การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการแหล่ งท่ องเที่ยวอุทยานลานา้ มาศ
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อปฏิบตั ิการ ตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิการที่ชุมชนมีสว่ นร่ วม ต่อการจัดการ
การท่องเที่ยวอุทยานลาน ้ามาศ 2) ติดตามแบบเสริ มพลังในการปฏิบตั ิการ และ 3) สรุปบทเรี ยนการพัฒนาการจัดการการ
ท่องเที่ยวอุทยานลาน ้ามาศแบบมีส่วนร่ วม โดยกลุม่ เป้าหมาย ประกอบด้ วย กรรมการบริ หารและกรรมการ สภาองค์การ
บริ หารส่วนตาบล แกนนาชุมชน จาก 4 หมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน หัวหน้ าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ าย
พลเรื อน (อป.พร.) รวมทังสิ
้ ้น 130 คน เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นการใช้ เครื่ องมือในการวิจยั เชิงปริ มาณและ
เครื่ องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพผสมผสานกัน การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งคุณ ภาพได้ จากการอภิปรายกลุ่มใช้ วิธีการเสนอ
ประเด็น เปรี ยบเทียบโดยการระดมความคิดเห็น สรุปความ ตีความข้ อมูลที่ได้ และใช้ แผนที่ความคิด อภิปรายกลุม่ ส่วนการ
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ลเชิ ง ปริ ม าณได้ จ ากการเก็ บ ข้ อ มูล โดยใช้ แบบสัม ภาษณ์ ใช้ วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ โดยใช้ สถิ ติ เชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) โดยเที ย บเคี ยง แนวคิด ทฤษฎี และงานวิ จัย ที่ เกี่ ยวข้ อ ง ควบคู่บ ริ บ ท (Context)โดยมี เนื อ้ หา
ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทงั ้ 3 ประเด็น
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ผลการวิจัย สรุ ปได้ ดังนี ้ คือ 1) การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่ วม พบว่ า กิจกรรมที่ได้ ดาเนินการ
คือ แผนปฏิบตั ิการ ที่ดาเนินการ ศึกษาดูงานการท่องเที่ยว จากผลจากการจัดดูงานดังกล่าว องค์ การบริ หารส่วนตาบล
หนองคู ได้ น าแนวคิ ด วิธี ก ารบริ ห ารจัด การการท่ องเที่ ย วมาปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งาน เช่ น การจัด ตลาดนัด ให้ ชุม ชน
นาผลิตภัณฑ์เครื่ องจักสาน มาจาหน่ายที่ร้านค้ าที่องค์การบริ หารส่วนตาบลหนองคูจดั สร้ างขึ ้น การนาสินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์
ชุมชนจัดจาหน่าย ส่งเสริ มชาวบ้ านฟื น้ ฟู ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเรื่ องการจักรสานและนาผลิตภัณฑ์ มาขายที่ร้านค้ าชุมชน
6 คูหา จัดให้ มีการล่องแพและการท่องเที่ยวโดยจักรยานน ้า ซึง่ เป็ นผลมาจากการศึกษาดูงาน จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์
กิ จ กรรมการท่อ งเที่ ย ว แผนปฏิ บัติ ก ารที่ จ ะด าเนิ น การต่อ ไป ที่ จ าหน่ ายสิน ค้ า ผลิต ภัณ ฑ์ ชุม ชน และอาหารพื น้ บ้ า น
ต้ านโรคเบาหวาน ชุมชนมีส่วนร่ วมในการดาเนินการจัดทาสวนสัตว์เปิ ด แนวคิดจัดทาโครงการมัคคุเทศก์ น้อย เป็ นต้ น
2) การติ ด ตามประเมิ น ผลแบบเสริ ม พลั ง ในการปฏิ บั ติ ก าร พบว่ า การด าเนิ น การตามวิ สัย ทัศ น์ ยุท ธศาสตร์
แผนปฏิ บัติ ก ารในการพัฒ นาการจัด การการท่ อ งเที่ ย วอุท ยานล าน า้ มาศ ผลการประเมิ น เสริ ม พลัง ทัง้ 2 ครั ง้ คื อ
1) ทุนมนุษย์มีผ้ นู าที่เข้ มแข็ง เกิดภาวะความผู้นา 2) มีทนุ ทรัพยากร คือ มีลาน ้ามาศแหล่งท่องเที่ยวสามารถจัดเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ 3) มีต้นทุนทางวัฒนธรรม คือ มีประวัติศาสตร์ ชุมชน เช่น เรื่ องปาจิต -อรพิณ ขบวนแห่ขนั หมากท้ าวปาจิต
เป็ นต้ น และ 4) ทุนสังคม คือ สังคมมีกิจกรรมทาร่ วมกัน โดยการมีสว่ นร่ วมของชุมชน นอกจากนี ้การประเมินเสริ มพลัง
ยัง พบว่ า ผู้ น ามี ศั ก ยภาพ กล้ า คิ ด กล้ า แสดงออก และมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การการท่ อ งเที่ ย วมากยิ่ ง ขึ น้ และ
3) สรุ ปบทเรี ยนการพัฒนาการจัดการการท่ องเที่ยวอุทยานลานา้ มาศแบบมีส่วนร่ วม พบว่ า การศึกษาดูงานการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของแกนนาสามารถนาความรู้ และประสบการณ์ ที่ได้ รับ มาประยุกต์ใช้ ในการบริ หารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว การสร้ างชุมชนให้ มีเกิดความตระหนักรักและ หวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติที่อยูใ่ นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
สร้ างกิจกรรมการท่องเที่ยวของอุทยานลาน ้ามาศมีการจัดรูปแบบโดยการให้ ชมุ ชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรม
Keyword : (คาสาคัญ) การพัฒนา การฟื น้ ฟูภมู ิปัญญา วัฒนธรรม ทุนในสังคม ประเมินผลเสริ มพลัง
Abstract
The purposes of this study were 1) to implement the strategies and action plans that the community has
participated in brainstorming for managing Lum Nam Mat Water Park, 2) to follow up the empowerment model,
and 3) to conclude the lessons of developing people participation in managing Lum Nam Mat Water Park .
The number of targeted group of participants was 130 people including administrative and council committees
of Nongkoo Administrative Organization, community leaders from 4 villages, village public health volunteers,
leaders of village civil protective volunteers. The research instruments were quantitative and qualitative tools.
The collected qualitative data were analyzed through group discussion, comparison, brainstorming,
interpretation, and drawing mind mapping; while the quantitative data were analyzed by interview, using
descriptive statistics, citing concepts, theories, literature review, and community context. The research results
covered the 3 issues of objectives.

The findings were as below.
1. The implementation of participative strategies. The activities the people have done were taking the
plan into action and studying tour about tourism. The results of the study tour were the administrative
organization adapted the ideas and how to manage the tourism of those visited places to this project such as
persuading shopkeepers to open their shops there, providing the local market for people to sell their
handicrafts, and food for feeding fish in the stream. The organization supported the villagers to resuscitate their
talent of bamboo basketry and take their handicrafts to sell at the 6 local shops, provided rafts, boats, and
water bicycles for tourists to use in the stream, and made the pamphlets to publicize their tourism activities.
In the future, there will be other products at the shops such as cowls, glutinous rice boxes, fish catching
basketries, local products, and local food for curing the diabetes, open zoo managed by the people, youth
guides to guide the tourists visiting the stream, and encouraging the village public health volunteers and
people to participate in this tourism management project.
2. The empowerment follow- up. The research found four results: 1) human capital had the strong
leaders and there were leadership roles, 2) resource capital, that is, Lum Nam Mat is suitable to be a tourist
attraction, 3) culture capital which is the community history such as Pajit-Orapin tale and the tradition
of settlement parade, and 4) social capital which refers to all people participated in working. In addition,
the researchers found that the leaders had potential, were able to think, show their talent, and participated
more in tourism management.
3. Conclusion of the development of people participation in managing Lum Nam Mat Water Park lesson.
The findings showed that conservative study tours of the village leaders helped them to take the knowledge
and experiences from the study to apply in managing the tourism places, motivated the community to be aware
and jealously guarded the natural resources in the area of local tourism places, create the activities
by including people to manage the activities.
Keyword: Development, Local Wisdom Resuscitation, Culture, Social Capital, Empowerment Evaluation
บทนา
โครงการวิจยั การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเทีย่ วอุทยานลาน ้ามาศ

องค์การบริ หารส่วนตาบลหนองคู

เป็ นโครงการวิจยั ต่อเนื่อง เริ่ มโครงการตังแต่
้ เมษายน ปี พ.ศ. 2551 ซึง่ เป็ นโครงการวิจยั ที่มีความสอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) กับยุทธศาสตร์
การสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนและสังคม และสอดคล้ องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจยั แห่งชาติ (พ.ศ.2551-2553)
มาตรฐานสนับสนุนการวิจยั ด้ านการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาฐานข้ อมูลการทางานในพื ้นที่ โครงสร้ างและรูปแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวระดับชุมชนระดับพื ้นที่

ระดับภาค และระดับอนุภมู ิภาค สามารถจัดการและใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรของ

ท้ องถิ่นสาหรับการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน เกิดองค์ความรู้ รวมทังเกิ
้ ดเครื อข่ายและองค์กรสนับสนุน เชื่อมโยง ในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนมากขึ ้น และเป็ นฐานข้ อมูลด้ านยุทธศาสตร์ การท่องเทีย่ วให้ กบั ผู้ที่เกี่ยวข้ องในการตัดสินใจต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ กลุม่ เป้าหมาย ประกอบด้ วย กรรมการบริ หารและกรรมการ สภาองค์การบริ หารส่วนตาบล
แกนนาชุมชน จาก 4 หมูบ่ ้ าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ าน หัวหน้ าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อป.พร.)
ชาวบ้ านที่อยูห่ มูบ่ ้ านเป้าหมาย รวมทังสิ
้ ้น 130 คน

เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นการใช้ เครื่ องมือในการวิจยั

เชิงปริมาณและเครื่ องมือในการวิจยั เชิงคุณภาพผสมผสานกัน ผลการเก็บข้ อมูลได้ นาไปประมวลผลโดยการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพได้ จากการอภิปรายกลุม่ ใช้ วิธีการเสนอประเด็น เปรียบเทียบโดยการระดมความคิดเห็น สรุปความ ตีความ
ข้ อมูลที่ได้ และใช้ แผนที่ความคิด

อภิปรายกลุม่

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้ จากการเก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบ

สัมภาษณ์ ใช้ วิธีการวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยเทียบเคียง แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ อง ควบคู่บริ บท (Context)โดยมีเนื ้อหาครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทงั ้ 3 ประเด็น
ผลการวิจัย สรุ ปได้ ดังนี ้
1. การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่ วม พบว่ า องค์การบริ หารส่วนตาบลหนองคู ได้ นาแนวคิด
วิธีการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวมาปรับปรุงการดาเนินงานภายหลังจากการดูงาน เช่น การจัดตลาดนัดให้ ชมุ ชน นา
ผลิตภัณฑ์เครื่ องจักสาน มาจาหน่ายที่ร้านค้ าที่องค์การบริ หารส่วนตาบลหนองคูจดั สร้ างขึ ้น การนาสินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์
ชุมชนจัดจาหน่าย ส่งเสริ มชาวบ้ านฟื น้ ฟู ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเรื่ องการจักรสาน จัดให้ มกี ารล่องแพและการท่องเที่ยวโดย
จักรยานน ้า ชุมชนมีสว่ นร่วมในการดาเนินการจัดทาสวนสัตว์เปิ ด แนวคิดจัดทาโครงการมัคคุเทศก์น้อย เป็ นต้ น
2. การติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังในการปฏิบัติการ พบว่ า การดาเนินการตามวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์
แผนปฏิบตั ิการในการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวอุทยานลาน ้ามาศ ผลการประเมิน เสริ มพลัง ทัง้ 2 ครัง้ คือ 1) ทุน
มนุษย์มีผ้ นู าที่เข้ มแข็ง เกิดภาวะความผู้นา 2) มีทนุ ทรัพยากร คือ มีลาน ้ามาศแหล่งท่องเทีย่ วสามารถจัดเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ 3) มีต้นทุนทางวัฒนธรรม คือ มีประวัตศิ าสตร์ ชมุ ชน เช่น เรื่ องปาจิต-อรพิณ ขบวนแห่ขนั หมากท้ าวปาจิต เป็ น
ต้ น และ 4) ทุนสังคม คือ สังคมมีกิจกรรมทาร่วมกัน โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน นอกจากนี ้การประเมินเสริ มพลังยัง
พบว่า ผู้นามีศกั ยภาพ กล้ าคิด กล้ าแสดงออก และมีสว่ นร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวมากยิง่ ขึ ้น
3. สรุ ปบทเรียนการพัฒนาการจัดการการท่ องเที่ยวอุทยานลานา้ มาศแบบมีส่วนร่ วม พบว่ า การศึกษาดู
งานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของแกนนาสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้ รับมาประยุกต์ใช้ ในการบริ หารจัดการ
แหล่งท่องเทีย่ ว การสร้ างชุมชนให้ มีเกิดความตระหนักรักและ หวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติที่อยูใ่ นแหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชน สร้ างกิจกรรมการท่องเทีย่ วของอุทยานลาน ้ามาศมีการจัดรูปแบบโดยการให้ ชมุ ชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรม
อภิปรายผล
1. การทบทวน ประเมินผล สรุ ปบทเรียนการมีส่วนร่ วมของชุมชนต่ อการจัดการแหล่ งท่ องเที่ย วอุทยาน
ลานา้ มาศ ผลการวิจยั มีความสอดคล้ องกับ นภดล นพรัตน์ ที่ศกึ ษาเรื่ องการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน : กรณีศกึ ษาเทศบาลตาบลเวียงใต้ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ปั จจัยภายนอกคือการรับ
ข้ อมูลข่าวสาร แรงจูงใจจากผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากผลการท่องเที่ยว การได้ รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรื อ
หน่วยงานเอกชน มีอิทธิพลต่อการมีสว่ นร่วมในการพัฒนากรท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืนมากกว่าปั จจัยภายใน คือ ทัศนคติของ

ประชาชนต่อการท่องเทีย่ ว และยังสอดคล้ องกับ ปิ ยพร ทาวิกลุ ที่ศกึ ษาเรื่ องการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการ
แหล่งท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน : กรณีศกึ ษาบ้ านไหล่หิน ตาบลไหล่หิน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง ได้ ศกึ ษาการมีสว่ นร่วม
จะมากหรื อน้ อยขึ ้นอยูก่ บั รูปแบบของการมีสว่ นร่วม เช่น การจัดทาป้ายบอกระยะทาง บอกกิจกรรมการท่องเที่ยว ร้ าน
ขายของที่ระลึก ซึง่ เป็ นฝี มือของภูมิปัญญาท้ องถิ่นหรื อภูมิปัญญาพื ้นบ้ าน การประชาสัมพันธ์ทเี่ กิดจากความร่วมมือของ
ภาครัฐและภาคเอกชน การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย การอบรมให้ ความรู้ความเข้ าใจกับชุมชน เป็ นต้ น
2.การติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง การดาเนินการตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัตกิ ารในการ
พัฒนาการจัดการการท่ องเที่ยวอุทยานลานา้ มาศ ผลการประเมินเสริ มพลังทัง้ 2 ครัง้ คือ 1) ทุนมนุษย์มีผ้ นู าที่
เข้ มแข็ง เกิดภาวะความผู้นา 2) มีทนุ ทรัพยากร คือ มีลาน ้ามาศแหล่งท่องเทีย่ วสามารถจัดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวได้
3) มีต้นทุนทางวัฒนธรรม คือ มีประวัติศาสตร์ ชมุ ชน เช่น เรื่ องปาจิตต์-อรพิณ เป็ นต้ น 4) ทุนสังคม คือ สังคมมีกิจกรรม
ทาร่วมกัน โดยการมีสว่ นร่ วมของชุมชน นอกจากนี ้การประเมินเสริ มพลังยังพบว่า ผู้นามีศกั ยภาพ กล้ าคิด กล้ า
แสดงออก และมีสว่ นร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ ้น ผลการค้ นพบจากการวิจยั สอดคล้ องกับนภดล นพรัตน์
สมมาตร์ ผลเกิด รสิกา อังกูร รุ่งรัตน์ หัตถกรรม ศิริวฒ
ั นา ใจมา ตามรายละเอียดจากรายงานฉบับสมบูรณ์
3. สรุ ปบทเรียนแบบมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการจัดการท่ องเที่ยวอุทยานลานา้ มาศอย่ างยั่งยืน การศึกษาดู
งานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของแกนนาสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้ รับมาประยุกต์ใช้ ในการบริ หารจัดการ
แหล่งท่องเทีย่ ว การสร้ างชุมชนให้ มีเกิดความตระหนักรักและหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติที่อยูใ่ นแหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชน จัดการบริ การมัคคุเทศก์ นานักท่องเที่ยวปลูกต้ นไม้ บริ เวณแหล่งท่องเทีย่ ว ตลอดจนการแสดงพื ้นบ้ านให้ นกั ท่องเที่ยว
ชม บทบาทขององค์การบริ หารส่วนตาบลหนองคูในการดาเนินการให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วม ได้ แก่ การสร้ างแกนนาเยาวชนใน
หมูบ่ ้ านที่เป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว การจัดทาประชาคมเพื่อปลูกฝังความคิดให้ กบั ชุมชน เสริ มกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยการ
สร้ างหัตถกรรมท้ องถิ่น ผลการสรุปบทเรี ยนดังกล่าว สอดคล้ องกับปิ ยภรณ์ ทาวิกลุ สมมาตร์ ผลเกิด วิวฒ
ั น์ชยั บัญย
ภักดิ์ รสิกา อังกูร รุ่งรัตน์ หัตถกรรม ชัยรัตน์ ลายทอง และศิริวฒ
ั นา ใจมา ตามรายละเอียดจากรายงานฉบับสมบูรณ์
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
งานวิจยั นี ้เป็ นผลมาจาก ปี ที่ 1,2 (พศ.2551-2552) เน้ นการพัฒนา โดยใช้ หลัก 3 ประการ คือ เข้ าใจ เข้ าถึง
และพัฒนา เป็ นโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริ มและเกิดการ
พัฒนาศักยภาพการมีสว่ นร่วม ในชุมชน และชุมชน คิดเป็ น ทาเป็ น สุขเป็ น เกิดเครื อข่ายการเรียนรู้ระหว่างนักวิจยั
ชุมชน นักศึกษา ในการร่วมทางานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม ส่วนในปี ที่ 3 คณะผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม ในการติดตามผลแบบเสริ มพลังการปฏิบตั ิการตามแผน/ยุทธศาสตร์ โดยการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนที่ได้ กาหนดยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิที่ได้ ดาเนินการไปแล้ วเมื่อปี พ.ศ.2552 และที่ชมุ ชนได้ ดาเนินการนามา
ประเมิน ผลสรุปบทเรี ยน องค์ความรู้ของกระบวนการทางานร่วมกัน ซึง่ ผลการวิจยั เป็ นประโยชน์ในการต่อยอดสาหรับ
ชุมชนเครื อข่ายที่สนใจด้ านรูปแบบการบริ หารจัดการแหล่งท่องเทีย่ วโดยองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและชุมชนมีสว่ นร่ วมใน
การบริ หารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนมากขึ ้น

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะต่ อชุมชน ควรจัดกิจกรรมที่ทาให้ ชุมชนเกิดความตระหนักถึงความสาคัญในทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยว โดยให้ ชุมชนมีสว่ นร่วมในการรับรู้ โครงการ ค้ นหา/วิเคราะห์แนวทางร่ว มทายุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว
ร่วมดาเนินงานตามแผน ร่วมติดตามรับรู้ ประเมินผลและ ร่วมรับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว ข้ อเสนอแนะต่ อองค์ การ
บริหารส่ วนตาบลหนองคูและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง ควรมีเวทีจดั กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ร่วมกันกับชุมชนและแกนนา
ชุม ชนต่ า ง ๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ขอความร่ ว มมื อ จากแกนน า ในการประชาสัม พัน ธ์ ในเรื่ อ งต่ า งๆ และมี ช่ อ งทางในการ
ประชาสัมพันธ์ หลายช่องทาง การจัดทาโปรแกรมการท่องเที่ยว ให้ เชื่ อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้ เคียง การ
จัด ระบบการรักษาความปลอดภัยให้ กับนักท่องเที่ ยว และประสานกับโรงเรี ยนหรื อหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้ องในการจัดท า
หลักสูตรท้ องถิ่นเพื่อให้ คนในชุมชน ข้ อเสนอแนะต่ อสาหรั บการวิจัยครั ง้ ต่ อไป 1) งานวิจยั เกี่ยวกับการจัดระบบการ
บริ หารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน 2) งานวิจยั เกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ ชุมชนเพื่อจัดทาหลักสูตรท้ องถิ่น 3)
งานวิจยั เกี่ยวกับการศึกษาระบบนิเวศ ระบบชีววิทยา และผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อม ด้ านสุนทรี ยภาพ เป็ นต้ น
กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจยั นี ้สาเร็ จลุลว่ งได้ ด้วยดี เพราะได้ รับความร่วมมือจากหลายฝ่ าย โอกาสนี ้คณะผู้วิจยั ขอขอบพระคุณ
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ปี งบประมาณ 2553 ที่ให้ ทนุ สนับสนุนการวิจยั ขอขอบพระคุณ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการให้ โอกาสทางานวิจยั ด้ วยดีตลอดมา ผู้อานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา ทีอ่ านวยการ
สนับสนุนการทาวิจยั ขอบคุณคณะบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลหนองคู ตลอดจน กานัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน
ตาบลหนองคู อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ทุกท่าน ในการให้ ความอนุเคราะห์อานวยความสะดวกด้ านสถานที่
บุคลากร พื ้นที่ศกึ ษา รวมทังผู
้ ้ ชว่ ยนักวิจยั ที่คอยช่วยเหลือผู้วจิ ยั ในการเก็บข้ อมูลและรวบรวมข้ อมูลได้ เป็ นอย่างดี
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