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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการ วิเคราะห์การสื่อสารและผลของการ
สื่อสารเพื่อการสร้างมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
: ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล 3 วิธีการ 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในกลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษาและสังเกตการณ์ (Observation) สภาพพ้ืนที่จริง ใช้วิธีการน าเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
(Analytical Description) ผลการศึกษาพบว่า (1) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านท่าพรุ-อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ มีกระบวนการจัดการในช่วง
วิกฤตทรัพยากร 4 ขั้นตอนคือ 1) การให้ความรู้แก่ประชาชนในประเด็นปัญหาของทรัพยากรของ
ชุมชน 2) ประชาชนร่วมกันจัดตั้งกลุ่มเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน
และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน 3) ใช้กฎหมายควบคุมโดยจัดท าในรูปแบบข้อบัญญัติท้องถิ่นประกาศจัดตั้ง
พ้ืนที่ป่าชุมชน 4) ให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบร่วมกับประชาชน โดยหลังจากผ่านช่วง
วิกฤตทรัพยากรชุมชนได้น าแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีบทบาททั้งในด้าน การตัดสินใจร่วมกัน การเปิดพ้ืนที่การ
สื่อสารระหว่างผู้น ากับชาวบ้านและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (2) การสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
พบว่า มีกระบวนการสื่อสาร (SMCR) คือ ผู้น าชุมชนท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร (S) หลักโดยมีเจ้าหน้าที่
หน่วยงานรัฐร่วมด้วยในสถานการณ์ที่ชุมชนต้องการความน่าเชื่อถือด้านวิชาการ ถ่ายทอดเนื้อหาสาร 
(M) ในประเด็นที่สอดคล้องกับปัญหาทรัพยากรของชุมชน ใช้สื่อบุคคลโดยเน้นช่องทาง (C) การ
ประชุมประชาคมเป็นช่องทางหลัก ได้แก่ การประชุมประชาชมระดับหมู่บ้านและระดับต าบลควบคู่
กัน ถ่ายทอดไปยังผู้รับสาร (R) คือประชาชนในชุมชนชุมชนท่าพรุ-อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ โดย

                                                                        
6 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
7 ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ชุมชนเน้นการสื่อสารกลุ่มที่เป็นการสื่อสารระหว่างผู้น าชุมชนและกลุ่มแกนน าชุมชน ตลอดจนการ
สื่อสารสาธารณะที่เป็นการสื่อสารร่วมกันระหว่างผู้น าชุมชน กลุ่มแกนน าชุมชนและประชาชนใน
ชุมชน มีการสลับบทบาทระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสารอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการสื่อสารเกิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมทั้งในด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร การรับ
ฟัง การแสดงความคิดเห็น การร่วมปฏิบัติงานและการเสริมสร้างพลังอ านาจการตัดสินใจให้กับ
ประชาชน (3) ผลการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม พบว่าชุมชนมีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนครอบคลุมทั้ง 3 มิติคือ 1) การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 2) การสร้าง
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ของชุมชน และ 3) การสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและการสื่อสารการท่องเที่ยวของชุมชน โดยปัจจัยหลักของ
ความส าเร็จเกิดจากผลของการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีผู้น าที่โดนเด่นด้านความ
เป็นนักอนุรักษ์รู้จักใช้วิธีเลือกสารที่สอดคล้องกับบริบทกับชุมชนอย่างแยบยลรวมทั้งการใช้สื่อ
ช่องทางที่หลากหลายเน้นการเข้าถึงประชาชนผู้รับสารเป็นส าคัญก่อให้เกิดผลส าเร็จในภาพรวมของ
การมท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นที่ประจักษ์ของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก 
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จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน, การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ชุมชน
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Abstract 

The objectives of this research are to study management, analyze 
communication and examine the consequence of communication to form 
community participation in natural resource management toward sustainable tourism 
: Ban ThaPhru – Ao ThaLane Community, Krabi. This study, qualitative research, has 
collected information via two methods, including in-depth interview and focus group 
among inspected-group samples, eventually using analytic description to reflect the 
study outcome. 

(1) For the natural resource management of this community towards 
sustainable tourism, there were four steps of executive management processes 
during resource crisis: 1) educating people about natural resource problems in the 
community, 2) collaboratively establishing a corporate group in order to manage 
natural resource, including a local fishery group and a forest conservation group , 3) 
assembling local legislation to isolate and regulate community forest areas, 4) having 
local sectors taken care of natural resource together with people in the community. 
After the resource crisis, the community implemented the idea of sustainable 
tourism to conserve the natural resource by giving an opportunity of letting people 
make joint decisions as well as hosting communication space that allows discussions 
between community leaders and villagers, and creating learning activities. (2) For the 
communication to encourage participation, this community has involved four aspects 
of the communication process (SMCR). Namely, community leaders functioning as 
primary senders (S), cooperating with government agents helpfully supporting in the 
circumstances that the community needs academic reliability, convey media (M) 
corresponding to resource problems of the community by using personal media 
through community meetings as the main channel (C)—village meetings in 
conjunction with sub-district meetings—finally convey toward receivers (R) which are 
people in the community. The community focused on group communications among 
community leaders and principal, along with public communications among 
community leaders, principal and villagers. There would be continuously role 
alternations between senders and receivers, causing people to be a part of the 
communication process and forming participatory communications in terms of giving 
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and listening to information, expressing opinions, functioning together, and enhancing 
the decision power of people. (3) Consequently, the communication to create 
participations led to the development of sustainable tourism inclusive of all three 
dimensions: 1) having been aware of touristic resource conservation 2) having 
participated in fulfill community benefits 3) having satisfied tourists in terms of 
touristic resource management and the communication for community tourism. The 
main factor towards this success is the consequence of such communication 
processes with leaders outstanding in being the preservationist. They are capable of 
selecting media corresponding to the community context ingeniously as well as using 
various channels to communicate and emphasizing on getting access to people, 
media receivers, eventually resulting in overall achievement of the community 
tourism apparent to tourists globally.  

Keywords: local communication, participatory communication, touristic 
communication, community natural resource management, sustainable tourism, 
ecological tourism, strong community 
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ที่มาและความส าคัญ 

 “การท่องเที่ยว” เป็นอุตสาหกรรมรูปแบบหนึ่งที่จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็น
เครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปัจจุบันจึงพบว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวเป็นการ
ท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Conservation tourism) หรือการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ" (Ecotourism) เข้ามาเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติของการ
ท่องเที่ยว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 -2560 ในการวางนโยบายแนวคิด
การวัดความส าเร็จของการพัฒนา จากเดิมมุ่งเน้นผลส าเร็จในเชิงปริมาณค านึงถึงจ านวนและรายได้
จากการท่องเที่ยวเป็นส าคัญ ปรับเปลี่ยนมุมมองในการวัดผลส าเร็จในหลายมิติมากขึ้น ค านึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างให้เกิดความสมดุลและ
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (อระนุช โกศล และโชคชัย สุทธาเวศ, 2556) เช่นเดียวกับจังหวัดกระบี่จัดเป็น 
1 ใน 5 จังหวัดต้นๆ ของประเทศไทยที่สามารถท ารายได้ด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศมากเป็น
ล าดับที่  4 รองจากกรุงเทพฯ ภูเก็ต และชลบุรี (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559) โดยในปี 
2559 จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่มีจ านวนมากถึง 1,650,174 คน 
(กรมการท่องเที่ยว, 2559) ทั้งนี้จังหวัดกระบี่ยังประสบผลส าเร็จด้านการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชุมชนบ้านท่าพรุ–บ้านอ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ เป็น
พ้ืนที่ที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
และมีความโดดเด่นในด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจนกระทั่งได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวถึง 2 
ครั้ง ครั้งแรกในปี 2546 ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 5 ประเภทชุมชน “ประชาคมปกป้องชายฝั่ง
กระบี่” และครั้งที่ 2 ในปี 2552 ได้รับรางวัล“สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปีแห่งความยั่งยืน (ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง, 2552) โดยรางวัลทั้ง 2 ครั้งนี้เกิดจากความพยามและความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหาผ่านวิกฤตทรัพยากรในรูปแบบต่างๆทั้งการถูกท าลายของทรัพยากรป่าไม้ 
(พ.ศ.2512 -2534) การถูกบุกรุกโดยเรืออวนรุน – อวนลากของนายทุนต่างถิ่น (พ.ศ. 2535  - 2539) 
จนกระท่ังสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน) แสดง
ให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชนที่มีกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ ภายใต้การ
สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้น าชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษา การสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ เพ่ือ
หาข้อสรุปที่เป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปเป็นแบบอย่างการสื่อสารเพ่ือสร้าง
การมีส่วนร่วมทั้งในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนในชุมชนอ่ืนๆต่อไป  
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

2. เพ่ือวิเคราะห์การสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

3. เพ่ือศึกษาผลของการสื่อสารเพื่อการสร้างมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุ่งศึกษาการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การสื่อสารและผลของการ
สื่อสารเพื่อการสร้างมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืน 
ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ ซึ่งเก็บรวบรวม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth 
Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งสิ้น 36 คน โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่มเพ่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)เกี่ยวกับการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน 
จังหวัดกระบี่ ดังนี้ 

1. แกนน าชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ จ านวน 5 คน 

2. กลุ่มประชาชนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จ านวน 10 คน 

3. กลุ่มประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยวของชุมชน จ านวน 9 คน 

4. กลุม่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชนท่าพรุ – 
อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ จ านวน 12 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวค าถามคร่าว ๆ ในประเด็น
ส าคัญที่ต้องการข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพ่ือตอบปัญหาน าวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม และ
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รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการส ารวจเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม (literature 
review) น ามาวิเคราะห์ตามประเด็นปัญหาน าวิจัย โดยใช้ทฤษฎีต่างๆเป็นแนวทางประกอบการ
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลในการวิจัย ใช้วิธีการน าเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์  (Analytical 
Description) 

 

ผลการวิจัย 

 1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านท่าพรุ-อ่าว
ท่าเลน จังหวัดกระบี่ มีกระบวนการจัดการในช่วงวิกฤตทรัพยากร 4 ขั้นตอนคือ 1) การให้ความรู้แก่
ประชาชนในประเด็นปัญหาของทรัพยากรของชุมชน 2) ประชาชนร่วมกันจัดตั้งกลุ่มเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านและกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน 3) ใช้กฎหมายควบคุมโดย
จัดท าในรูปแบบข้อบัญญัติท้องถิ่นประกาศจัดตั้งพ้ืนที่ป่าชุมชน 4) ให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบร่วมกับประชาชน โดยหลังจากผ่านช่วงวิกฤตทรัพยากรชุมชนได้น าแนวคิดการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนมาใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีบทบาททั้ง
ในด้าน การตัดสินใจร่วมกัน การเปิดพ้ืนที่การสื่อสารระหว่างผู้น ากับชาวบ้านและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการประชาชนในชุมชนทั้ง
ในด้านการสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืน 

2. การสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ มีกระบวนการสื่อสาร (SMCR) คือ ผู้น า
ชุมชนท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร (S) หลักโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐร่วมด้วยในสถานการณ์ที่ชุมชน
ต้องการความน่าเชื่อถือด้านวิชาการ ถ่ายทอดเนื้อหาสาร (M) ในประเด็นที่สอดคล้องกับปัญหา
ทรัพยากรของชุมชน ใช้สื่อบุคคลโดยเน้นช่องทาง (C) การประชุมประชาคมเป็นช่องทางหลัก ได้แก่ 
การประชุมประชาชมระดับหมู่บ้านและระดับต าบลควบคู่กัน ถ่ายทอดไปยังผู้รับสาร (R) คือ
ประชาชนในชุมชนชุมชนท่าพรุ-อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ โดยชุมชนเน้นการสื่อสารกลุ่มที่เป็นการ
สื่อสารระหว่างผู้น าชุมชนและกลุ่มแกนน าชุมชน ตลอดจนการสื่อสารสาธารณะที่เป็นการสื่อสาร
ร่วมกันระหว่างผู้น าชุมชน กลุ่มแกนน าชุมชนและประชาชนในชุมชน มีการสลับบทบาทระหว่างผู้รับ
สารและผู้ส่งสารอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสื่อสารเกิด
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมทั้งในด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร การรับฟัง การแสดงความคิดเห็น การร่วม
ปฏิบัติงานและการเสริมสร้างพลังอ านาจการตัดสินใจให้กับประชาชน  

3. ผลการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ พบว่าชุมชนมีการพัฒนาการท่องเที่ยว
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อย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้ง 3 มิติคือ 1) การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 2) การ
มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ของชุมชน และ 3) สร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว (3) ผลการสื่อสาร
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม พบว่าชุมชนมีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้ง  3 มิติคือ 1) 
การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 2) การสร้างการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์
ของชุมชน และ3) การสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งด้านการบริหารจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวและการสื่อสารการท่องเที่ยวของชุมชน โดยปัจจัยหลักของความส าเร็จเกิดจากผลของการ
สื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีผู้น าที่โดนเด่นด้านความเป็นนักอนุรักษ์รู้จักใช้วิธีเลือกสาร
ที่สอดคล้องกับบริบทกับชุมชนอย่างแยบยลรวมทั้งการใช้สื่อช่องทางที่หลากหลายเน้นการเข้าถึง
ประชาชนผู้รับสารเป็นส าคัญก่อให้เกิดผลส าเร็จในภาพรวมของการท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นที่
ประจักษ์ของนักท่องเที่ยวจากท่ัวทุกมุมโลก 

 

อภิปรายผล 

1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านท่าพรุ-อ่าว
ท่าเลน จังหวัดกระบี่ จากผลการวิจัยพบว่ามีการบริหารจัดการโดยการเชื่อมโยงประเด็นปัญหาชุมชน
ทั้ง 2 ประเด็น คือ วิกฤติทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ทรัพยากรควบคู่กับการท่องเที่ยวยั่งยืน
เข้าด้วยกันตามเงื่อนไขเวลาและสถานการณ์ปัญหาของชุมชน อาศัยความร่วมมือจากประชาชนใน
ชุมชนเป็นกลไกหลักส าคัญท่ีในการบริหารจัดการโดยให้ความส าคัญกับประชาชนในชุมชนในฐานะเจ้า
ถิ่นผู้ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในบริบทชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุกขั้นตอน สอดคล้อง
กับ อุดมศักดิ์ สินธิพงษ ์(2558) กล่าวว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญ
ในการด ารงชีวิตของชุมชน ชุมชนย่อมมีความสามารถในการดูแล และอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านั้นไว้
ส าหรับใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพ่ือเป็นการป้องกันความขัดแย้งในการแย่งชิงหรือท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติของคนในท้องถิ่น เช่นเดียวกับกาญจนา แก้วเทพและคณะ (2549) ที่ได้เน้นย้ า
เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า ไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้หาก
ปราศจากความร่วมมือของประชาชน 

2. การสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ จากผลการวิจัยพบว่ามีกระบวนการ
สื่อสาร (SMCR) ที่มีความสัมพันธ์กับสถานการณ์ปัญหาของชุมชน ผู้น าชุมชนใช้รูปแบบการสื่อสารทั้ง
แบบทางเดียวในการให้ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาชุมชนและใช้การสื่อสารสองทางเพ่ือ
เปิดพ้ืนที่การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินการบริหารจัดการควบคู่กัน ส่งผลให้ประชาชนเกิด
ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกาญจนา แก้ว
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เทพ และคณะ (2543) ได้อธิบายว่า แม้แบบจ าลองเชิงพิธีกรรมเป็นการสื่อสารที่เป็นหัวใจส าคัญของ
การสื่อสารชุมชนแต่ในทางปฏิบัตินั้นกลับต้องใช้แบบจ าลองการสื่อสารทั้ง 2 รูปแบบควบคู่กัน โดย
ในช่วงแรกที่ต้องมีการถ่ายทอดความรู้จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารเพ่ือสร้างให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน
เป็นจุดเริ่มต้นในการเกิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมต่อไป ทั้งนี้ประชาชนในชุมชนได้มีบทบาทในการ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วมในหลากหลายด้านทั้งการให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) การรับฟังความคิดเห็น 
(Consult) การเกี่ยวข้องในการแสดงความคิดเห็น (Involve) การให้ความร่วมมือ (Collaboration) 
และการเสริมอ านาจแก่ประชาชน (Empower) ส่งผลให้ประชาชนเกิดกระบวนการคิดภายใต้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สามารถคิดและตัดสินใจด้วยตนเองท างานร่วมกันอย่างได้อย่างเป็นระบบเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัญหาของชุมชน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ อัศรินทร์ นนทิหทัย (2551) ศึกษาเรื่อง การ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วมของเยาวชนเพ่ือการพัฒนารายการโทรทัศน์ TK Teen พบว่าการใช้การสื่อสาร
แบบมีส่วนร่วมเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน น าไปสู่การคิดวิเคราะห์และตัดสินใจในการ
ท างาน ก่อให้เกิดการไหลเวียนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเยาวชนและผู้ผลิตรายการเกิดการ
สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับเยาวชน 

3. ผลการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ จากผลการวิจัยพบว่าชุมชนเกิดการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีความเป็นชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติใน
แต่ละยุคของชุมชน โดยใช้การสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยส าคัญในการกระตุ้นให้เกิด
การมีส่วนร่วมในชุมชน ตามที่ กรรณิการ์ เพ็งปรางค์และกาญจนา แก้วเทพ (2548) กล่าวว่า การ
สื่อสารเป็นการสร้างสรรค์กระบวนการมีส่วนร่วมและเป็นเครื่องมือน าไปสู่การมีส่วนร่วมในชีวิต
สาธารณะ และเมื่อเกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการจึงส่งผลให้ชุมชนประสบความส าเร็จใน
ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนมีรายได้และอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรของชุมชน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เณริศา ชัยศุภมงคลลาภและปาริชาต สถาปิตานนท์ (2552) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการ
สื่อสารเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดน้ ายามเย็นอัมพวา พบว่าการสื่อสารภายในชุมชน
เป้าหมายอยู่ที่การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนซึ่งเป็นหัวใจของ
จัดการท่องเที่ยวแบบทางเลือก  
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สรุปข้อเสนอแนะ 

1.ชุมชนควรมีการสร้างเครือข่ายเยาวชนในด้านการสื่อสารการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือเป็นผู้
สืบทอดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนสืบต่อไป 

2. ควรมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพจัดท าของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวเพ่ือสร้างอัตลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของชุมชนและใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอีกช่องทางหนึ่ง 
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