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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาเรื่อง บทบาทของชุมชนในท้องถิ่นต่อการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาชุมชนวน
อุทยานเขากระโดง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของชุมชนในท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว วนอุทยานเขากระโดง 
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว วนอุทยานเขากระโดงอ าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชนในชุมชนพื้นที่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนต าบล
เสม็ด ชุมชนต าบลอิสานและชุมชนต าบลสวายจีก อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 400 คน ผู้น าชุมชน 6 คน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 คน โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่างประชาชนในชุมชน โดยใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
แบบทราบจ านวนประชากร โดยก าหนดความเชื่อมั่นที่ 95%  ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ใช้สูตรของ Taro Yamaneทดสอบ
ความน่าเช่ือถือของเครื่องมือ จ านวน 30 ตัวอย่าง มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง โดยมีค่าทดสอบที่ 0.90 ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ศึกษาทั้งการวิจัยแบบคุณภาพจากเอกสารทางราชการและเอกสารเผยแพร่ การสัมภาษณ์เชิงลึกและจัดประชุมระดับความ
คิดเห็น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาวนอุทยานเขากระโดง และการวิจัยเชิงปริมาณส ารวจความมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชนต่อการพัฒนาวนอุทยานเขากระโดง เมื่อได้เก็บข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผล มีรายละเอียดดังนี้ 
 ผลการวิจัย พบว่า 
   เชิงปริมาณ 
  บทบาทของชุมชนต่อการพัฒนาตลาดท่องเที่ยว วนอุทยานเขากระโดง จ าแนกตามส่วนประสมทาง
การตลาดบริการสรุปผลเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ บทบาทด้านแหล่งท่องเที่ยวและบริการ ชุมชนมีบทบาทการบริหารการจัดการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มากที่สุด บทบาทด้านราคา ชุมชนมีบทบาทก าหนดราคาค่าสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยว มากสุด 
บทบาทด้านท าเลที่ตั้ง  ชุมชนมีบทบาทร่วมพัฒนาทางเดินเที่ยวชมทิวทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว มากสุด บทบาทด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ชุมชนมีบทบาทร่วมปรับปรุงระบบข้อมูลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว มากสุด บทบาท
ด้านบุคลากร ชุมชนมีบทบาทให้บริการและเต็มใจให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว มากสุด บทบาทด้านกระบวนการ ชุมชนมี
บทบาทเสนอแนวคิด การตัดสินใจและพัฒนาสินค้าของที่ระลึก มากสุดด้านลักษณะทางกายภาพ ชุมชนมีบทบาทพัฒนาพื้นที่
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ มากสุด ด้านผลิตภาพ ชุมชนมีบทบาทคิดค้นประเพณี หรือวัฒนธรรมใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยว มากสุด 
  เชิงคุณภาพ 
  จากการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาตลาดท่องเที่ยววนอุทยานเขากระโดง กล่าว โดยสรุปผู้สัมภาษณ์ส่วน
ใหญ่ให้ความเห็นว่าวนอุทยานเขากระโดงควรพัฒนาในรูปแบบของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เพื่อพัฒนาเป็น
พักผ่อนหย่อนใจ และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาข้อมูลธรณีวิทยา ธรรมชาติภูเขาไฟ ร้านค้าจ าหน่ายสินค้า จ าหน่าย
อาหาร จ าหน่ายของที่ระลึกต้องมีการก าหนดหรือควบคุมดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ พัฒนาถนนทางขึ้นเขากระโดง อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ควรมีการปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม พัฒนาชุมชนใกล้
แหล่งท่องเที่ยว จัดให้ชุมชนสะอาดเป็นระเบียบเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้มากขึ้นโดยพัฒนาสื่อ 
เนื้อหา จุดขายของแหล่งท่องเที่ยว ผ่านสื่อทุกรูปแบบ เช่น แผ่นพับ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ท บทความลงใน
หนังสือพิมพ์หรือหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว น าเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาต่างชาติ ให้มากกว่า 3 ภาษา บุคลากรมีจ านวน
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จ ากัด ควรเพิ่มบุคลากรให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เขามาเยี่ยมชมวนอุทยานเขากระโดง ซึ่งมีจ านวนเพิ่มขึ้น
ทุกปี ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววนอุทยานเขากระโดง และควรพัฒนา
ระบบการรักษาความปลอดภัย มีการจัดเจ้าหน้าที่ รปภ. หรืออป.พร หมู่บ้าน รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว พัฒนา
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะอาด รวมทั้งร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก ให้ปราศจากการทิ้งขยะ เศษกระดาษ 
เศษอาหาร รณรงค์อนุลักษณ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างให้แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก 
สาธารณูปโภค ให้สะอาดและพร้อมท่ีจะให้บริการนักท่องเที่ยวได้ตลอดเวลา ควรน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริการ
นักท่องเที่ยว เช่น ติดตั้ง WIFI ในแหล่งท่องเที่ยว  
 
ค าส าคัญ 
 บทบาท ชุมชนท้องถิ่น พัฒนาตลาดท่องเที่ยว  
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Role of local communities in the tourism markets development  
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Abstract 

 
 This research aims to study role of local communities in the tourism markets development in 
Buriram Province with Kao Kradong Park case study and to find out development methods for the area of 
Kao Kradong Park, Buriram. Sample of the research are 400 subjects, 6 heads of the community and 2 
government agents from 3 communities which located around tourism area, they are; Sa-med sub district, 
I-san sub district and SawaiChik sub district of Buriram District,Buriram Province. Selection of sample was 
done by using population size method and specified the confident size at 95% with less than 5% error. 
Taro Yamane method was used for tools reliability testof30 samples. There was high reliability with 0.90 
test value. This research was done in both quality and quantity research. The researcher had gathered 
quality information from government reports and papers, brain storming and in-depth interview with 
related population in order to find out model to develop Kao Kradong Park and also collected 
information from local community people about their participation in the development of Kao Kradong 
Park. Analysis and summary were done after quantity research and the summary are as follow. 
 The research showed that 
  Quantity information 
  Role of local community in the tourism markets of Kao Krading Park according to 
Marketing Services could be summarized thus; local community plays the most important role in 
management and development for the tourism and community service. The local community plays the 
most important role in pricing utilities in tourism center. The local community plays the most active role 
in development of tourist attractions. The Local community plays the most important role in improving 
information systems and promoting tourism attractions. The local community plays an active role and is 
willing to assist the tourists personally. The local community plays most important role in the developing 
process of proposing ideas and deciding souvenir items. The local community plays an important role in 
the development of tourist physical areas. The local community plays an important role in adopting 
culture and tradition to attract tourists. 
  Quality information 
  According to the interview about method of tourism market development in Kao 
Kradong Park, Buriram, the conclusion of comments are as follow; the Kao Kradong Park should be 
developed by environment conservation pattern so it could materialize into a recreation park. The Kao 
Kradong Park should also be designed to be used as learning center of geology for natural volcanic study. 
Government should apply control over number of souvenir and food shops. Renovation of entrance and 
scenery, there should be more trees around the area to create better scenery. Develop local community 
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around the tourism area and to create clean environment. Develop content in Thai and at least 3 other 
languages to attract more tourists and increase channel of information distribution such as brochures, 
radio channel, television program, online and offline articles. There are still few number of staff at 
present and there should be more recruitment of staff to support the tourists which number tend to 
increase every year. Coordinate with local government and academic institutions to help promoting 
tourism information. Organize tourist security assistance staffs. Organize environmental conscious 
campaign to prevent tourist and community people dumping of waste around the area. New technology 
should be used to help provide tourist services such as WIFI availability in tourist area. 
 
Keywords 
  Role  Local Community  Tourism Markets Development 
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 บทน า 
 

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการ ที่มีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย  ภาคการ
ท่องเที่ยว มีสัดส่วนถึงร้อยละ 10 ของ GDP ของประเทศ มีการจ้างงานท้ังทางตรงและทางอ้อมกว่า 8 ล้านคน (ปิยะมาน  
เตชะไพบูลย์, 2557) เพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศแล้ว ยังเป็น
อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและที่พักภัตตาคารร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก 
การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุนการจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยในแต่ละปีสามารถสร้าง
รายได้เข้าสู่ประเทศในรูปเงินตราต่างประเทศปีละหลายแสนล้าน บาท รวมทั้งสร้างกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศจาก
คนไทยเที่ยวไทยนับแสนล้านบาทเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีแนวโน้มการแข่งขันรุนแรงขึ้นตามล าดับ 
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความอ่อนไหวง่ายจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ สถานการณ์และผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงที่เป็นความท้าทายต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยมาจากหลายประเด็น ดังนี้ ประเด็นผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ  ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าว
กระโดด ด้านภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติปี 2558-
2560 ได้ก าหนดยุทธ์ศาสตร์ข้อหนึ่งเรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยว บูรณาการการท างานร่วมกับกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ตั้งแต่ระดับนโยบาย จนถึงระดับชุมชน ด้วยการสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว โดยการบูรณาการจะด าเนินการผ่านกลไกการจัดท าแผนและการจัดท างบประมาณเชิงบูรณาการ ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท่องเที่ยว มีแนวทางให้ความรู้แก่ชุมชน สนับสนุนองค์กร
ปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล ให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม บริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม  มีกิจกรรมที่
เหมาะสมกับท้องถิ่นภายใต้ขีดความสามารถในการรองรับของท้องถิ่น  และอนุรักษ์ระบบนิเวศ (แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ, 2558-2560) 

การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เนื่องจากชุมชน
ท้องถิ่นเป็นผู้ที่รับรู้ปัญหาและได้รับผลกระทบโดยตรงจากการท่องเที่ยว จึงจ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวทุกข้ันตอนและให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว เพื่อก่อให้เกิดรายได้จาก
นักท่องเที่ยว  พร้อมทั้งการสร้างจิตสานึกในการดูแลปกป้องรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
เพราะเมื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวย่อมได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างสะดวกรวดเร็วและไม่ขัดแย้งกัน อีกทั้งยังง่ายต่อชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้
คงอยู่อย่างยั่งยืนและเกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวและในท่ีสุดชุมชนท้องถิ่นจะมีส่วนในการควบคุมการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาบทบาทของชุมชนในท้องถิ่นต่อการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยศึกษาในพื้นที่ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเขากระโดง ทั้งนี้เพื่อน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา ส่งเสริม 
และอนุรักษ์ให้พื้นที่ มีการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวและให้เกิดความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเพื่อให้ ชุมชน
แหล่งท่องเที่ยวเขากระโดง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และมีการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว วนอุทยานเขากระโดง อ าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรมัย ์
 2. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว วนอุทยานเขากระโดง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรรีัมย ์
 
สมมุติฐานในการวิจัย 
       1. ประชากรในชุมชนที่มีลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีบทบาทต่อการพัฒนาตลาดท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีและประชากร 
  ขอบเขตของการศึกษาการวิจัยครัง้นี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเน้นการส ารวจ
ประชาชนในชุมชน ได้แก่ ชุมชนต าบลเสม็ด ชุมชนต าบลอิสาน และชุมชนต าบลสวายจีก อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรรีัมย์  
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ด้านเนื้อหาในการวิจยัครั้งนี้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาตามส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ไวด้ังนี ้ด้านแหล่งท่องเที่ยวและบริการ ด้านราคา ด้านท าเลท่ีตั้ง ด้านการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ด้าน
กระบวนการ ดา้นลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภาพ 
 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ในการศึกษาครั้งน้ีขอบเขตดา้นตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  

 การวิจัย บทบาทของชุมชนในท้องถิ่นต่อการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาชุมชนวนอุทยาน
เขากระโดง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของชุมชนในท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว วนอุทยานเขากระโดง อ าเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว วนอุทยานเขากระโดง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ผู้วิจัยได้เก็บรวมรวมข้อมูลพร้อมน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษา มี 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มที ่1 ผู้น าชุมชน จ านวน 6 คน  ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และก านัน  
            กลุ่มที่ 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 คน ได้แก่ หัวหน้าอุทยานเขากระโดง หัวหน้าการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัด
บุรีรัมย์ 
 กลุ่มที ่3 ประชาชนในชุมชน วนอุทยานเขากระโดง 3 ชุมชน จ านวน 37,733 คน  
         โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่างประชาชนในชุมชน โดยใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจ านวน
ประชากร โดยก าหนดความเช่ือมั่นท่ี 95%  ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ดังสูตรของ Taro Yamane ดังนี้  
(กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ, 2552, 74) 
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                             เมื่อ     

 n     คือ  ขนาดตัวอย่าง 
  N     คือ  ขนาดประชากร 

       e    คือ  0.05 ที่ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95  
 จ านวนประชากรทั้งหมดเท่ากับ 37,773 คน ค านวณหาขนาดตัวอยา่งได้ดังนี ้

  แทนค่าลงในสูตรได ้
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 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม คือ 400 คน   
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เคร่ืองมือในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
 1. แบบสอบถาม เพื่อถามกลุ่มตัวอย่างมี 3 ส่วน ได้แก่ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว เป็นค าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน  
  ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับบทบาทของชุมชนในท้องถิ่นต่อการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว ว่ามีบทบาทมากน้อย
เพียงใด จากนั้นจะท าการรวบรวมแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนน าไปวิเคราะห์ ลักษณะค าถาม
เป็นแบบปิด (Close – ended Question) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert) (กาลัก 
เต๊ะขันหมาก, 2553, 135) ซึ่งมี 5 ระดับ คือ 
  5 หมายถึง  เป็นปัญหาระดับ  มากที่สุด 
  4 หมายถึง  เป็นปัญหาระดับ  มาก 
  3 หมายถึง  เป็นปัญหาระดับ  ปานกลาง 
  2 หมายถึง  เป็นปัญหาระดับ  น้อย 
  1  หมายถึง  เป็นปัญหาระดับ  น้อยที่สุด 
  ส่วนท่ี 3 ขอเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิด ( Open Ended)  
 2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานเขากระโดง  โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ดังนี ้
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ช่ือ – สกุล อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ประเภท
ของผลิตภัณฑ์ 
  ส่วนท่ี 2 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานเขากระโดง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้ด าเนินการวิจัยในพื้นที่ 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนต าบลเสม็ด ชุมชนต าบลอิสาน และชุมชนต าบลสวาย
จีก อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับวนอุทยานเขากระโดง ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเลือก
ชุมชนทั้ง 3 นี้เป็นพื้นที่ในการศึกษาวิจัย การด าเนินการวิจัยจึงมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยที่จะน าไปสู่เป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว ้ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดแบ่งระยะการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังนี ้
 ระยะที่ 1 การด าเนินการระยะนี้ เข้าประสานกับผู้น าชุมชน เป็นช่วงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้วิจัยและ
ผู้น าในชุมชน การเผยแพร่แนวคิดโครงการวิจัยให้ชุมชนได้รับรู้ 
 ระยะที่ 2 น าแบบสอบถามเก็บข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามให้กับประชาชนในชุมชนแหล่งท่องเที่ยว และแบบ
สัมภาษณ์ท าการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน 
 ระยะที่ 3 การด าเนินการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว วนอุทยานเขากระโดง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษา
บทบาทของชุมในการพัฒนาตลาดท่องเที่ยว วนอุทยานเขากระโดง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยจะใช้เทคนิค  AIC เพื่อ
พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  เทคนิค AIC เป็นกระบวนการที่มี
ศักยภาพในการสร้างพลังและกระตุ้นการยอมรับของชุมชนให้ร่วมพัฒนาชุมชนและยังมีศักยภาพท่ีจะขยายผลได้ เทคนิคAIC ที่
น ามาประยุกต์ส าหรับการประชุมระดมความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน  คือเทคนิคการระดมความคิดที่ให้ความส าคัญต่อ
ความคิดและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาคเป็นกระบวนการที่น าเอาคนเป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนา มีขั้นตอนดังนี ้
 1. ขั้นตอนการสร้างความรู้ (Appreciation หรือ A) ขั้นนี้เป็นปัจจัยที่ท าให้ทุกคนยอมรับ ส านึกและเห็นคุณค่าของ
คนในชุมชนและทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนที่อยู่ว่ามีศักยภาพเป็นของดีมีคุณค่าต่อชุมชน ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติ 
ดังนี ้
  1.1 ให้ผู้ร่วมประชุมทั้งหมดที่ผ่านการคัดเลือกมาจ านวน 20 คน แนะน าตนเองเพื่อให้ที่ประชุมรู้จักกัน
และเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อกัน พร้อมกับแจ้งวัตถุประสงค์และความตั้งใจที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมในการจัดประชุม 
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  1.2 ผู้วิจัยแจ้งประเด็นวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบแลกเปลี่ยนและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการพัฒนาตลาดท่องเที่ยววนอุทยานเขากระโดง 
  1.3 สรุปและแยกแยะประเด็นที่แต่ละกลุ่มน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตลาดท่องเที่ยววนอุทยานเขา
กระโดง 
 2. ขั้นตอนการสร้างแนวทางการพัฒนา (Influence หรือ I) ขั้นนี้เป็นระดมความคิดสร้างสรรค์ระหว่างผู้วิจัยกลุ่ม
ตัวแทนชุมชนทั้ง 20 คน และนักวิชาการที่ผู้วิจัยเชิญมาเพื่อร่วมเสวนาในเรื่องที่วิจัยซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้ 
  2.1 ให้นักวิชาการที่ผู้วิจัยเชิญมาเสนอแนวทางแนวทางในการพัฒนาตลาดท่องเที่ยววนอุทยานเขากระโดง 
  2.2 ให้ทุกคนในที่ประชุมร่วมกันพิจารณาว่าสภาพชุมชนมีความพร้อมหรือไม่ในการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 
 3. ขั้นตอนการสร้างแนวทางปฏิบัติ (Control หรือ C)  ในขั้นนี้เป็นข้ันตอนในการสร้างแนวปฏิบัติ คือ การน าวิธีการ
ต่างๆ หรือยุทธศาสตร์ในการพัฒนามาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติโดยให้ชาวบ้านในชุมชนท่ีเข้าร่วมประชุมช่วยกันคิดและวางแผน
ในการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กร เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่ให้เกิดผลจริงได้  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล   
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการในการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัว วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ (Percentage) 
  ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (x)̅  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และน าเสนอโดยการพรรณนา
เชิงวิเคราะห์ (Analytical description) 
 การวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และน าเสนอโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 
(Analytical description) 
 

ผลการวิจัย 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาบทบาทของชุมชนในท้องถิ่นต่อการพัฒนาตลาดการ
ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาชุมชน วนอุทยานเขากระโดง สรุปได้ตามล าดับ ดังต่อไปนี ้
 การวิจัยเชิงปริมาณ  
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.3มากกว่าเพศชาย ร้อยละ 
34.8 ส่วนใหญ่อายุ 26 – 36 ปี ร้อยละ 41 รองลงมาอายุ 15 – 25 ปี ร้อยละ 24 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 47 รองลงมาโสด 
ร้อยละ 41.5 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบระดับอนุปริญญา ร้อยละ 27.5 รองลงมาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 22.5 ส่วนใหญ่
มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 32.5 รองลงมาอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 28.3 ส่วนใหญ่มีรายได้ 5 ,001 – 10,000 บาท ร้อย
ละ 35.3 รองลงมารายได้มากกว่า 30,000 บาท ร้อยละ 20.8 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับบทบาทของชุมชนต่อการพัฒนา
ตลาดท่องเที่ยว วนอุทยานเขากระโดง จ าแนกตามส่วนประสมทางการตลาดบริการ สรุปผลเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
 บทบาทด้านแหล่งท่องเที่ยวและบริการ พบว่า ชุมชนมีบทบาทการบริหารการจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.66 รองลงมา บทบาทจัดระบบสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยว  บทบาทจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว  
บทบาทจัดระบบความปลอดภัยในสถานท่ีท่องเที่ยว  บทบาทจัดการบริการต่าง ๆ ในแหล่งท่องเที่ยว ตามล าดับ 
 บทบาทด้านราคา พบว่า ชุมชนมีบทบาทก าหนดราคาค่าสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยว มากสุด มีค่าเฉลี่ย 3.30  
รองลงมาเป็นบทบาทก าหนดราคาค่าบริการในแหล่งท่องเที่ยว บทบาทก าหนดราคาร้านจ าหน่ายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยว 
บทบาทก าหนดราคาอาหารและเครื่องดื่มร้านค้าในแหล่งท่องเที่ยว บทบาทก าหนดราคาค่าเช่าสถานที่  ตามล าดับ 
 บทบาทด้านท าเลที่ตั้ง  พบว่า ชุมชนมีบทบาทร่วมพัฒนาทางเดินเที่ยวชมทิวทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว มากสุด มี
ค่าเฉลี่ย 3.57 รองลงมาเป็นบทบาทจัดการด้านภูมิทัศน์และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่  บทบาทจัดพื้นที่สถานที่
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ท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว  บทบาทก าหนดความเป็นระเบียบของลานจอดรถ  บทบาทจัดการเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิด
จากการท่องเที่ยว บทบาทก าหนดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว  ตามล าดับ 
 บทบาทด้านการส่งเสริมการตลาด  พบว่า ชุมชนมีบทบาทร่วมปรับปรุงระบบข้อมูลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว มากสุด มีค่าเฉลี่ย 3.51 รองลงมา บทบาทจัดท าป้ายข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ แนะน า แหล่ง
ท่องเที่ยว บทบาทในการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว  บทบาทในการจัดท า เอกสารแนะน า
สถานท่ีท่องเที่ยว  บทบาทการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางสื่อต่าง เช่น วิทยุ ทีวี อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ตามล าดับ 
 บทบาทด้านบุคลากร พบว่า ชุมชนมีบทบาทให้บริการและเต็มใจให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว มากสุด มีค่าเฉลี่ย 
3.51 รองลงมา บทบาทในการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการท่องเที่ยว เช่น เจ้าหน้าที่ประจ าสถานที่ท่องเที่ยว 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  บทบาทการได้มาซึ่งคณะกรรมการดูแลแหล่งท่องเที่ยวชุมชน บทบาทจัดการด้านบริการ
นักท่องเที่ยว บทบาทในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน บทบาทในการจัดท ามัคคุเทศก์ ตามล าดับ 
 บทบาทด้านกระบวนการ พบว่า ชุมชนมีบทบาทเสนอแนวคิด การตัดสินใจและพัฒนาสินค้าของที่ระลึก มากสุด มี
ค่าเฉลี่ย 3.65  รองลงมา บทบาทประสานงานการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวกับคณะกรรมการหมู่บ้าน บทบาทก าหนด
กฎระเบียบ ข้อบังคับในชุมชน  บทบาทร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง   บทบาทร่วมระหว่าง
หน่วยงานราชการกับภาคีในพื้นที่ ตามล าดับ 
 ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ชุมชนมีบทบาทพัฒนาพื้นที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ มากสุด มีค่าเฉลี่ย 3.43 
รองลงมา บทบาทสร้างบรรยากาศโดยรอบแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่  มีค่าเฉลี่ย 3.43 บทบาทในการประเมินสิ่งที่มีผลกระทบ
ในทางที่ดีและไม่ดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่  บทบาทแก้ปัญหาการจราจรในแหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น ป้ายเตือนการจราจร  ทางโค้ง ทางขึ้นเขาลงเขา เป็นต้น บทบาทพัฒนาสร้างความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวพื้นที ่ ตามล าดับ 
 ด้านผลิตภาพ พบว่า ชุมชนมีบทบาทคิดค้นประเพณี หรือวัฒนธรรมใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว มากสุด มี
ค่าเฉลี่ย 3.55 รองลงมา บทบาทเสนอการจัดความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับ นักท่องเที่ยว 
เช่น  ห้องสุขา ตู้ATM ที่นั่งส าหรับพักผ่อน  บทบาทจัดท าค าบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
บทบาทก าหนดจ านวนบุคลากรในการให้บริการท่องเที่ยวในพื้นที่  บทบาทน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการประชาสัมพันธ์
สถานท่ีท่องเที่ยว  ตามล าดับ 
 ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานเพื่อการวิจัย สรุปผลการทดสอบได้ดังนี้ 
       สมมติฐาน ประชากรในชุมชนที่มีลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีบทบาทต่อการพัฒนาตลาดท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน ประชากรในชุมขนมีบทบาทต่อการพัฒนาตลาดท่องเที่ยว วนอุทยาน
เขากระโดง แตกต่างกัน 
 วิจัยเชิงคุณภาพ 
 สรุปผลการสัมภาษณ์ ตามจุดประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว วนอุทยานเขา
กระโดง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสรุปผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า วนอุทยานเขากระโดงควรพัฒนาในรูปแบบ
ของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาเป็นพักผ่อนหย่อนใจ และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาข้อมูล
ธรณีวิทยา ธรรมชาติภูเขาไฟ ร้านค้าจ าหน่ายสินค้า จ าหน่ายอาหาร จ าหน่ายของที่ระลึกต้องมีการก าหนดหรือควบคุมดูแล
จากหน่วยงานภาครัฐ พัฒนาถนนทางขึ้นเขากระโดง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ควรมีการปลูกต้นไม้
เพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม พัฒนาชุมชนใกล้แหล่งท่องเที่ยว จัดให้ชุมชนสะอาดเป็นระเบียบเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้มากขึ้นโดยพัฒนาสื่อ เนื้อหา จุดขายของแหล่งท่องเที่ยว ผ่านสื่อทุกรูปแบบ เช่น แผ่น
พับ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ท บทความลงในหนังสือพิมพ์หรือหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว น าเสนอทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างชาติ ให้มากกว่า 3 ภาษา บุคลากรมีจ านวนจ ากัด ควรเพิ่มบุคลากรให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวที่เขามาเยี่ยมชมวนอุทยานเขากระโดง ซึ่งมีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววนอุทยานเขากระโดง และควรพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย มีการจัดเจ้าหน้าที่ 
รปภ. หรืออป.พร หมู่บ้าน รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว พัฒนาบริเวณแหล่ งท่องเที่ยวให้มีความสะอาด รวมทั้ง
ร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก ให้ปราศจากการทิ้งขยะ เศษกระดาษ เศษอาหาร รณรงค์อนุลักษณ์สิ่งแวดล้อม เพื่อ
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สร้างให้แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก สาธารณูปโภค ให้สะอาดและพร้อมที่จะให้บริการ
นักท่องเทีย่วได้ตลอดเวลา ควรน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริการนักท่องเที่ยว เช่น ติดตั้ง WIFI ในแหล่งท่องเที่ยว  
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 

 ผลการศึกษาวิจัยบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว วนอุทยานเขากระโดง อ าเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีข้อสังเกตและอภิปรายผลที่ส าคัญ ดังนี ้
 บทบาทของชุมชนต่อการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว วนอุทยานเขากระโดง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในด้านต่าง ๆ 
ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านแหล่งท่องเที่ยวและบริการ ด้านราคา ด้านท าเลที่ตั้ง ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภาพ โดยรวมทั้ง 8 ด้าน พบว่า ประชาชนในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวมีบทบาท
ต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดท่องเที่ยว วนอุทยานเขากระโดง อยู่ในระดับปานกลาง  โดยรวมแล้วชุมชมเริ่มเข้ามามี
บทบาทต่อแหล่งท่องเที่ยวท่ีอยู่กับใกล้กับท่ีอยู่อาศัยของตน  บางครั้งรัฐบาลไม่สามารถเข้ามาควบคุมดูแลสถานท่ีท่องเที่ยวแต่
ละแห่งได้อย่างทั่วถึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนในชุมชนเข้ามาช่วยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม ส่งผลให้คนในชุมชนมีความรู้สึกภาคภูมิใจในความสามารถของตน เกิดลักษณะชุมชนแห่งการ
ช่วยเหลือและเอื้ออาทรต่อกัน ส่งผลให้ชุมชนนั้นสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาไปสู่ความเป็นชุมชนเข้มเข้มที่ยั่งยืนกิจกรรม
พัฒนาต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสภาพชุมชน การเริ่มต้นกิจกรรมต้องอาศัยผู้น าชุมชน ที่คนในชุมชนเคารพนับถือ
เป็นผู้บุกเบิกชักน า ข้ันตอนการด าเนินงานต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก ่(ทิพย์
สุดา พุฒจร. 2559 27) 
 1. ร่วมรับรู้ ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงนโยบายและแผนงานพัฒนา 
 2. ร่วมคิด ร่วมกันแก้ปัญหา ร่วมกันตัดสินใจ และสร้างรูปแบบเพื่อแก้ไขปัญหา 
 3. ร่วมท า ร่วมปฏิบัติการด าเนินงานตามโครงการและแผนงาน 
 4. ร่วมรับผลประโยชน์ ในโครงการหรือกิจกรรม 
 5. ร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
 อุทัยวรรณ ลิมปชยาพร (2551) ได้กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น หมายถึง บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด 
ร่วมท า ที่มีผลกระทบต่อตนเองหรือชุมชน ส่วนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยว ได้กล่าวไว้  ว่า การให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมนั้น สิ่งส าคัญที่จ าเป็น คือ การให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ชุมชน ในการดูแลรักษาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มทักษะในการจัดการและการประสานงาน ท้ายที่สุดชุมชนจะสามารถบริหารจัดการท่องเที่ยว
อย่างมีคุณภาพ มีการรักษาระบบนิเวศที่ยั่งยืน สังคมพัฒนาอย่างเหมาะสม มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยการพัฒนาของ
ชุมชนเอง วีระศักดิ์ กราปัญจะ (2554) ได้พบว่า เมื่อมีการพัฒนาทางการท่องเที่ยวของขุมชนท าให้ชุมชนมีระบบเศรษฐกิจที่ดี
ขึ้นมีการปรับปรุงสาธารณูปโภคเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวอีกทั้งยังท าให้ชาวบ้านในชุมชนเกิดมีรายได้จากการท่องเที่ยว 
ดังนั้นบทบาทของชุมชนต่อการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว วนอุทยานเขากระโดง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ควรมีการพัฒนา 
วนอุทยานเขากระโดง โดยก าหนดเขตการใช้ประโยชนพ้ืนท่ีแหล่งท่องเที่ยวให้มีการแบ่งเขตพื้นท่ี ให้เป็นสัดส่วน พื้นที่ป่า พ้ืนที่
นันทนาการ พื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนในชุมชน และจัดท าสถิตินักท่องเที่ยวเพื่อประเมินผลการเปลี่ยนแปลงจากการ
ท่องเที่ยว เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยววนอุทยานเขากระโดงต่อไป  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
 การวิจัยเรื่อง บทบาทของชุมชนในท้องถิ่นต่อการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาชุมชนวน
อุทยานเขากระโดง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ค้นพบจากการวิจัย   ดังต่อไปนี้  
 ด้านบทบาทการมีส่วนรวมของชุมชน มี 2 ปัจจัยหลักคือ 
 1. ชุมชนไม่เข้าใจบทบาทของตนเองต่อการเข้ามาดแูลพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตนเองไม่เข้าใจว่าจะเข้ามา
มีส่วนร่วมท าไมเพื่อประโยชน์ใด ตนเองอยู่ตรงไหนของการท่องเที่ยว   
 2. ชุมชนไม่รู้ว่าจะเข้ามามสี่วนร่วมอย่างไร 
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 ทั้ง 2 ปัจจัยเป็นปัญหาที่ผู้น าชุมชนควรแก้ไข ควรเพิ่มศักยภาพชุมชน ดังนี้ 
 1. ชุมชนต าบลเสม็ด ชุมชนต าบลอิสาน และชุมชนต าบลสวายจีก รวมกลุ่มร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการจัดการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งได้แก่ วนอุทยานเขากระโดง บริหารจัดการ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน  เพื่อ
ผลประโยชน์ของชุมชน  
 2. พัฒนาศักยภาพของชุมชนทั้ง 3 ชุมชน ให้มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ท่องเที่ยว การบริหารจัดการ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การเล็งเห็นถึงโอกาสในการเช่ือมโยงชุมชนกับ
การท่องเที่ยว เป็นต้น 
 ด้านพัฒนาการท่องเที่ยววนอุทยานเขากระโดง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ค้นพบจากการวิจัย โดยเสนอแนะตามส่วน
ประสมการตลาดบริการ 8 ด้าน  ดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านแหล่งท่องเที่ยวและบริการ แนวโน้มนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเข้าวนอุทยานเขากระโดงมีเพิ่มขึ้นทุกปี และวน
อุทยานเขากระโดงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กับสนามฟุตบอลช้างอารีน่า สนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนช่ันแนล เซอร์กิต ถึง
ช่วงแข่งขันกีฬาเมื่อไรจะมีกองเชียร์เข้ามาเชียร์กีฬาทั้งสองชนิดเป็นจ านวนมาก ผู้รับผิดชอบดูแลวนอุทยานเขากระโดงควร
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานท่ีท่องเที่ยวให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย 
 2. ด้านราคา สินค้าของที่ระลึกควรก าหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์
จ าหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น  
 3. ด้านท าเลที่ตั้ง พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานจอดรถ ป้ายสื่อ
ความหมาย ถนนทางขึ้นเขา  ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ห้องน้ า  รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้ได้
มาตรฐานตามหลักสากล และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้จะให้
ความส าคัญกับการคงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและเอกลักษณ์เชิงพื้นที่ 
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ใช้การสื่อสารการตลาดบูรณาการ  มาใช้ในการจัด กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เพื่อสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการ 
  4.1 การโฆษณา (Advertising) ท าการเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภาษาอังกฤษความยาว 30 วินาที ผ่าน
สื่อออนไลน์ โซเซียลมีเดีย และอินเตอร์เน็ตเนื่องจากแนวโน้มของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันนิยมใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหา
ข้อมูลการท่องเที่ยว จึงท าการประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่องเที่ยวที่เน้นความมีประวัติอันยาวนาน เรื่องเล่า ต านานภูเขาไฟ ที่
น่าสนใจ และอัพเดทข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เช่น ประเพณีดั้งเดิมที่มีความน่าสนใจ ประวัติวัดเขากระโดง ชีวิตความ
เป็นอยู่ของชุมชน  
  4.2 การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relation) จัดท าวารสารการท่องเที่ยว ของวน
อุทยานเขากระโดง ที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันวางแจกตาม  โรงแรมต่าง ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์หรือจังหวัด
ใกล้เคียง เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
 5. ด้านบุคลากร ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลวนอุทยานเขากระโดง ควรจัดอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ ด้านการสนทนา
ให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยว ประสานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถถ่ายทอด
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้มาให้การอบรมให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติได้ จัดตั้งกลุ่ม 
มัคคุเทศก์โดยใช้ประชาชนหรือเยาวชนในชุมชนต้อนรับนักเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ 
   6. ด้านกระบวนการ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมบริหาร บูรณะ รักษา  และเฝ้าระวังแหล่ง
ท่องเที่ยว ในรูปแบบของคณะกรรมการอาสาภาคประชาชนพิทักษ์แหล่งท่องเที่ยว มีระบบการบริหารจัดการ  ยึดหลักการ
บริหาร จัดการกลุ่มที่มีการก าหนดเป้าหมาย บทบาทหน้าที่ผู้น าและคนในชุมชน การผลักดันให้คนในชุมชน มีความรู้สึกถึงการเป็น
เจ้าของ เกิดความต้องการอยากเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความสมัครใจ และการให้โอกาสแก่คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมด าเนินงานพัฒนา
ด้วยตนเอง ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ จะส่งผลให้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนมี
ความยั่งยืน 
 7. ด้านลักษณะทางกายภาพ ปลูกฝังสร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้คนในชุมชนรู้จักรักและหวง
แหนแหล่งท่องเที่ยวของตนเองเพื่อเป็นการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว รณรงค์ให้แต่ละชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อม และปลูกป่าเพิ่มให้
มากขึ้น 
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 8. ด้านผลิตภาพ วนอุทยานเขากระโดงอยู่ใกล้กับสนามฟุตบอลช้างอารีน่า สนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนช่ันแนล เซอร์
กิต  เพื่อเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวจากกลุ่มกองเชียร์กีฬาช่วงรอการแข่งขัน ควรใช้จุดเด่นของวนอุทยานเขากระโดงในความเป็น
ภูเขาไฟที่ดับมาแล้วหลายพันปี เชิญชวนให้กองเชียร์กีฬาเข้ามาเยี่ยมชม โดยน าเอาเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้ เช่น  ป้าย
โฆษณาหน้าทางเข้าวนอุทยานเขากระโดง เขียนค าบรรยายเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับนักท่องเที่ยว เช่น ตู้ ATM ศูนย์รับแลกเปลี่ยนเงิน WIFI ที่น่ังส าหรับพักผ่อนไว้บริการนักท่องเที่ยว  
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