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 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทและกระบวนการท่ีองคกรธุรกิจดําเนินงานรวมกับชาวบาน 

ซึ่งกอใหเกิดการสงเสริมการพัฒนาชุมชน  และผลของการพัฒนาชุมชนรวมกันระหวางชุมชนกับองคกรธุรกิจ  

ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตางๆ ของการทํากิจกรรมในการพัฒนารวมกัน การศึกษาใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยการศึกษาเอกสาร การเก็บขอมูลภาคสนาม การสังเกต และการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากผูใหขอมูลหลัก 

 ผลการวิจัยพบวา  บทบาทและกระบวนการของชุมพรคาบานา รีสอรทในการสงเสริมการพัฒนาชุมชน

ประกอบดวยการแสดงความรับผิดชอบขององคกรธุรกิจตอสังคมทั้งตอชุมชน ส่ิงแวดลอม พนักงาน รวมถึงลูกคาและ

นักทองเที่ยว  ทําใหชุมชนและองคกรธุรกิจมีความสัมพันธที่ดีตอกัน  องคกรธุรกิจนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน

แนวทางสงเสริมการพัฒนาชุมชน  ทําใหเกิดการขยายเครือขายและชุมชนเกิดการเรียนรูที่จะพึ่งพาตนเอง  องคกร

ธุรกิจถายทอดความรูและเทคโนโลยีตางๆ ใหกับชุมชนผานศูนยกสิกรรมธรรมชาติเพลิน ซึ่งเปนศูนยการเรียนรูที่กอต้ัง

ขึ้นภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและอยูในพื้นที่ของชุมพรคาบานา รีสอรท 

 ผลของการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นจากการมีสวนรวมของชุมชนสะพลีและชุมพรคาบานา รีสอรท คือ ทําใหชุมชน

เกิดการเปล่ียนแปลงท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม  ชาวบานเกิดความภาคภูมิใจ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

เกิดการรวมกลุมเปนเครือขายเพ่ือการผลิตทางดานเกษตรกรรม และเกิดการเรียนรูในการมีสวนรวมในการพัฒนา

ชุมชน  เชนเดียวกับองคกรธุรกิจก็สามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้นและเปนท่ียอมรับของสังคม   สําหรับปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการพัฒนา ในสวนของชุมชน ชาวบานบางสวนยังขาดความเขาใจ ความรูในสิทธิและหนาที่ของ

ประชาชนที่มีตอชุมชนกับการพัฒนา รวมถึงการขาดจิตสํานึกตอสวนรวม ทําใหชาวบานไมไดมีสวนรวมในการพัฒนา

ชุมชนอยางเต็มที่  ขณะเดียวกันองคกรธุรกิจก็มีปญหาในเรื่องของการยอมรับแนวคิดการพัฒนาจากชาวบานเชนกัน   

ขอคนพบที่ไดจากการศึกษาคร้ังนี้สามารถนําไปเปนขอเสนอแนะแนวทางและมาตรการท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมบทบาท

ขององคกรธุรกิจในการพัฒนาชุมชน อาทิเชน การสงเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อใหเกิดการพัฒนาอาชีพที่ย่ังยืนย่ิงขึ้น 

และการสงเสริมบทบาทองคกรธุรกิจในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อื่นโดยเนนการอนุรักษภูมิปญญาของชุมชนและการ

นําภูมิปญญานั้นมาประยุกตใชอยางเต็มศักยภาพ และกําหนดมาตรการตางๆ ใหสอดคลองกับแตละชุมชน    
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The objective of the research is mainly to study the role of business organization in promoting 

local community development.  This thesis shows the consequences of cooperation between the 

community and the business organization, and reflects problems and obstacles in development 

process. The research was conducted by using qualitative research method. Data were collected 

through documentary research, field observation and in-depth interviews with key persons. 

                The result shows that the business organization, in this case “Chumphon Cabana Resort”, has 

shown social responsibilities towards local community, environment, customers, and employees.  After 

the economic crisis, Chumphon Cabana Resort operates its business by applying the principle of self-

sufficiency economy.  It also supports Saplee community’s self-sufficiency development through its 

demonstrating activities at agri-nature learning center called “Plearn Garden”.    

 The outcome of cooperative development makes a significant impact on the local community 

while the business organization becomes more self-reliant and earns more respect from a larger society. 

However, there are still problems. Some villagers lack awareness of participatory development and 

responsibility to the community, and the business organization finds it difficult at times to accept 

development thinking from villagers. This has posed an obstacle to development cooperation between 

the business organization and the community.  This research suggests appropriate ways to increase the 

role of business organization in community development, like promoting and strengthening community 

enterprises for a more sustainable economy in local areas.  The cooperation between business 

organization and local community can be repeated in other villages but through diverse forms to suit 

local socio-economic context. 
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