเคราะห และจัดแยกประเภท จากน้ันทําการวิเคราะหเชื่อมโยงกับปรากฏการณตาง ๆ เพื่อทําความเขาใจบริบทที่เกิดขึ้น 
ณ พื้นที่ชุมชนปากนํ้าประแส แลวตีความหมายเพื่อใหเขาถึงระบบการบริหารจัดการทองเที่ยว โครงสรางสังคมวัฒนธรรม 
แบบแผนการดําเนินชีวิตและความสัมพันธของคนในชุมชนปากนํ้าประแส ผูใหขอมูลหลัก 1) คณะผูบริหารเทศบาลตําบล
ปากนํ้าประแส จํานวน 2 คน 2) ผูประกอบการ จํานวน 5 คน 3) ประชาชน 5 คน และ 4) ขาราชการ จํานวน 2 คน 
 

ผลการวิจัย 
 

 การปรับตัวของชุมชนจนนําไปสูการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนปากนํ้า
ประแสร เทศบาลตําบลปากนํ้าประแส กลาวคือ จากการที่ผูวิจัย ลงไปเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณ สัมภาษณเจาะลึก 
และการสังเกตการณในพื้นที่ของชุมชนปากนํ้าประแส จนไปสูการตีความปรากฏการณที่เกิดขึ้นในบริบท ความสําเร็จใน
การบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนปากนํ้าประแสมีปจจัยที่สําคัญอยู 5 ประการดวยกัน คือ 1) การมีผูนําที่
เขมแข็ง การมีผูนําที่เขมแข็ง เปนปจจัยสําคัญที่เปล่ียนพื้นที่ชุมชนเปนการทองเที่ยว จนนําไปสูชุมชนเขมแข็งพึ่งพา
ตัวเองได ซ่ึงลักษณะเฉพาะอันโดดเดนของผูนําที่เขมแข็ง คือ ดานความขีดความสามารถของผูนํา สามารถที่ จะคิด
แนวทางดําเนินงานที่แปลก โดยชุมชนไมมีองคความรูพื้นฐานในเรื่องเก่ียวการทองเที่ยวรองรับ แตซ่ึงเปนคนที่มุงม่ันและ
เรียนรูอยูตลอดเวลา 2) บทบาทและหนาที่ของเทศบาลตําบลปากน้ําประแส นอกจากจะเปนหนวยงานที่ใกลชิดกับ
ประชาชนแลว เทศบาลตําบลปากนํ้าประแส ยังสนับสนุน/ พี่เล้ียง ในการสงเสริมการทองเที่ยวอีกดวย ไมวาจะเปนการ
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ใหใชสอยในพื้นที่ของสวนราชการ สรางระบบการบริหารจัดการทองเที่ยวรวมกันระหวางประชาชนกับรัฐ หรือวิเคราะห
สถานการณการทองเที่ยว รวมทั้งขอเสนอแนะจากทั้งนักทองเที่ยว และผูประกอบการ สงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ตลอดจนยังใหการชวยเหลือดานการโฆษณาประชาสัมพันธการทองเที่ยวอีกดวย จากบทบาทและหนาของ
เทศบาลตําบลปากนํ้าประแส ในการบริหารจัดการทองเที่ยว 3) การสรางกระบวนการการมีสวนรวม การหาขอสรุป
ของชุมชนปากนํ้าประแส ไมจะเปนการรวมกันกําหนดแผนพัฒนาชุมชน การวิเคราะหปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนการ
แกไขปญหา ประเมินผลการแกไข ตลอดจนการรวมกันกําหนดทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยว จะใชวิธีการประชุม
ประชาคม โดยตําบลบางนํ้าผ้ึงจะแบงการประชุมประชาคมออกเปน 2 สวน คือ ในระหมูบาน เพื่อใหแตละหมูบาน
กําหนดเปนวาระ หรือปญหาหรือแนวทางการทํางานรวมกันระหวางรัฐทองถิ่นกับหมูบาน พอไดขอสรุปเบื้องตนแลว จะ
นําไปสูเวทีประชุมประชาคมใหญ คือระดับตําบลตอไป ณ เทศบาลตําบลปากนํ้าประแส เพื่อหาสรุปพรอมกันทั้งตําบลฯ 
ซ่ึงในที่ประชุมประชาคมใหญ จะมีบรรยากาศของการแลกเปล่ียนความคิดเห็นจัดลําดับความสําคัญในการแกไขปญหา
กอนหลัง เฉพาะหนา เม่ือไดขอยุติแลวก็จะนําแนวทางการทํางานบรรจุไวในแผนพัฒนาชุมชนในชวงปงบประมาณตอไป 
หรือในสวนของการประชุมประชาคมของการทองเที่ยวโดยเทศบาลฯ ก็จะจัดใหมีประชุม เพื่อกําหนอทิศทางแผนการ
ทองเที่ยว วิเคราะหสถานการณปจจุบัน ประเมินผลสํารวจความคิดเห็นของนักทองเที่ยว ตลอดจนแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นรวมกันเพื่อการบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนใหเหมาะสมตอไป หลังจากที่ที่ไดผลสรุปออก จะนําไปบรรจุ
ในพัฒนาการทองเที่ยวตอไป 4) การสรางระเบียบและกฎเกณฑ ระเบียบคณะกรรมการบริหารกิจการการทองเที่ยวโดย
ชุมชนปากนํ้าประแส เพื่อใหการบริหารและการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนปากนํ้าประแส เปนไปดวยความโปรงใส มี
ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงคในการเปนตลาดชุมชน 5) การสรางเครือขายและความไวเนื้อเช่ือใจ การสราง
เครือขาย และความไวเน้ือเชื่อใจ การทองเที่ยวโดยชุมชนปากนํ้าประแสไดทําใหประชาชนทองถิ่นไดมีปฏิสัมพันธที่ดีตอ
กัน ความสัมพันธดังกลาวไมแบงความเปนญาติ กับความไมเปนญาติ ซ่ึงความสัมพันธน้ีมิอาจจะกอรูปไปสูความสัมพันธที่
เรียกวา เครือขายของการกระทํารวมกันเพื่อสังคมสวนรวม อันเปนความรวมมือระหวางสมาชิกของชุมชนที่ครอบคลุมทั่ว
ทั้งสังคมไดอยางแทจริง ขณะที่ผูคนในชุมชนไดพบปะกัน ไดปรึกษาหารือกันในเรื่องทั่วๆ ไป หรือเรื่องเก่ียวกับปญหาใน
ชุมชน เอาใจมาคุยกันเหมือนพี่นองกัน หาทางออกรวมกัน มิใชตางคนตางอยูเหมือนกับในอดีต สวนความไวเน้ือเชื่อใจน้ัน 
ถาถาชุมชนไดมีอยูในระดับที่สูง การขอความรวมมือกับชาวบานในการทําโครงการตางๆ ก็จะงายขึ้นเพราะชาวบานเห็น
วาเปนประโยชน 
 และอีกประการหน่ึงคือการบูรณาการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดยเครือขาย โดยยึดหลักความรวมมือกัน
มากกวาการแขงขันกัน จะเปนรูปแบบการพัฒนาที่มีความสําคัญอยางยิ่งในทศวรรษหนา ซ่ึงจากประสบการณที่ผานมา 
ลักษณะการทํางานดังกลาวจําเปนตองมีปจจัยสําคัญที่สนับสนุนใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน ไดแก การที่สมาชิกใน
เครือขายเล็งเห็นเปาหมายรวมกัน มีพันธกิจที่ชัดเจน มีระบบบริหารจัดการองคกรเครือขาย (Business Model) ที่มี
ประสิทธิภาพแกนนําชุมชนมีความเขมแข็งและปราศจากความขัดแยงดานผลประโยชน มีการสรางใหเกิดบรรยากาศ
ความไววางใจซ่ึงกันและกัน รวมถึงการที่ชุมชนมีความรูสึกเปนเจาของในภารกิจของเครือขาย อยางไรก็ตามแนวทางการ
บริหารจัดการโดยเครือขายเพื่อบูรณาการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่เทศบาลปากนํ้าประแส  ประเด็นสําคัญของ
การขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่เทศบาลปากนํ้าประแส ประการหน่ึง คือ ทําอยางไรใหกิจกรรม
การพัฒนาตาง ๆ เกิดประสิทธิผลในลักษณะที่หนุนเสริมซ่ึงกันและกัน (Synergy) เพื่อใหผลลัพธที่ไดจากการพัฒนา
สามารถทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงในทางที่ดีใหไดมากที่สุด (Optimal Impact) ภายใตขอจํากัดของทรัพยากร
นานาประการที่มีอยู จึงเปนที่มาของการจัดทําแผนยุทธศาสตร (Strategic Plan) ที่มีการบูรณาการกิจกรรมตาง ๆ 
ภายใตแตละประเด็นยุทธศาสตรอยางเปนระบบเชื่อมโยง (Integrated Activities) การสรางเอกภาพระดับเปาหมาย 
เพราะขอเสนอแผนงาน/โครงการ ไดมาจากการวิเคราะหปญหา ศักยภาพ โอกาส และขอจํากัด การสังเคราะหขอมูล 
ความรู หลักวิชาการ และความคิดสรางสรรค กระบวนการติดตามผลการดําเนินงานที่ชัดเจน มีกระบวนการติดตามผล
การดําเนินงานที่ชัดเจน เปนระบบ ตอเน่ือง และเปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เก่ียวของ องคกรเครือขายเพื่อขับเคล่ือนที่
ชัดเจน โดยยึดหลักการมีสวนรวมตามระดับความพรอม และการพัฒนารวมกันอยางตอเน่ืองดวยความสมัครใจมากกวา
การจัดตั้งแบบบังคับ เปาหมายที่เปนรูปธรรมสําหรับกลยุทธน้ีก็คือ การสรางเวทีแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร ที่ทําใหเกิด
การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพสูงระหวางสมาชิกเครือขาย เพื่อใหกระบวนการขับเคล่ือนตามแผนยุทธศาสตรฯ มี
นํ้ามันหลอล่ืนดวยขอมูลขาวสารและความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก 
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สรุปและอภิปรายผล 
 

 จากผลการศึกษาพบวาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการการจัดการการทองเที่ยวตลาดนํ้า ไดแก ระบบการ
บริหารจัดการ ซ่ึงจะประกอบไปดวย การมีผูนําที่เขมแข็ง บทบาทและหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล กระบวนการ
การมีสวนรวม การสรางระเบียบและกฎเกณฑ การสรางเครือขาย และการไวเน้ือเชื่อใจ เปนสวนที่ทําใหการบริหาร
จัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน ซ่ึงจะสรุปผลและอภิปราย กลาวคือ 1) การมีผูนําที่เขมแข็ง การมีผูนําที่เขมแข็ง เปน
ปจจัยสําคัญที่เปล่ียนพื้นที่ชุมชนเปนการทองเที่ยว จนนําไปสูชุมชนเขมแข็งพึ่งพาตัวเองได ซ่ึงลักษณะเฉพาะอันโดดเดน
ของผูนําที่เขมแข็ง คือ ดานความขีดความสามารถของผูนํา สวนอีกประเด็นหน่ึงน้ัน คือการสรางวินัยในตนเอง 
ขณะเดียวกันที่สําคัญในการพัฒนาภาวะความเปนผูนํากลาวคือ ปจจัยแรกเปนเรื่องของการศึกษา ปจจัยที่สองคือ 
ประสบการณ และปจจัยประการที่สาม คือการไดรับคําแนะนําจากบุคคลที่มีประสบการณตรงและผูที่มีอาวุโสกวา 
ประชาชนในชุมชนจําเปนตองเสริมสรางภาวะความเปนผูนําในงานพัฒนาชุมชนดวยการเสริมสรางคุณลักษณะเฉพาะตัว
ใหเหมาะสม 3 ประการ ไดแก ประการแรก เปนการสรางองคกรสําหรับการเรียนรู อยางเปนรูปธรรม ประการที่สอง คือ 
การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในชุมชน ซ่ึงเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน และประการที่สาม คือ การเปน
ผูที่ไวใจได 2) บทบาทและหนาที่ของเทศบาลตําบลปากน้ําประแส บทบาทและหนาที่ของเทศบาลตําบลปากนํ้าประแส 
พบวา นอกจากจะเปนหนวยงานที่ใกลชิดกับประชาชนแลว เทศบาลตําบลปากนํ้าประแส ยังสนับสนุน/ พี่เล้ียง ในการ
สงเสริมการทองเที่ยวอีกดวย ไมวาจะเปนการใหใชสอยในพื้นที่ของสวนราชการ สรางระบบการบริหารจัดการทองเที่ยว
รวมกันระหวางประชาชนกับรัฐ หรือวิเคราะหสถานการณการทองเที่ยว รวมทั้งขอเสนอแนะจากทั้งนักทองเที่ยว และ
ผูประกอบการ สงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตลอดจนยังใหการชวยเหลือดานการโฆษณาประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวอีกดวย จากบทบาทและหนาของเทศบาลตําบลปากนํ้าประแส ในการบริหารจัดการทองเที่ยว เทศบาล
ตําบลปากนํ้าประแส เปนผูกําหนดทิศทางการพัฒนาของชุมชน มีหนาที่จัดทําแผนพัฒนาตําบล โดยการรวบรวมขอมูล
และวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดปญหาและความตองการของชุมชน บทบาทในการบริหารโครงการหรือการนําแผนพัฒนา
ไปสูการปฏิบัติ (Implementation) บทบาทในการระดมทรัพยากรทั้งในและนอกชุมชน บทบาทในการกําหนดวิถีชีวิต
ของชุมชน มีอํานาจในการออกขอบังคับตําบล เพื่อใชในเขตตําบล และนอกจากน้ี ยังไดเปดโอกาสใหประชาชนรวมตัวกัน 
สามารถยื่นขอเสนอใหองคการบริหารสวนตําบล ออกขอบังคับได แตไมขัดตอกฎหมาย 3) การสรางกระบวนการการมี
สวนรวม การสรางกระบวนการการมีสวนรวม พบวา การหาขอสรุปของชุมชนปากนํ้าประแส ไมจะเปนการรวมกัน
กําหนดแผนพัฒนาชุมชน การวิเคราะหปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนการแกไขปญหา ประเมินผลการแกไข ตลอดจน
การรวมกันกําหนดทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยว จะใชวิธีการประชุมประชาคม โดยตําบลบางนํ้าผ้ึงจะแบงการประชุม
ประชาคมออกเปน 2 สวน คือ ในระหมูบาน เพื่อใหแตละหมูบานกําหนดเปนวาระ หรือปญหาหรือแนวทางการทํางาน
รวมกันระหวางรัฐทองถิ่นกับหมูบาน พอไดขอสรุปเบื้องตนแลว จะนําไปสูเวทีประชุมประชาคมใหญ คือระดับตําบลตอไป 
ณ เทศบาลตําบลปากนํ้าประแส เพื่อหาสรุปพรอมกันทั้งตําบลฯ สอดคลองกับแนวคิดของอเนก นาคะบุตร (2545: 13-
18) 1) มีคณะทํางานที่หลากหลาย สําหรับแผนชุมชนถือเปนหัวใจในการแกปญหาและฟนวิกฤติตาง ๆ การทําใหแผน
ชุมชนมีชีวิตไดตองมีคณะทํางานที่หลากหลายตั้งแตแรกเริ่ม เชน ชาวบาน ผูรู ผูนําธรรมชาติ ผูนําแบบเปนทางการ ถา
เริ่มจากการรวมแบบมีพลังแลวแผนชุมชนจะเดินได 2) มีฐานขอมูลชุมชน ซ่ึงตองเปนปจจุบัน ในการออกแบบขอมูล
สามารถจัดทําได 2 สวน สวนที ่1 ชุมชนออกแบบเอง สวนที ่2 นําขอมูลไปพัฒนากับหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ เพื่อให
ขอมูลครอบคลุม เชน ทุนทางสังคม ทรัพยากรเศรษฐกิจชุมชน ประวัติศาสตรชุมชน วัฒนธรรมชุมชน สุขภาวะชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และพลังงานชุมชน ฯลฯ สําหรับแหลงขอมูลไดจากการออกแบบและจัดเก็บรวมกัน
ระหวางชุมชน กลุมผูนําชุมชน ภาคีเครือขายที่เก่ียวของ ภายหลังจากไดขอมูลแลวตองนํามาวิเคราะหรวมกัน เพื่อให
ทราบวาเกิดอะไรขึ้น ส่ิงสําคัญ คือ เม่ือรูขอมูลรวมกันจะทําใหเกิดความตระหนักรวมกัน 3) มีแผนชุมชน การออกแบบ
ควรคํานึงวาแผนจะเก่ียวของกับพลังงานชุมชน สุขภาวะชุมชนไดอยางไร 4) มีกิจกรรมที่นําไปสูการปฏิบัติจริง โดยใช
ขอมูลเปนตัวตั้ง ไมใชใชแผนชุมชนเปนตัวตั้ง การไดแผนไปแลวนอกจากการบูรณาการประสาน จะตองสูการปฏิบัติจริง
เพื่อใหเกิดการพึ่งตนเองของชุมชน การฟนซ่ึงตองมีกิจกรรมที่เปนรูปธรรมสําหรับการสรางความสมดุล 5) สําหรับ
กิจกรรมที่เกิดจากขอมูล แลวนําไปสูการแกปญหาน้ัน กําหนดไว 3 ระดับดังน้ี ระดับพื้นฐาน ไดแก เศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับพื้นฐาน เชน การทําเกษตรกรรม เปนตน ระดับการพัฒนา เม่ือชุมชนเขมแข็งพึ่งตนเองไดแลวตองพัฒนาความรู
พัฒนาผลิตภัณฑ และระดับการแขงขัน ขยายกิจกรรมสูการแขงขัน และ 6) มีศูนยการเรียนรู กระบวนการแผนชุมชนที่
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จะนําไปสูการเรียนรู และการแกปญหาการฟน ในเชิงวิกฤติทุกดาน คือ การสรางการเรียนรูใหชุมชน หัวใจอยูที่เวที
ชาวบาน เวทีการวิเคราะห เรียนรู ชวนคิด ชวนพูด การที่จะสรางฐานการเรียนรูในชุมชน หรือศูนยการเรียนรู ซ่ึงควร
ประกอบดวย กิจกรรม วิทยากรในชุมชน นักจัดการความรูของชุมชน การถายทอด โดยมีระบบส่ือ และผูที่จะเขาไป
เรียนรูในชุมชนอยางตอเน่ือง 4) การสรางระเบียบและกฎเกณฑ ระเบียบคณะกรรมการบริหารกิจการการทองเที่ยวโดย
ชุมชนปากนํ้าประแส เพื่อใหการบริหารและการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนปากนํ้าประแส เปนไปดวยความโปรงใส มี
ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงคในการเปนตลาดชุมชน 5) การสรางเครือขาย และความไวเนื้อเช่ือใจ การสราง
เครือขาย และความไวเน้ือเชื่อใจ การทองเที่ยวโดยชุมชนปากนํ้าประแสไดทําใหประชาชนทองถิ่นไดมีปฏิสัมพันธที่ดีตอ
กัน ความสัมพันธดงักลาวไมแบงความเปนญาติ กับความไมเปนญาติ ซ่ึงความสัมพันธน้ีมิอาจจะกอรูปไปสูความสัมพันธที่
เรียกวา เครือขายของการกระทํารวมกันเพื่อสังคมสวนรวม 
 การบูรณาการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดยเครือขาย เพื่อการจัดการทองเที่ยวในพื้นที่เทศบาลปากน้ํา
ประแส กลาวคือ (1) การสรางเอกภาพระดับเปาหมาย ใชแผนยุทธศาสตรฯ เปนแนวทางและคูมือในการจัดทําแผนงาน/
โครงการพัฒนา ของแตละหนวยงานเพื่อสรางเอกภาพที่ระดับเปาหมายและยุทธศาสตร เพื่อใหการดําเนินงานของแตละ
หนวยงานมีสาระของโครงการ/กิจกรรม (2) กระบวนการติดตามผลการดําเนินงานที่ชัดเจน มีกระบวนการติดตามผล
การดําเนินงานที่ชัดเจน เปนระบบ ตอเน่ือง และเปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เก่ียวของ ควรมีการตกลงรวมกันกับกลุมภาคี
การพัฒนาตาง ๆ (ตามความเหมาะสมและเปนไปไดในทางปฏิบัต)ิ วาจะตองมีการวางระบบการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนฯ อยางจริงจังรวมกัน (3) องคกรเครือขายเพื่อขับเคล่ือนที่ชัดเจน มีการจัดองคกรเครือขายเพื่อขับเคล่ือนที่
ชัดเจน โดยยึดหลักการมีสวนรวมตามระดับความพรอม และการพัฒนารวมกันอยางตอเน่ืองดวยความสมัครใจมากกวา
การจัดตั้งแบบบังคับ 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 

 การทองเที่ยวเปนปรากฏการณทางสังคมอยางหน่ึงที่สามารถใชเปนพื้นที่ในการศึกษาและใหภาพสะทอน
ทางสังคม-วัฒนธรรมไดไมตางไปจากในบริบทอ่ืน ๆ ดังเชนที่การศึกษาน้ีไดใชการทองเที่ยวโดยชุมชน และรูปแบบการ
ทองเที่ยว  
 การศึกษาเรื่องน้ี ไดใชพื้นที่วิจัยเฉพาะในเขตเทศบาลตําบลปากนํ้าประแส อําเภอแกลงจังหวัดระยองเปน
สําคัญ การศึกษาในพื้นที่ศึกษาอ่ืน ๆ จึงเปนส่ิงที่เปนไปไดซ่ึงผลลัพธจากการวิจัยที่คลายคลึงกันหรือแตกตางกันนาจะทํา
ใหเห็นภาพรวมของรูปแบบการทองเที่ยวไดกวางขึ้นและมีมุมมองทีห่ลากหลายขึ้น 
 ผูวิจัยเชื่อวาการศึกษาปรากฏการณทางสังคมผานบริบททางการทองเที่ยวน้ันยังมีความนาสนใจและยังมีอีก
หลายแงมุมที่สามารถนําไปสูการศึกษาวิจัยอ่ืน ๆ ตอไปในอนาคต ประเด็นหน่ึงที่ผูวิจัยเห็นวามีความเก่ียวเน่ืองกับ
การศึกษาครั้งน้ีและเปนประเด็นที่นาสนใจไมนอยคือเรื่องแนวคิดเรื่องอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการแปรวัฒนธรรมเปน
สินคาที่เปนส่ิงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในสังคมหลังสมัยใหมน้ีและเชื่อวาการทองเที่ยวจะเปนตัวอยางในการอธิบายความ
เปนไปของกระบวนการดังกลาวในโลกปจจุบันไดอยางชัดเจน 
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