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บทคัดย่อ
 การวิจยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศกึษาสภาพและปัญหาของการมส่ีวนร่วมของธรุกจิการท่องเทีย่วเชงิธรรมชาติกบั
ชมุชนอ�าเภอโพธิไ์ทร จงัหวดัอบุลราชธาน ี2) เสนอแนวทางการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของธรุกจิการท่องเทีย่วธรรมชาตกิบัชมุชน
อ�าเภอโพธิไ์ทร จังหวัดอบุลราชธาน ีประชากรในการวจิยัครัง้นี ้คอื ผูป้ระกอบการในแหล่งท่องเทีย่วเชงิธรรมชาตขิองอ�าเภอโพธิ์
ไทร จงัหวดัอบุลราชธาน ีทีม่าจากแหล่งท่องเท่ียวทัง้ 3 แห่ง ได้แก่ ต�าบลเหล่างาม ต�าบลสองคอน และต�าบลส�าโรง ใช้แบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 123 ราย และการอภิปรายกลุ่มจากกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาจ�านวน 30 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพของการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสู่ชุมชนมี
ส่วนร่วมของอ�าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงจาก
ระดับมากไปหาน้อย 3 ล�าดับ ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และด้าน
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และ 2) ปัญหาของการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสู่ชุมชนมีส่วนร่วมของอ�าเภอโพธิ์ไทร 
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยวยังขาดการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม ขาดการวางแผน
เกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนสิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐาน ขาดความรู้ในเรื่องการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จึง
ไม่ตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่องการประเมินผล ขาดการประสานงานระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการและชุมชน จึงไม่สามารถส่ง
ข้อมูลย้อนกลับของผลการประเมิน และขาดระบบการประเมินอย่างต่อเนื่อง

ค�าส�าคัญ: การจัดการธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การมีส่วนร่วมของชุมชน

Abstract
 The purpose of this research were 1) to study the level of local entrepreneurs’ participation in 
natural tourism and the problems of business for natural tourism community participation in Pho Sai district, 
Ubon Ratchathani province and, 2) to make a guideline for promoting participation of business for natural 
tourism community participation in Pho Sai district, Ubon Ratchathani province. The populations were en-
trepreneurs in natural tourism at Lao Ngam sub-district, Song Khon sub-district and Samrong sub-district, Pho 
Sai district, Ubon Ratchathani province. The sample consisted of 123 entrepreneurs in natural tourism com-
munity participation in Pho Sai district, Ubon Ratchathani province. The quantitative data was collected from 
123 entrepreneurs in natural tourism community participation in Pho Sai district, Ubon Ratchathani province 
and qualitative data was collected from 30 key informants. The research instruments were questionnaire 
and focus group created by the researcher. The statistics used in this research was the descriptive statistical 
analysis. The results were as follows: 1) the level of local entrepreneurs’ participation in natural tourism 
community participation in Pho Sai district, Ubon Ratchathani province was at high level, sorted in descend-
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเที่ยวฯ 3.79 1.018 มาก 
ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยวฯ (เช่น การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน การร่วมมือของคนในชุมชน) 3.63 1.011 มาก 

ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการประชุมและวางแผนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวฯ 
ร่วมกับผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง 3.65 1.040 มาก 

ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการเสนอแนะวิธีการ ดูแล รักษา และการใช้ทรัพยากร    
ในพื้นที่ร่วมกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 3.82 1.000 มาก 

ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการตดัสินใจในการจดัการแหล่งท่องเที่ยวฯ ร่วมกับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 3.82 1.025 มาก 

รวม 3.74 .833 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
ผู้ประกอบการไดม้ีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามแผน 
การด าเนินงานที่วางไว้ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวฯ  3.76 8.60 มาก 

ผู้ประกอบการได้มสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับ        
การท่องเที่ยวฯ ให้กับนักท่องเที่ยว (เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง) 3.90 1.043 มาก 

ผู้ประกอบการได้มสี่วนร่วมในการประชาสมัพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับ
นักท่องเที่ยวและบุคคลภายนอก  3.85 .975 มาก 

ผู้ประกอบการให้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวในฐานะการเป็นเจ้าบ้านที่
ดี 4.24 .780 มาก 

ผู้ประกอบการได้มสี่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน 4.27 .888 มาก 
รวม 4.00 .661 มาก 

ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวฯ ของชุมชน 4.10 .834 มาก 
ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชน 4.21 .889 มาก 
ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานตามแผนการจดัการแหล่ง
ท่องเที่ยวฯ  3.97 .949 มาก 

ผู้ประกอบการได้มีอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมที่เกดิจากแหล่งท่องเที่ยวฯ 4.11 .939 มาก 
ผู้ประกอบการได้รับรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวฯ ในชุมชน 4.02 .967 มาก 

รวม 4.08 .765 มาก 
ด้านการมีสว่นร่วมในการพัฒนา 
ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในวางแผนการด าเนินงานในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
ของชุมชน 3.96 .863 มาก 

ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมประชุมเพื่อน าเสนอสิ่งที่มีความจ าเป็นในการพัฒนา        
แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 3.96 .936 มาก 

ing order, the first rank of participation was in beneficiaries, followed by development and implementation, 
2) The problems of business for natural tourism community participation in Pho Sai district, Ubon Ratchathani 
province were the entrepreneurs lacked of participating in the meeting, planning in managing natural tourism, 
cooperating in community and the knowledge of assessment system.

Keywords: Business Management, Natural Tourism, Community Participation

บทน�า
 การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ
เตบิโตอย่างรวดเรว็ อกีทัง้ยงัสามารถสร้างรายได้หลกัให้กบั
ประเทศอย่างมหาศาล ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนและยัง
กระตุน้ให้เกดิการขยายตวัทางเศรษฐกจิ น�าไปสูก่ารจ้างงาน 
สร้างอาชีพ (พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล 2553) การท่องเที่ยว
โดยชุมชนในฐานะของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพความเป็นจริงของการ
จัดการธุรกิจการท่องเที่ยว คือ การที่ภาคเอกชนบางแห่ง
บางจงัหวดัได้มบีทบาทเข้ามาผกูขาดธรุกจิท่องเทีย่ว ซ่ึงเน้น
การสร้างรายได้และความเจริญเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยว
แต่เพียงอย่างเดียว และบางครั้งด้วยความไม่เข้าใจใน
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น รวมถึงแหล่งวัฒนธรรม ประเพณี
ขนบธรรมเนียมและประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับระบบ
นเิวศในพืน้ที ่การจดัการธุรกจิการท่องเทีย่วดงักล่าวได้สร้าง
ผลกระทบต่อการท�าลายวฒันธรรมท้องถิน่ รวมทัง้ก่อให้เกดิ
ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอัน
เนื่องจากชุมชนท้องถ่ินขาดอ�านาจในการจัดการท่องเที่ยว
ของตน ดงันัน้จงึมคีวามจ�าเป็นทีก่ารท่องเทีย่วโดยชมุชนจะ
เข้ามาก�าหนดบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้เข้า
มามีส่วนส�าคัญร่วมกับภาคประชาชนในการจัดการและหา
รปูแบบของการท่องเทีย่วในบรบิทของชมุชนท้องถิน่ อนัจะ
มีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ในระดับล่าง รวมทั้งระบบการจัดการทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างมากขึ้น 
(บุญพา ค�าวิเศษณ์ 2557) ธุรกิจการท่องเที่ยวของชุมชนใน
อ�าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ถือได้ว่าเป็นสถานที ่
ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมากมาย ได้แก่ ถ�า้น�้าลอด 
ผาชัน ภูสมุย ถ�า้มืด แก่งคันย่า เสาเฉลียงใหญ่ น�า้ตกแซว
ใหญ่ แก่งสะเลกดอนใหญ่ ภูเขาเงิน ท่าเรือปากบ้อง ร่องคัน
แยกน้อย หาดสลึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามพันโบก ถือได้
ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ในอ�าเภอ
โพธิ์ไทรที่มาจาก 3 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลเหล่างาม ต�าบล 
สองคอน และต�าบลส�าโรง (ชื่น ศรีสวัสดิ์ และคณะ 2549) 
สามพันโบกเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในโครงการ  

Unseen in Thailand โดยตั้งอยู่ในต�าบลเหล่างาม อ�าเภอ
โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะเป็นแก่งหินซึ่งเกิด
จากแรงน�า้วนกัดเซาะ กลายเป็นแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่ง 
และจะปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูแล้งที่น�้าแห้งขอด แก่งหิน 
ดงักล่าวกจ็ะโผล่พ้นน�า้คล้ายภูเขากลางล�าน�า้โขงจนชาวบ้าน
เรียกว่า แกรนแคนยอนน�า้โขง ซึ่งจะเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณ
เดือนตุลาคม - พฤษภาคม ซึ่งหลังจากนั้นจะมีน�า้หลากมา
ท่วมโบก (หลุมที่เกิดบริเวณพื้นท้องน�า้) เหล่านั้นจมหายไป
อยูใ่ต้แม่น�า้ ปัจจุบนัสามพนัโบกกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วที่
น่าสนใจจากการทีเ่ป็นแก่งหินทีอ่ยูใ่ต้ล�าน�า้โขง ซ่ึงมทีัง้ความ
สวยงามและเป็นเอกลักษณ์อย่างมาก สามพันโบกจึงเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความส�าคัญ ซึ่งจ�าเป็นที่จะต้องบ�ารุง
รักษาและพัฒนาให้มีศักยภาพ พร้อมที่จะรองรับนักท่อง
เที่ยว ทั้งจากภายในท้องถิ่นและจากต่างถิ่น ตลอดจนจาก
ต่างประเทศให้ได้อย่างเหมาะสมและยัง่ยนื ทัง้นีก้ารบรหิาร
จัดการที่ดีจะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ท้องถิน่และจงัหวดัอบุลราชธานอีกีด้วย (ปิยวทิย์ เอีย่มพริง้ 
2557) ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการมีส่วนร่วม
ของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของชุมชนในพื้นที่
อ�าเภอโพธิไ์ทร จงัหวดัอบุลราชธาน ีซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การบรหิารจดัการกลุม่และแหล่งท่องเทีย่วเชงิธรรมชาต ิซึง่
ผู้วิจัยมุ่งหวังที่แนวทางการจัดการธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาตสิูช่มุชนมส่ีวนร่วมอย่างยัง่ยนื เพือ่ให้มกีารบรหิาร
จัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  1. เพือ่ศกึษาสภาพและปัญหาของการมส่ีวนร่วม
ของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติกับชุมชน อ�าเภอ 
โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
 2. เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติกับชุมชนอ�าเภอ 
โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร
 1. ประชากร คือ ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของอ�าเภอ
โพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ธุรกิจล่องเรือ ร้าน
อาหาร โรงแรม/ทีพ่กั ร้านขายสนิค้า/ของทีร่ะลกึ ในอ�าเภอ
โพธิ์ไทรที่มาจาก 3 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลเหล่างาม ต�าบล 
สองคอน และต�าบลส�าโรง จ�านวนประชากรทัง้สิน้ 180 ราย 
(ธนกฤต สายใจ 2561)
 กลุ่มตัวอย่าง
 2. กลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่างดังนี้
  2.1 การศกึษาสภาพของการจัดการธรุกจิ การ
ท่องเทีย่วเชงิธรรมชาติสูช่มุชนมส่ีวนร่วมของ อ�าเภอโพธิไ์ทร 
จงัหวดัอบุลราชธาน ีการก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างส�าหรบั
การวิจัยครั้งนี้ใช้สูตรของ Krejcie and Morgan (ทองใบ 
สุดชารี 2549) ได้จ�านวนตัวอย่าง 123 รายการวิจัยในครั้ง
นี้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
  2.2 การปัญหาการจดัการธรุกจิการท่องเท่ียว
เชิงธรรมชาติสู่ชุมชนมีส่วนร่วมของอ�าเภอโพธิ์ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างส�าหรับการวิจัยครั้งนี้ใช้ การ
อภิปรายกลุ่ม (Focus group) ตัวแทนผู้ประกอบการใน
ชุมชนที่มาจาก 3 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลเหล่างาม ต�าบลสอง
คอน และต�าบลส�าโรง จ�านวนตัวอย่าง 30 ราย   
 3. ขอบเขตด้านพื้นท่ีที่ใช้ในการศึกษา คือ การ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ชุมชนมีส่วนร่วมในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี เขตอ�าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ที่มี
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ได้แก่ ต�าบลเหล่างาม ต�าบล
สองคอน และต�าบลส�าโรง
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.1 แบบสอบถาม เพื่อศึกษาสภาพของ การ
จัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสู่ชุมชนมีส่วนร่วม

ของอ�าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยสอบถามจาก
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ณ แหล่งท่องเที่ยวฯ 
ผู้วิจัยได้จัดท�าขึ้นจากการศึกษาเอกสาร แนวคิดและงาน
วิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติทีชุ่มชนมส่ีวนร่วมในเขตจงัหวดั อบุลราชธาน ีเป็น
แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการมส่ีวน
ร่วม แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ด้านการมีส่วน
ร่วมในผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และ
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (พยอม ธรรมบุตร 
2549)
  4.2 การอภิปรายกลุ่ม เพื่อศึกษาปัญหาของ
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสู่ชุมชนมีส่วน
ร่วมของอ�าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งออกเป็น 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และด้านการมีส่วนร่วม 
ในการ
 5. สถติท่ีิใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู สถติทิีใ่ช้ในการ
วจิยัครัง้นี ้ได้แก่ วเิคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) ในการวเิคราะห์สถติเิชงิพรรณนาจะใช้การหาค่า
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. ผลการวิเคราะห์สภาพของการจดัการธรุกจิการ
ท่องเทีย่วเชงิธรรมชาตสิูช่มุชนมส่ีวนร่วมของอ�าเภอโพธิไ์ทร 
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผู้วิจัยสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 
จ�านวน 123 ราย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ด้านการมีส่วนร่วมในผล
ประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และด้านการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล ดังนี้ 4 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเที่ยวฯ 3.79 1.018 มาก 
ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยวฯ (เช่น การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน การร่วมมือของคนในชุมชน) 3.63 1.011 มาก 

ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการประชุมและวางแผนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวฯ 
ร่วมกับผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง 3.65 1.040 มาก 

ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการเสนอแนะวิธีการ ดูแล รักษา และการใช้ทรัพยากร    
ในพื้นที่ร่วมกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 3.82 1.000 มาก 

ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการตดัสินใจในการจดัการแหล่งท่องเที่ยวฯ ร่วมกับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 3.82 1.025 มาก 

รวม 3.74 .833 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
ผู้ประกอบการไดม้ีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามแผน 
การด าเนินงานที่วางไว้ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวฯ  3.76 8.60 มาก 

ผู้ประกอบการได้มสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับ        
การท่องเที่ยวฯ ให้กับนักท่องเที่ยว (เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง) 3.90 1.043 มาก 

ผู้ประกอบการได้มสี่วนร่วมในการประชาสมัพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับ
นักท่องเที่ยวและบุคคลภายนอก  3.85 .975 มาก 

ผู้ประกอบการให้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวในฐานะการเป็นเจ้าบ้านที่
ดี 4.24 .780 มาก 

ผู้ประกอบการได้มสี่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน 4.27 .888 มาก 
รวม 4.00 .661 มาก 

ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวฯ ของชุมชน 4.10 .834 มาก 
ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชน 4.21 .889 มาก 
ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานตามแผนการจดัการแหล่ง
ท่องเที่ยวฯ  3.97 .949 มาก 

ผู้ประกอบการได้มีอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมที่เกดิจากแหล่งท่องเที่ยวฯ 4.11 .939 มาก 
ผู้ประกอบการได้รับรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวฯ ในชุมชน 4.02 .967 มาก 

รวม 4.08 .765 มาก 
ด้านการมีสว่นร่วมในการพัฒนา 
ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในวางแผนการด าเนินงานในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
ของชุมชน 3.96 .863 มาก 

ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมประชุมเพื่อน าเสนอสิ่งที่มีความจ าเป็นในการพัฒนา        
แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 3.96 .936 มาก 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเที่ยวฯ 3.79 1.018 มาก 
ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยวฯ (เช่น การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน การร่วมมือของคนในชุมชน) 3.63 1.011 มาก 

ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการประชุมและวางแผนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวฯ 
ร่วมกับผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง 3.65 1.040 มาก 

ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการเสนอแนะวิธีการ ดูแล รักษา และการใช้ทรัพยากร    
ในพื้นที่ร่วมกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 3.82 1.000 มาก 

ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการตดัสินใจในการจดัการแหล่งท่องเที่ยวฯ ร่วมกับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 3.82 1.025 มาก 

รวม 3.74 .833 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
ผู้ประกอบการไดม้ีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามแผน 
การด าเนินงานที่วางไว้ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวฯ  3.76 8.60 มาก 

ผู้ประกอบการได้มสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับ        
การท่องเที่ยวฯ ให้กับนักท่องเที่ยว (เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง) 3.90 1.043 มาก 

ผู้ประกอบการได้มสี่วนร่วมในการประชาสมัพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับ
นักท่องเที่ยวและบุคคลภายนอก  3.85 .975 มาก 

ผู้ประกอบการให้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวในฐานะการเป็นเจ้าบ้านที่
ดี 4.24 .780 มาก 

ผู้ประกอบการได้มสี่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน 4.27 .888 มาก 
รวม 4.00 .661 มาก 

ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวฯ ของชุมชน 4.10 .834 มาก 
ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชน 4.21 .889 มาก 
ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานตามแผนการจดัการแหล่ง
ท่องเที่ยวฯ  3.97 .949 มาก 

ผู้ประกอบการได้มีอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมที่เกดิจากแหล่งท่องเที่ยวฯ 4.11 .939 มาก 
ผู้ประกอบการได้รับรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวฯ ในชุมชน 4.02 .967 มาก 

รวม 4.08 .765 มาก 
ด้านการมีสว่นร่วมในการพัฒนา 
ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในวางแผนการด าเนินงานในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
ของชุมชน 3.96 .863 มาก 

ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมประชุมเพื่อน าเสนอสิ่งที่มีความจ าเป็นในการพัฒนา        
แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 3.96 .936 มาก 

4 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเที่ยวฯ 3.79 1.018 มาก 
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ท่องเที่ยวฯ (เช่น การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน การร่วมมือของคนในชุมชน) 3.63 1.011 มาก 

ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการประชุมและวางแผนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวฯ 
ร่วมกับผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง 3.65 1.040 มาก 
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ด้านการมีสว่นร่วมในการพัฒนา 
ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในวางแผนการด าเนินงานในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
ของชุมชน 3.96 .863 มาก 

ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมประชุมเพื่อน าเสนอสิ่งที่มีความจ าเป็นในการพัฒนา        
แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 3.96 .936 มาก 

5 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  (ต่อ)

จากตารางที่  1 สภาพของการจัดการธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสู่ชุมชนมีส่วนร่วมของอ าเภอโพธิ
ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี พบว่า ภาพรวม
แล้วค่าเ ลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 3.90) โดยพิจารณา
เป็นรายด้านเรียงจากระดับมากไปหาน้อย  ล าดับ ดังนี้ 
ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (  = 4.08) รองลงมา
คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา (  = 4.06) และ
ด้านการมีส่วนร่วมในการป ิบัติ   (  = 4.00) เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยภาพรวม
แล้วมีค่าเ ลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 3.7 ) โดยพิจารณา
เป็นรายข้อเรียงจากระดับมากไปหาน้อย  ล าดับ ดังนี้
ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะวิธีการ ดูแล 
รักษา และการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ร่วมกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง (   ) ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการ 

ตัดสินใจในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวฯ ร่วมกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง (   ) และผู้ประกอบการมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นท่ีแหล่งท่องเที่ยวฯ 
(  =3.79) 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยภาพรวม
แล้วมีค่าเ ลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 3.7 ) โดยพิจารณา
เป็นรายข้อเรียงจากระดับมากไปหาน้อย  ล าดับ ดังนี้
ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะวิธีการ ดูแล 
รักษา และการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ร่วมกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง (   ) ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมใน       
การตัดสินใจในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวฯ ร่วมกับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง (   ) และผู้ประกอบการมีส่วนร่วม
ในการวิ เคราะห์ถึ งปัญหาที่ เกิดขึ้น ในพื้ นที่ แหล่ ง
ท่องเที่ยวฯ (  =3.79) 

ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ โดยภาพรวม
แล้วมีค่าเ ลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.08) โดยพิจารณา

การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมการสร้างภาพลักษณ์ทีด่ีให้กับแหล่งท่องเทีย่วฯ 4.18 .859 มาก 
ผู้ประกอบการได้มสี่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของแหล่งทอ่งเที่ยว  
(เช่น ความสะอาด ความปลอดภัย ความสวยงาม ห้องน้ า ที่จอดรถ)   มาก 

ผู้ประกอบการได้มสี่วนร่วมในการพัฒนา ักยภาพธุรกิจในชุมชน 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 4.00  มาก 

รวม 4.06 .736 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมนิผล 
ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการติดตามการด าเนินงานท่ีเกดิขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวฯ 3.78 .892 มาก 
ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการประเมินผลงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการ
จัดการท่องเที่ยวฯ 3.74 .948 มาก 

ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการประเมินผลกระทบต่อชุมชนและผู้ที่มสี่วนเกีย่วข้อง 
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ 3.50 1.197 มาก 

ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการให้ข้อมูลย้อนกลับจากผลการด าเนินงานกับผู้ที่        
มีส่วนเกี่ยวข้อง 3.46 1.125 ปานกลาง 

ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวต่อผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง   3.76 .950 มาก 

รวม 3.65 .841 มาก 
ภาพรวม  3.90 .621 มาก 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  (ต่อ)
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ส่วนเกี่ยวข้อง (   ) และผู้ประกอบการมีส่วนร่วม
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ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี พบว่า ภาพรวม
แล้วค่าเ ลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 3.90) โดยพิจารณา
เป็นรายด้านเรียงจากระดับมากไปหาน้อย  ล าดับ ดังนี้ 
ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (  = 4.08) รองลงมา
คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา (  = 4.06) และ
ด้านการมีส่วนร่วมในการป ิบัติ   (  = 4.00) เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
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ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะวิธีการ ดูแล 
รักษา และการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ร่วมกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง (   ) ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการ 

ตัดสินใจในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวฯ ร่วมกับผู้มีส่วน
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(  =3.79) 
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ส่วนเกี่ยวข้อง (   ) และผู้ประกอบการมีส่วนร่วม
ในการวิ เคราะห์ถึ งปัญหาที่ เกิดขึ้น ในพื้ นที่ แหล่ ง
ท่องเที่ยวฯ (  =3.79) 

ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ โดยภาพรวม
แล้วมีค่าเ ลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.08) โดยพิจารณา

การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมการสร้างภาพลักษณ์ทีด่ีให้กับแหล่งท่องเทีย่วฯ 4.18 .859 มาก 
ผู้ประกอบการได้มสี่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของแหล่งทอ่งเที่ยว  
(เช่น ความสะอาด ความปลอดภัย ความสวยงาม ห้องน้ า ที่จอดรถ)   มาก 

ผู้ประกอบการได้มสี่วนร่วมในการพัฒนา ักยภาพธุรกิจในชุมชน 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 4.00  มาก 

รวม 4.06 .736 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมนิผล 
ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการติดตามการด าเนินงานท่ีเกดิขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวฯ 3.78 .892 มาก 
ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการประเมินผลงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการ
จัดการท่องเที่ยวฯ 3.74 .948 มาก 

ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการประเมินผลกระทบต่อชุมชนและผู้ที่มสี่วนเกีย่วข้อง 
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ 3.50 1.197 มาก 

ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการให้ข้อมูลย้อนกลับจากผลการด าเนินงานกับผู้ที่        
มีส่วนเกี่ยวข้อง 3.46 1.125 ปานกลาง 

ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวต่อผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง   3.76 .950 มาก 

รวม 3.65 .841 มาก 
ภาพรวม  3.90 .621 มาก 
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5 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  (ต่อ)

จากตารางที่  1 สภาพของการจัดการธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสู่ชุมชนมีส่วนร่วมของอ าเภอโพธิ
ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี พบว่า ภาพรวม
แล้วค่าเ ลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 3.90) โดยพิจารณา
เป็นรายด้านเรียงจากระดับมากไปหาน้อย  ล าดับ ดังนี้ 
ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (  = 4.08) รองลงมา
คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา (  = 4.06) และ
ด้านการมีส่วนร่วมในการป ิบัติ   (  = 4.00) เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยภาพรวม
แล้วมีค่าเ ลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 3.7 ) โดยพิจารณา
เป็นรายข้อเรียงจากระดับมากไปหาน้อย  ล าดับ ดังนี้
ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะวิธีการ ดูแล 
รักษา และการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ร่วมกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง (   ) ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการ 

ตัดสินใจในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวฯ ร่วมกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง (   ) และผู้ประกอบการมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นท่ีแหล่งท่องเที่ยวฯ 
(  =3.79) 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยภาพรวม
แล้วมีค่าเ ลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 3.7 ) โดยพิจารณา
เป็นรายข้อเรียงจากระดับมากไปหาน้อย  ล าดับ ดังนี้
ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะวิธีการ ดูแล 
รักษา และการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ร่วมกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง (   ) ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมใน       
การตัดสินใจในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวฯ ร่วมกับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง (   ) และผู้ประกอบการมีส่วนร่วม
ในการวิ เคราะห์ถึ งปัญหาที่ เกิดขึ้น ในพื้ นที่ แหล่ ง
ท่องเที่ยวฯ (  =3.79) 

ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ โดยภาพรวม
แล้วมีค่าเ ลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.08) โดยพิจารณา

การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมการสร้างภาพลักษณ์ทีด่ีให้กับแหล่งท่องเทีย่วฯ 4.18 .859 มาก 
ผู้ประกอบการได้มสี่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของแหล่งทอ่งเที่ยว  
(เช่น ความสะอาด ความปลอดภัย ความสวยงาม ห้องน้ า ที่จอดรถ)   มาก 

ผู้ประกอบการได้มสี่วนร่วมในการพัฒนา ักยภาพธุรกิจในชุมชน 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 4.00  มาก 

รวม 4.06 .736 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมนิผล 
ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการติดตามการด าเนินงานท่ีเกดิขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวฯ 3.78 .892 มาก 
ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการประเมินผลงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการ
จัดการท่องเที่ยวฯ 3.74 .948 มาก 

ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการประเมินผลกระทบต่อชุมชนและผู้ที่มสี่วนเกีย่วข้อง 
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ 3.50 1.197 มาก 

ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการให้ข้อมูลย้อนกลับจากผลการด าเนินงานกับผู้ที่        
มีส่วนเกี่ยวข้อง 3.46 1.125 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 1 สภาพของการจัดการธุรกิจการ
ท่องเทีย่วเชงิธรรมชาตสิูช่มุชนมส่ีวนร่วมของอ�าเภอโพธิไ์ทร 
จงัหวดัอบุลราชธาน ีพบว่า ภาพรวมแล้วค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบั
มาก (x̄ = 3.90) โดยพิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากระดับ
มากไปหาน้อย 3 ล�าดับ ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมใน 
ผลประโยชน์ (x̄ = 4.08) รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา (x̄ = 4.06) และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏบัิต ิ(x̄ = 4.00) เม่ือพจิารณาเป็นรายด้าน สามารถอธบิาย
ได้ดังนี้
 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยภาพรวม
แล้วมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.74) โดยพจิารณาเป็น
รายข้อเรียงจากระดับมากไปหาน้อย 3 ล�าดับ ดังนี ้
ผูป้ระกอบการมส่ีวนร่วมในการเสนอแนะวธิกีาร ดแูล รกัษา 
และการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (x̄ = 
3.82) ผูป้ระกอบการมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในการจดัการ
แหล่งท่องเที่ยวฯ ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (x̄ = 3.82) และ
ผูป้ระกอบการมส่ีวนร่วมในการวเิคราะห์ถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้
ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวฯ (x̄ =3.79)
 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยภาพรวม
แล้วมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.74) โดยพจิารณาเป็น
รายข้อเรียงจากระดับมากไปหาน้อย 3 ล�าดับ ดังนี ้
ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะวิธีการ ดูแล 
รกัษา และการใช้ทรพัยากรในพืน้ทีร่่วมกับผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง 

(x̄ = 3.82) ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมใน การตัดสินใจในการ
จดัการแหล่งท่องเทีย่วฯ ร่วมกบัผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง (x̄ = 3.82) 
และผูป้ระกอบการมส่ีวนร่วมในการวเิคราะห์ถงึปัญหาทีเ่กดิ
ขึ้นในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวฯ (x̄ =3.79)
 ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ โดยภาพรวม
แล้วมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.08) โดยพจิารณาเป็น
รายข้อเรียงจากระดับมากไปหาน้อย 3 ล�าดับ ดังนี ้
ผูป้ระกอบการได้รบัประโยชน์จากนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมา
ท่องเที่ยวในชุมชน (x̄ = 4.21) รองลงมาคือ ผู้ประกอบการ
ได้มีอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมที่เกิดจากแหล่งท่องเท่ียวฯ 
(x̄ = 4.11) และผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากแหล่ง
ท่องเที่ยวฯ ของชุมชน (x̄ = 4.10) 
 ด้านการมส่ีวนร่วมในการพฒันา โดยภาพรวมแล้ว
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.06) โดยพิจารณาเป็นราย
ข้อเรียงจากระดับมากไปหาน้อย 3 ล�าดับ ดังนี้ ผู้ประกอบ
การได้มส่ีวนร่วมในการพฒันาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่อง
เที่ยว (เช่น ความสะอาด ความปลอดภัย ความสวยงาม 
ห้องน�้า ที่จอดรถ) (x̄ = 4.22) รองลงมา คือ ผู้ประกอบการ
มีส่วนร่วมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแหล่งท่องเที่ยวฯ 
(x̄ = 4.18) และผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ศกัยภาพธรุกจิในชมุชนให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว (x̄ = 4.00) 
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 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยภาพ
รวมแล้วมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.65) โดยพจิารณา
เป็นรายข้อเรียงจากระดับมากไปหาน้อย 3 ล�าดับ ดังนี ้
ผูป้ระกอบการมส่ีวนร่วมในการตดิตามการด�าเนนิงาน ทีเ่กิด
ขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวฯ (x̄ = 3.78) รองลงมาคือ ผู้ประกอบ
การมีส่วนร่วมในการให้ข ้อเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไข การจัดการแหล่งท่องเที่ยวต่อผู ้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง (x̄ = 3.76) และผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดการท่อง
เที่ยวฯ (x̄ = 3.74) 
 2. ผลการวิเคราะห์ปัญหาของการจัดการธุรกิจ
การท่องเทีย่วเชงิธรรมชาตสิูช่มุชนมส่ีวนร่วมของอ�าเภอโพธิ์
ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาที่
เข้าร่วมการอภปิรายกลุม่ คอื ผูป้ระกอบการทีม่าจากแหล่ง
ท ่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของอ�าเภอโพธิ์ ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี ได้แก่ 1) ต�าบลเหล่างาม 2) ต�าบลสองคอน 
และ 3) ต�าบลส�าโรง จ�านวน 30 ท่าน พบว่า ปัญหาของการ
จัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสู่ชุมชนมีส่วนร่วม
ของอ�าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี จ�านวน 5 ประเด็น 
ดังต่อไปนี้
 ประเด็นที่ 1 ปัญหาจากการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ประเด็นปัญหาที่พบ 3 ล�าดับแรก คือ ประชาชน
ในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเรื่องการ
จดัการแหล่งท่องเทีย่ว ประชาชนขาดความสามคัคใีนชมุชน 
และไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเมื่อเข้าร่วมประชุม
 ประเด็นที่ 2 ปัญหาจากการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติประเด็นปัญหาที่พบ 3 ล�าดับแรก คือ ผู้ประกอบการ
ขาดประสบการณ์ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
แหล่งท่องเทีย่วกบัชมุชน ผูป้ระกอบการและชมุชนขาดการ
วางแผนในการจดัการท่องเทีย่วร่วมกนั และผูป้ระกอบการ
กับชุมชนขาดการสร้างความเข้าใจระหว่างกันในเรื่องการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยว
 ประเด็นที่ 3 ปัญหาจากการมีส่วนร่วมในผล
ประโยชน์ ประเด็นปัญหาที่พบ 3 ล�าดับแรก คือ ผู้ประกอบ
การขาดความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ ผู้ประกอบการ
ได้รับรายได้น้อยเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้
ในบางฤดูกาลเท่านั้น และขาดการจัดสรรพื้นที่ในการน�า
สินค้าในชุมชนออกมาจ�าหน่าย
 ประเด็นที่ 4 ปัญหาจากการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา ประเด็นปัญหาที่พบ 3 ล�าดับแรก คือ ไม่มีกิจกรรม
ดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน ซึ่งฤดูฝนมีน�้าจ�านวนมาก 
ท�าให้ไม่เห็นเห็นโขดหินขาดงบประมาณในการพัฒนา 

สิ่งอ�านวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ป้าย 
บอกทาง ห้องน�า้ ไฟฟ้า รถสาธารณะ เป็นต้น และชุมชน
ขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 ประเด็นที่ 5 ปัญหาจากการมีส่วนร่วมในการ
ประเมิน ประเด็นปัญหาที่พบ 3 ล�าดับแรก คือ ชุมชนขาด
ความรู้ในเรื่องการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จึงไม่ตระหนัก
ถงึความส�าคญัในเรือ่งการประเมนิผล ขาดการประสานงาน
ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการและชุมชน จึงไม่สามารถส่ง
ข้อมูลย้อนกลับของ ผลการประเมิน และขาดระบบการ
ประเมินอย่างต่อเนื่อง 
 
สรุปผลการวิจัย

 1. ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาของการ
จัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสู่ชุมชนมีส่วนร่วม
ของอ�าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
  1.1 การวิเคราะห์สภาพของการจัดการธุรกิจ
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสู่ชุมชนมีส่วนร่วม ของอ�าเภอ
โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผู ้วิ จัยสามารถเก็บ
แบบสอบถามได้ จ�านวน 123 ราย โดยภาพรวมแล้วม ี
ค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก โดยพจิารณาเป็นรายด้านเรยีงจาก
ระดับมากไปหาน้อย 3 ล�าดับ ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมใน 
ผลประโยชน์ รองลงมาคอื ด้านการมส่ีวนร่วมในการพฒันา 
และด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
  1.2 การวิเคราะห์ปัญหาของการจัดการธุรกิจ
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสู่ชุมชนมีส่วนร่วมของอ�าเภอ 
โพธิไ์ทร จงัหวดัอบุลราชธาน ีโดยการอธปิรายกลุม่ (Focus 
group) ของผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ของอ�าเภอโพธิไ์ทร จงัหวัดอบุลราชธาน ีโดยระดมความคดิ
เห็นจากกลุ ่มเป้าหมายในการศึกษาที่เข้าร่วมการการ 
อธิปรายกลุ่มที่มาจากแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ 1) 
สามพันโบก ต�าบลเหล่างาม 2) หาดสลึง ต�าบลสองคอน 
และ 3) ผาชนั ต�าบลส�าโรง จ�านวน 30 ท่าน พบว่าผูป้ระกอบ
การในแหล่งท่องเทีย่วยงัขาดการให้ความร่วมมือในการเข้า
ร่วมประชุม ขาดการวางแผนเกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่อง
เทีย่ว ตลอดจนสิง่อ�านวยความสะดวกพืน้ฐานขาดความรูใ้น
เรื่องการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จึงไม่ตระหนักถึงความ
ส�าคญัในเรือ่งการประเมนิผล ขาดการประสานงานระหว่าง
กลุ่มผู้ประกอบการและชุมชน จึงไม่สามารถส่งข้อมูลย้อน
กลับของผลการประเมิน และขาดระบบการประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง
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อภิปรายผลการวิจัย

 ผลการวเิคราะห์สภาพและปัญหาของการจดัการ
ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสู ่ชุมชนมีส่วนร่วมของ
อ�าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
 1. การวิเคราะห์สภาพของการจัดการธุรกิจการ
ท่องเทีย่วเชงิธรรมชาตสิูช่มุชนมส่ีวนร่วมของอ�าเภอโพธิไ์ทร 
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า โดยภาพรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก โดยพิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากระดับมาก
ไปหาน้อย 3 ล�าดบั ดงันี ้ด้านการมส่ีวนร่วมในผลประโยชน์ 
รองลงมาคอื ด้านการมส่ีวนร่วมใน การพฒันา และด้านการ
มส่ีวนร่วมในการปฏบิติั ทัง้นีอ้าจเกดิจากผูป้ระกอบการเป็น
ผูท้ีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีจากการใช้ประโยชน์ในแหล่งท่องเทีย่ว
โดยตรง ส่งผลให้ชุมชนให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมทั้ง
ในการพัฒนาและการปฏิบัติร่วมกัน เพื่อที่จะส่งเสริมให้
แหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ได้อย่างมีความยั่งยืน สอดคล้องกับงานวิจัยของ คมลักษณ์ 
สงทิพย์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจดัการการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ กรณศีกึษา ตลาดน�า้
วัดตะเคียน อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย 
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในด้านการมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์มากทีส่ดุ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก รองลงมา
ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ในขณะที่งานวิจัย
ของกุลจิรา เสาวลักษณ์จินดา (2555) ศึกษาเรื่อง การมี 
ส่วนร่วมต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษาอ�าเภอ
อนิทร์บรุ ีจงัหวดัสงิห์บรุ ีผลการศกึษาพบว่า ด้านการปฏบิตัิ
การประชาชนได้มีส่วนร่วมมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้าน
การเสนอความคิด การวางแผนและการตัดสินใจ ด้านการ
แบ่งปันผลประโยชน์
 2. การวิเคราะห์ปัญหาของการจัดการธุรกิจการ
ท่องเทีย่วเชงิธรรมชาตสิูช่มุชนมส่ีวนร่วมของอ�าเภอโพธิไ์ทร 
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า จากการอภิปรายกลุ่มของ 
ผูป้ระกอบการในชมุชนสะท้อนปัญหาของการจดัการธุรกจิ
การท่องเทีย่วเชงิธรรมชาตสิูช่มุชนมส่ีวนร่วมของอ�าเภอโพธิ์
ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ในประเด็นส�าคัญผู้ประกอบการ
ในแหล่งท่องเทีย่วยงัขาดการให้ความร่วมมอืในการเข้าร่วม
ประชมุ ขาดการวางแผนเก่ียวกบัการจดัการแหล่งท่องเทีย่ว 
ตลอดจนสิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐานขาดความรู้ในเรื่อง
การประเมนิผลอย่างต่อเนือ่ง จงึไม่ตระหนกัถงึความส�าคญั
ในเรื่องการประเมินผล ขาดการประสานงานระหว่างกลุ่ม 
ผู้ประกอบการและชุมชน จึงไม่สามารถส่งข้อมูลย้อนกลับ

ของผลการประเมิน และขาดระบบการประเมินอย่างต่อ
เนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ 
(2557) ศึกษาเรื่อง การท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งใน
จงัหวดัชมุพร: สถานะความต้องการ ปัญหาและแนวโน้มใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า 
ปัญหาที่พบ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ มีข้อจ�ากัด
ด้านสิง่อ�านวยความสะดวกสาธารณะ ทกัษะของทรัพยากร
มนุษย์ไม่เพียงพอ และการสนับสนุนจากภาครัฐยังไม่เพียง
พอ ในขณะที่งานวิจัยของ สูนทอน ไชยสงคาม (2553) ได้
ศกึษาเรือ่ง การมส่ีวนร่วมของชมุชนในการจดัการท่องเทีย่ว
เชงิอนรุกัษ์ กรณศีกึษาบ้านเกยีดโง้ง เมืองประทุมทอน แขวง
จ�าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ผลการ
วิจัยพบว่า ปัญหาในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์คือ ขาดการ
สนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และขาด
การวางแผนรบัการท่องเทีย่ว ในยงัความแตกต่างกันในเรือ่ง
ประเด็นของการขาดการประชาสัมพันธ์ในการด�าเนิน
กจิกรรม เนือ่งจากการท่องเทีย่วมบีรบิทและเน้นในเรือ่งของ
การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
  
 ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติกับชุมชนอ�าเภอ 
โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
 1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้น�าชุมชน
ควรประชาสมัพนัธ์ให้คนในชมุชนได้รบัข้อมลูข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง รวมถึงการนัดหมายประชุม สร้างความตระหนักถึง
ความสามัคคีกันในชุมชน และจัดตั้งเวทีเพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี
 2. ด้านการมส่ีวนร่วมในการปฏบิตัผิูป้ระกอบการ
และชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่อง
เทีย่วมากขึน้ ผูป้ระกอบการและชมุชนควรมแีผนการปฏบิตัิ
งานร่วมกันในการจัดการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน และ 
ผูป้ระกอบการกบัชมุชนควรสร้างความเข้าใจร่วมกนัในเร่ือง
การจัดการแหล่งท่องเที่ยว
 3. ด้านการมส่ีวนร่วมในผลประโยชน์ ผูป้ระกอบ
การและชุมชนควรมีการวางแผนและประสานงานร่วมกัน 
เพือ่ท�าให้เกดิความเข้มแขง็การจดัการการท่องเทีย่วมากขึน้ 
ชุมชนและผู้ประกอบการควรมี การวางแผนร่วมกันในการ
จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประกอบ
การและชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และหน่วยงานภาครัฐควร
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จัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและชุมชนสามารถน�าสินค้า
ออกมาจ�าหน่ายเพิ่มมากขึ้น
 4. ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ผู้ประกอบ
การและชุมชนร่วมกันวางแผนสร้างกิจกรรม เพื่อดึงดูด 
นกัท่องเทีย่ว เพือ่ให้ผูป้ระกอบการและชุมชนมรีายได้ในช่วง
ฤดูที่ไม่เป็นนิยม เช่น สวนน�้า การท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน 
เป็นต้น ผู้ประกอบการร่วมกับชุมชนของบประมาณจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวก
ในสถานทีท่่องเทีย่ว เช่น ป้ายบอกทาง ห้องน�า้ ไฟฟ้า เป็นต้น 
และผู้ประกอบการและชุมชนสร้างความตระหนักถึงความ
ส�าคัญของการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 5. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิน ผู้น�าชุมชน
ฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะความรูท้างด้านการประเมนิผล เพือ่
ให้กลุม่ผูป้ระกอบการและชมุชนตระหนกัถงึความส�าคญัใน
เรื่องของการประเมินผล ควรมีโครงสร้างของหน่วยงานใน
กลุ่มผู้ประกอบการและชุมชนในด้านการประเมินผลเพื่อ
ประสานงานส่งข้อมลูย้อนกลบัผลการประเมนิแก่ผูท้ีม่ส่ีวน
เกี่ยวข้อง และมีหน่วยงานติดตามผลการประเมินงาน
ระหว่างกลุ่มผู ้ประกอบการและชุมชนเพื่อน�ามาพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
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