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บทที 5
สรุปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ในการวิจยั เรื อง “รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แหล่งท่องเทียวโดยชุมชน: พื$นทีตําบลบางกะจะ
จังหวัดจันทบุรี” ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี$
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั$งนี$ มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี$
1. เพือศึกษาบริ บทชุมชนในพื$นทีตําบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี
2. เพือศึ กษารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ การท่องเที ยวโดยชุ มชน พื$นที ตําบลบางกะจะ
จังหวัดจันทบุรี
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรทีใช้ ในการวิจัยครั+ งนี+ ได้แก่ ผูน้ าํ ชุ มชน ทั$งทีเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ได้แก่ ผูอ้ าวุโสหรื อผูท้ ี คุ น้ เคยและอาศัยอยู่ในชุ มชนมาเป็ นเวลานาน กลุ่มสตรี อาสา ครู อาจารย์
ชาวบ้า น และสมาชิ ก ในชุ ม ชนท่ า นอื นๆ ที มี ส่ วนเกี ยวข้องกับ ตํา บลบางกะจะ จัง หวัดจันทบุ รี
จํานวน 178 คน
2. กลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัยครั+งนี+ ได้แก่ ผูน้ าํ ชุมชน ทั$งทีเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ได้แก่ ผูอ้ าวุโสหรื อผูท้ ีคุ น้ เคยและอาศัยอยู่ในชุ มชนมาเป็ นเวลานาน กลุ่มสตรี อาสา ครู อาจารย์
ชาวบ้าน และสมาชิ กในชุ มชนท่านอืนๆ ทีมีส่วนเกี ยวข้องกับตําบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรีจาํ นวน
20 คน โดยผูว้ ิจยั ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จัดเวทีระดมสมอง
(Brain Storming)
การสร้ างเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
ในการศึกษาผูว้ จิ ยั ได้ใช้เครื องมือทีใช้ดงั นี$
1. การระดมสมอง (Brain Storming) เป็ นเทคนิ คการเสนอวิธีการแก้ไขปั ญหา หรื อเสนอ
ความคิ ดเห็ นของสมาชิ ก ในกลุ่ ม คนในชุ ม ชนตํา บลบางกะจะ เพื อหาความต้องการในรู ป แบบ
การจัดการเรี ยนรู ้การท่องเทียวโดยชุมชนเอง จํานวน 20 คน
2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In Depth Interview) เป็ นรายบุคคล โดยใช้แบบสัมภาษณ์
แบบกึ งมีโครงสร้ าง (Semi Structured Interview) โดยผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดคําถามเตรี ยมไว้ล่วงหน้า
แบบสัมภาษณ์เป็ นทางการ จํานวน 10 ชุด
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3. สมุดจดบันทึกทีผูว้ ิจยั ใช้สําหรับบันทึกข้อมูลทีได้จากการสํารวจสังเกตและสัมภาษณ์
กับผูใ้ ห้ขอ้ มูล
4. อุปกรณ์ บนั ทึกเสี ยง กล้องถ่ายภาพ สําหรับการบันทึกข้อมูลและเหตุการณ์ ทีสําคัญ
เพือนํามาใช้ประกอบการทําความเข้าใจและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีข$ นั ตอนดังนี$
1. ติดต่อประสานงานแบบเป็ นทางการโดยขอจัดทําหนังสื อจากคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรีถึงผูใ้ หญ่บา้ นตําบลบางกะจะเพือขออนุ ญาตให้ผูว้ ิจยั
ได้เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลในพื$นทีในเขตเทศบาลตําบลบางกะจะ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
2. ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง เกี ยวกับการจัดการ
ท่องเทียวโดยชุ มชนการมีส่วนร่ วมในการจัดการท่องเทียวโดยชุ มชนของตําบลบางกะจะ จังหวัด
จันทบุรี ด้วยตนเอง
3. ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลทีได้ คือ ข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และข้อมูลจากการ
สนทนากลุ่มมาเรี ยบเรี ยงเพือจัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นลําดับต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุ ณภาพเกี ยวกับบริ บทชุ มชนตําบลบางกะจะได้แก่ สภาพทัวไป
สิ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สภาพสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ น แหล่งท่องเทียว และสถานที
น่าสนใจ ศักยภาพชุมชนและพื$นที ความต้องการจัดรู ปแบบการเรี ยนรู ้กบั แหล่งท่องเทียวของชุมชน
2. ผลลัพธ์ ทีได้จะเป็ นข้อมูล นําไปสู่ การประชุ มระดมสมองเสนอรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้แหล่งท่องเทียวโดยชุมชน
สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ครั$งนี$ สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี$
บริบทชุ มชนในพืน+ ทีตําบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี
ตําบลบางกะจะ ประกอบด้วย 10 หมู่บา้ น ได้แก่
1. หมู่ 1 บ้านบางกะจะ พื$นทีบางกะจะแห่ งนี$ เป็ นถินฐานทีชาวจีนแต้จ[ิวจากดินแดนใหญ่
และบางส่ วนมากถิ นของประเทศไทย มาตั$งถิ นฐานอาศัยอยู่ ดูหลักฐานได้จากร่ องรอยวิถีการอยู่อาศัย
และศิลปวัฒนธรรมในอดีตทีปรากฏว่าถึงทุกวันนี$ คือ ศาลเจ้าบน ศาลเจ้าปากคลอง มีภูมิปัญญาท้องถิน
ได้แก่ การทําดอกไม้จนั และการทําพวงหรี ด สิ นค้าทุกอย่างเกียวกับข้องกับงานศพ
2. หมู่ 2 บ้านพานสลุด ประชากรส่ วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ ค้าขาย และรับจ้าง สภาพปั ญหา
และความต้องการพัฒนาหมู่บา้ น คือ ระบบประปามีไม่ทวถึ
ั งสําหรับครัวเรื อนในหมู่บา้ นพานสลุด
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3. หมู่ 3 หมู่บา้ นทําเนี ยบจัดตั$งเมือปี พ.ศ.2344 เดิมเป็ นบ้านพักของของสมเด็จพระยูรวงศ์
(ดิ ส บุญนาค) และหลวงสิ ทธิ] (ช่ วง บุญนาค) หมู่บา้ นทําเนี ยบเป็ นทั$งทีพักและสถานทีราชการต่างๆ
สถานทีสําคัญได้แก่ วัดใหม่ท่าแฉลบ เป็ นวัดทีเก่าแก่ของหมู่บา้ น ภูมิปัญญาท้องถิน คือ ผลิตภัณฑ์
นํ$ามันเหลือง สภาพปั ญหาและความต้องการพัฒนาหมู่บา้ น คือ ขาดความเข็มแข็งของคนในชุ มชน
และความเป็ นอยูท่ ีคับแคบอยูแ่ บบตัวใครตัวมัน
4. หมู่ 4 บ้านเก่า ประชากรในเขตหมู่บา้ น มีจาํ นวน 1,418 คน เป็ นชาย 716 หญิง 702 คน
ประชากรส่ วนใหญ่มีอาชี พหลัก คือ ค้าขาย และเกษตรกรรม(ทําสวน) สถานทีสําคัญได้แก่ โรงเรี ยน
วัดพลับ ภูมิปัญญาท้องถิน คือ ผลไม้แปรรู ป (สละลอยแก้ว)
5. หมู่ 5 บ้านเส หมู่บา้ นเสมีประวัติความเป็ นดังนี$ คือ อดี ตมีชาวชองอาศัยอยูช่ าวชองนั$น
ได้เรี ยกหมู่บา้ นนี$ วา่ หมู่บา้ นเซรวมทั$งหมู่บา้ นในบริ เวณนั$นมีอาชี พทําสวนซึ งเวลาจะถามว่าไปไหนกัน
ก็มกั จะตอบว่าไปเซ หมายถึง ไปสวน แต่ส่วนในหมู่บา้ นนั$นเรี ยกกันติดปากว่าบ้านเส ซึ งเป็ นไปได้วา่
น่าจะย่อมาจากเสนาบดี ประชากรในเขตหมู่บา้ น มีจาํ นวน 52 ครัวเรื อน 179 คน เป็ นชาย 85 คน
หญิง 94 คน ประชากรส่ วนใหญ่มีอาชี พหลัก คือ ทําสวนผลไม้และรับจ้างทัวไป สถานทีสําคัญได้แก่
สระเงิ นผัน ภูมิปัญญาท้องถิน คือ นายเติม มงคลพันธ์ อายุ 78 ปี อาชี พเกษตรกร ทําสวนผลไม้
ความสามารถพิเศษ คือ แสดงและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถินด้านการละเล่นโขนสดและกลองยาว
ได้ให้แก่เยาวชนรุ่ นหลังทีสนใจ
6. หมู่ 6 บ้านในสวน ประวัติความเป็ นมาของหมู่บา้ นสวน เดิ มใช้ชือว่าบ้านเส มาจากถิน
ของพวกชอง ทีตั$งถิ นฐานอยู่เดิ มคําว่าเสต่อมาเปลี ยนความหมายว่าสวนขึ$นตรงกับอําเภอพลอยแหวน
จังหวัดจันทบุรี ลักษณะพื$นทีคล้ายกับเนิ นเขาเล็กๆ ส่ วนมากจะประกอบอาชี พทําสวน เป็ นส่ วนใหญ่
ประชากรในเขตหมู่บา้ น มีจาํ นวน 85 ครัวเรื อน 344 คน เป็ นชาย 170 คน หญิง 174 คน ประชากร
ส่ วนใหญ่ มีอาชี พหลัก คื อ ทํา สวนผลไม้และรั บจ้างทัวไป ภู มิ ปัญญาท้องถิ น คื อ ผลไม้แปรรู ป
และการทําพลอยแปรรู ป
7. หมู่ 7 บ้านพานสลุ ด ประวัติความเป็ นมาของหมู่บา้ นพานสลุ ด เดิ มชื อหมู่บา้ นเส
มีอาชี พทํานาทีมีพ$ืนทีติดต่อกับหมู่ 2 การเดินทางเท้าต้องข้ามทุ่งนา ทีมีน$ าํ ท่วมขังในช่วงฤดูฝนก็มี
นํ$าขังจํานวนมาก ชาวบ้านก็ทาํ นาได้ปีละ 2 ครั$ง ผ่านฤดูเก็บเกียวชาวบ้านนําเอาควายมาเลี$ยงก็ปล่อยให้
กินหญ้า ชาวบ้านก็ช่วยกันทําสะพานไม้โดยนําเอากระดานไม้มาผาดเป็ นแนวตามความยาวของทุ่งนา
หลาย 10 ปี ผ่านไปไม้มนั ก็ทรุ ดโทรมไปตามฤดูกาลและชาวบ้านทีเดิมเป็ นชื อหมู่บา้ นเสมาเป็ นชื อ
หมู่บา้ นพานสลุด มีอาณาเขต ภูมิปัญญาท้องถิน คือ ผลไม้แปรรู ป
8. หมู่ 8 บ้านดอนทราย ประวัติของหมู่บา้ นดอนทรายตั$งขึ$นเมือ ปี พ.ศ. 2500 โดยใช้
จุดกึ งกลางของหมู่บา้ นมาเป็ นชื อหมู่บา้ นคือหมู่บา้ นดอนทราย ประชากรในเขตหมู่บา้ น มีจาํ นวน
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1,967 คน เป็ นชาย 878 หญิง 1,089 คน ประชากรส่ วนใหญ่มีอาชี พหลัก คือ มีอาชี พทําสวนผลไม้
และรับจ้างทัวไป สถาบันและองค์การศาสนา มีจาํ นวน 1 แห่ ง ได้แก่ วัดโยธานิ มิต ภูมิปัญญาท้องถิ น
คือ ผลไม้แปรรู ป
9. หมู่ 9 บ้านเขาน้อย ประชากรในเขตหมู่บา้ น มีจาํ นวน 1,700 คน เป็ นชาย 788 คน
หญิง 822 คน ประชากรส่ วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ ทําหอยนางรมแปรรู ป ทอเสื อกก ประมง สถานที
สําคัญได้แก่ วัดเขาน้อยท่าแฉลบ โรงเรี ยนจํานวน 1 แห่ ง ได้แก่ โรงเรี ยนบ้านท่าแฉลบ แหล่งท่องเทียว
จํานวน 3 แห่ ง ได้แก่ สนามกอล์ฟ ร้ านอาหารทะเล ป่ าชายเลนทีติดกับหมู่ที 4 และมีทีพักสําหรับ
นักท่องเทียว จํานวน 1 แห่ง คือ ท่าแฉลบรี สอร์ ท
10. หมู่ 10 หมู่บา้ นท่าแฉลบ ประชากรในเขตหมู่บา้ น มีจาํ นวน 173 ครัวเรื อน 810 คน
เป็ นชาย 400 คน หญิง 410 คน ระบบสาธารณู ปโภคในหมู่บา้ น มีสิงอํานวยความสะดวกค่อนข้างมาก
ได้แก่ ไฟฟ้ า ประปาหมู่บา้ นและการประปาส่ วนภูมิภาค ประชากรส่ วนใหญ่มีอาชี พหลัก ได้แก่
ทอเสื อกก ประมงชายฝั ง สถาบันและองค์กรศาสนา มีจาํ นวน 1 แห่ ง ได้แก่ วัดคาทรอลิ ก ภูมิปัญญา
ท้องถิน คือ หอยนางรมแปรรู ป ทอเสื อกก โครงสร้างเรื อจําลอง (ได้รางวัลชนะเลิศของประเทศ)
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ การท่ องเทียวโดยชุ มชน พืน+ ทีตําบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี
จากการสนทนาระดมสมอง ณ สถานทีของโรงเรี ยนบางกะจะ โดยผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่ม
เป็ นผูน้ าํ หมู่บา้ น จํานวน 20 คน อาทิเช่ น กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นทุกหมู่บา้ น กลุ่มสตรี อาสา ชาวบ้าน
ในชุมชน พ่อค้าแม่คา้ นักศึกษาปริ ญญาโท และ อาจารย์ ประเด็นทีนําเสนอก็คือ สถานทีแห่ งใด ควรจัด
ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ได้ ของดีตาํ บลบางกะจะมีอะไร สามารถจัดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ได้หรื อไม่ การสนทนา
ระดมสมองเกิดขึ$นและใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม. สรุ ปประเด็นได้วา่ ควรจัดเป็ นโซน ซึ งควรนําร่ อง
ใน 9 โซน ดังกล่าวก่อน
1. โซน A หมู่ 10 บ้านท่าแฉลบ วิถีชุมชนชาวประมง (ชายฝังนํ$าตื$น)
2. โซน B หมู่ 2,7 บ้านพานสลุด รําสวดงานศพ
3. โซน C หมู่ 3 บ้านทําเนียบ โรงงานกระเบื$องแสงจันทร์
4. โซน D หมู่ 4 บ้านเก่า ขนมจ้างของชาวจันทบุรี
5. โซน E หมู่ 5 บ้านเส กลองยาว ตําบลบางกะจะ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
6. โซน F หมู่ 8 บ้านดอนทราย (ค่ายเนินวง)
7. โซน G หมู่ 9 บ้านเขาน้อย ผลิตภัณฑ์เสื อกกบางกระจะ
8. โซน H หมู่ 1 บ้านบางกะจะ วัดพลับ (โบราณสถาน)
9. โซน I หมู่ 6 บ้านในสวน การขุดพลอยแบบโบราณ
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อภิปรายผล
การท่องเทียวโดยชุ มชน (Community Based Tourism : CBT) คือการท่องเทียวทีคํานึ งถึง
ความยังยืนของสิ งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ซึ งกําหนดทิศทางโดยชุ มชน จัดการโดยชุ มชน
เพือชุ มชน และชุ มชนมีบทบาทเป็ นเจ้าของ มีสิทธิ ในการจัดการดูแล เพือให้เกิดการเรี ยนรู ้แก่ผมู ้ าเยือน
(พจนา สวนศรี . 2546 : 14) สอดคล้องกับประเด็นของการสนทนาระดมสมอง ณ สถานทีของโรงเรี ยน
บางกะจะ โดยผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาระดมสมอง จํานวน 20 คน เป็ นการจัดกิ จกรรมโดยชุ มชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมภายใต้แนวคิดการท่องเทียวเพือชุมชน ดังวินิจ วีรยางกูร (2532 : 70-71) กล่าวว่าทรัพยากร
การท่องเทียวแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทคือ 1) ประเภทธรรมชาติ ซึ งเป็ นแหล่งท่องเทียวทีมีความสวยงาม
เกิ ดขึ$นตามธรรมชาติ เช่ น ภูเขา นํ$าตก ถํ$า อุทยานแห่ งชาติ เป็ นต้น 2) ประเภทโบราณวัตถุ สถาน
และศาสนา ซึ งเป็ นแหล่งท่องเทียวทีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรื อศาสนา เช่ น
วัด โบราณสถาน ชุ มชนโบราณ พิพิธภัณฑ์ กําแพงเมือง อนุ สาวรี ย ์ เป็ นต้น 3) ประเภทศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และกิจกรรม ซึ งเป็ นทรัพยากรท่องเทียวในลักษณะของพิธี งานประเพณี ความเป็ นอยู่ วิถีชีวิต
เช่น สภาพชีวติ ในชนบท สิ นค้าพื$นเมือง ไร่ สวน พืช ผลไม้ เป็ นต้น สอดคล้องกับรู ปแบบการท่องเทียว
ทีจัดทําเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้งานวิจยั นี$แบ่งออกเป็ น 9 โซนมีท$ งั ประเภทธรรมชาติ วิถีชุมชน ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และโบราณสถาน ในตําบลบางกะจะ สอดคล้องกับ มณี วรรณ ผิวนิ ม (2547 : 22) ได้ศึกษา
วิจยั เรื อง พัฒนาการและผลกระทบของการท่องเทียวกรณี ศึกษาชุ มชนตลาดนํ$า รู ปแบบการท่องเทียว
แบบตลาดนํ$าทีเหมาะสม คือ ส่ งเสริ มรู ปแบบทีหลากหลายเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ น
เน้นระดมความรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ นนํามาใช้ในการสร้ างกิ จกรรมทางวัฒนธรรมที ให้ความรู ้
แก่นกั ท่องเทียวมากกว่าการขายสิ นค้าอย่างเดียว
จากการทําโซน จาก A – I การท่องเทียว มีวตั ถุประสงค์จดั แหล่งเรี ยนรู ้ในตําบลบางกะจะ
โดยการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ วิถีชุมชน ทรัพยากรในท้องถิน โบราณสถาน สอดคล้องกับ ทิศนา
แขมมณี (2553 : 17-22) กล่ าวถึ ง องค์ประกอบในบริ บทของการเรี ยนรู ้ ใกล้ตวั ผูเ้ รี ยนรู ้ ประกอบด้วย
ผูใ้ ห้ความรู ้ ผูเ้ รี ยนรู ้ กิ จกรรมการเรี ยนรู ้และสภาพแวดล้อม ซึ งชุ มชนจะมีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้ได้
หลายทาง คือ บุคลากรในชุ มชน ทรัพยากร สภาพเศรษฐกิ จ สังคม และการเมืองของชุ มชน ซึ งส่ งผล
ต่อค่านิยมและวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ของชุมชน
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื อง รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ แหล่งท่องเทียวโดยชุ มชน : พื$นทีตําบล
บางกะจะ จังหวัดจันทบุรี ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี$
ข้ อเสนอแนะทัวไป
1. ในการจัดระดมสมอง กลุ่มเป้ าหมายเข้าร่ วมประชุ มมาไม่ครบเนื องจากมีการติดประชุ ม
กลุ่มแม่บา้ น และภารกิจอืนๆ คราวต่อไปควรจัดตารางให้ดีเพือกลุ่มเป้ าหมายจะได้วา่ งตรงกัน
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2. การจัดโซนการท่องเทียวควรต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับเวลาเพราะมีต$ งั 9 โซน
เพือให้ได้ทนั เวลา
3. ควรมีกิจกรรมเสริ มการเรี ยนรู ้ จากแหล่งท่องเทียวโดยให้นกั ท่องเทียวปฏิบตั ิร่วมกับ
ชาวบ้านในชุมชนด้วย
4. การท่องเทียวจะต้องจัดโปรแกรมการเรี ยนรู ้ ให้เหมาะสมกับแต่ละวัย เช่ น เยาวชน
ผูใ้ หญ่ และผูส้ ู งวัย
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั+งต่ อไป
1. ควรเพิมการพัฒนาหน่ วยการเรี ยนรู ้ เรื องสิ งแวดล้อม โดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ในชุ มชน
สําหรับนักเรี ยนชั$นประถมศึกษาในพื$นทีนั$นๆ
2. เพิมการวิจยั การศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้งานหัตถกรรม สําหรับนักเรี ยนชั$นประถม
3. เพิมการสํารวจแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนและธรรมชาติในจังหวัดจันทบุรี
4. การจัดการความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ของชุมชนในตําบลต่างๆ ในจันทบุรี

