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บทคัดย่อ
การศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของชุมชนบางขันแตก จ.สมุทรสงคราม เป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศักยภาพในการ
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน และ
แนวทางการรับรู้และการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบางขันแตก
ซึ่งเป็นการต่อยอดการวิจัยเพื่ อถ่ายทอดความรู้และกระตุ้นจิ ตสานึกในการมี ส่วนร่ว มในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน จากการรวบรวมข้อมูลจากประชาชน 536 คน จาก 12
หมู่บ้าน พบว่า ศักยภาพด้านองค์กรชุมชนและด้านการจัดการในการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนมากที่สุด โดยเฉพาะการที่ชุมชนมีระบบสังคมที่
เข้าใจกัน ชุมชนสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้ และการมีกฎกติกา
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เป็นองค์ประกอบสาคัญของศักยภาพใน
การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากที่สุด ส่วนการรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเรื่องการสร้างจิตสานึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในส่วนของชาวบ้านและผู้มาเยือนมากที่สุด
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จากสื่อแผ่นพับที่ผู้วิจัยได้จัดทาและเผยแพร่โดยจัดกิจกรรมบริการวิชาการและแจกจ่าย
ไปยังผู้นาชุมชนและชุมชนทุกหมู่บ้านก่อนเก็บข้อมูลภาคสนาม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็น
ว่าในภาพรวมของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ยั่งยืน กิจกรรมการท่องเที่ยวมีผลต่อ
รายได้ของชุมชน สังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมากที่สุด
คำสำคัญ: การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Abstract
A study of community based tourism management and sustainable tourism development of Bangkantaek Community in Samutsongkhram Province has
aim for studying to understand the level of community based tourism management and the ability to be further sustainable tourism development that continues the research findings in 2012. Data was gathered from 536 samples in 12 villages of Bangkantaek Community. The performance of community based tourism
management in “community organizing” and “management” factors were founded at the highest level, especially in the items of understanding to each other
among people and the ability of linkage for tourism and overview of community
development. Besides, the regulations and rules in their environmental, cultural,
and tourism management were the essential components of potential in community based tourism management. For the perception and learning on community
based tourism management, most samples acknowledge about community based
tourism management from printed media (brochure) via the activities of academic
project that researcher conducted before field study. As a whole of overview on
sustainable tourism development, most samples refered that tourism activities
effect sustainable incomes, society, and environment at the highest level.
Keywords: Community Based Tourism, Tourism Development, Sustainable Tourism

บทนำ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีชุมชนเป็นฐานในการบริหารจัดการ (Communitybased Tourism หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "Host Management") ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่าน
มาได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็นเครือข่ายมากขึ้น ทั้งนี้รูปแบบ
ของการจัดการโดยชุมชนถูกคาดหวังว่าเป็นวิธีการจัดการท่องเที่ยวแบบหนึ่งที่มีศักยภาพ โดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ และสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรการท่องเที่ยวในตัวเอง (สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559)
ท่ า มกลางกระแสท้ อ งถิ่ น นิ ย ม ที่ มุ่ งเน้ น ให้ มี ก ารกระจายอ านาจสู่ ท้ อ งถิ่ น และให้
ความสาคัญกับสิทธิชุมชนท้องถิ่น ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 พอสรุปได้ว่า ในมาตรา 46 และมาตรา 56 กล่าวถึงการให้สิทธิชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วน
ร่ว มจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มของชุ มชน มี ก ารกระจายอ านาจให้ ท้ อ งถิ่ น
พึ่งตนเองและการตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นตาม มาตรา 78 รวมทั้งกระแสการเรียกร้องของ
ชุมชนท้องถิ่นท่ามกลางแนวคิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (กอบกุล รายะนาคร, 2550)
ปัญหาอุปสรรคที่พบจากผลการวิจัยในหลายพื้นที่พบว่า ปัญหาในการมีส่วนร่วมในการ
จัดการการท่องเที่ยวของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิน่ ไม่คอ่ ยได้รบั ทราบข่าวสารเกีย่ วกับ
การท่องเทีย่ ว และขาดความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือเชิงอนุรักษ์ ขาดการ
ประสานความร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ ปัญหาความขัดแย้งเรือ่ งผลประโยชน์
รวมทัง้ หน่วยงานรัฐไม่คอ่ ยเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิน่ ได้เข้ามามีสว่ นร่วมอย่างจริงจัง (อุษาวดี
พลพิพัฒน์, 2545, อานิสงค์ โอทาตะวงศ์, 2557)
การท่องเที่ยวโดยชุมชนในบริบทของพื้นที่แหล่งทรัพยากรอันหลากหลายของชุมชนคือ
ทางออกที่ น่ า สนใจในการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ อนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมและสิ่ งแวดล้ อ ม การ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในประเด็นนี้เป็นการเน้นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธรรมชาติเป็นหลักมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น รวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง
กั บ ระบบนิ เ วศในพื้ น ที่ ดั งนั้ น การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน จึ ง ตั้ งอยู่ บ นฐานคิ ด ที่ เ น้ น ให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสาคั ญของการผสมผสานจุดมุ่งหมายของการฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อ ม นักวิจั ย
เล็งเห็นถึงจุดเด่นเชิงพื้นที่ คือวัดและศาลาการเปรียญที่ยังคงรูปแบบดั้งเดิมและความสามัคคีของ
ชุมชน ต.บางขันแตก ที่มีความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตน้าตาลมะพร้าว ผ้ามัดย้อม และ

สินค้าอื่นๆ ที่ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมจากบรรพบุรุษ บ่งบอกถึงความพร้อมด้านบริบทของพื้นที่ที่ควร
สนับสนุนการสืบทอดแก่คนรุ่นหลัง เพื่อสร้างสานึกรักท้องถิ่น รวมทั้งสามารถให้คาอธิบายกับคน
นอกหรือนักท่องเที่ยวได้รับรู้ และเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้คนในท้องถิ่นและ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการเรี ย นรู้ ซึ่ งกั น และกั น ดั ง แนวคิ ด ของการจั ด การการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเน้นการจัดการท่องเที่ยวบนเงื่อนไขของการจัดการที่มีความรับผิดชอบที่
จะช่วยกันลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (พจนา สวนศรี, 2546)
การศึกษาศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จะนาไปสู่การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตาบล ผู้นาชุมชน และ
ชาวบ้าน ล้วนมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ประกอบกับการจัดทาสื่อแผ่นพับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนแจกชาวบ้านและผู้นา
ชุม ชน ภายใต้ โ ครงการบริ ก ารวิ ชาการเพื่ อ ถ่ ายทอดความรู้ ใ ห้ แ ก่ ชุม ชน โดยมุ่ งส่ งเสริ ม การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์และประเมินศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของชุมชน
ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
2. เพื่อศึกษาถึงความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืนและผลกระทบต่อชุมชน
3. เพื่อศึกษาแนวทางการรับรู้และการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนที่มีประสิทธิผลด้านความเข้าใจ

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผู้ นาชุ มชนและชาวบ้ านสามารถนาผลการวิจั ยสรุ ปเป็น แนวทางการจั ดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบางขันแตกได้อย่างยั่งยืน
2. ชุมชนอื่นที่มีบริบทใกล้เคียงกันสามารถนาแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.บางขันแตก ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างเป็น
รูปธรรม

3. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการวิจัยไปใช้
ในการกาหนดแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนตามบริบทของชุมชนได้อย่างเหมาะสม

แนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ควำมหมำยและรูปแบบกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
การท่อ งเที่ ย วโดยชุม ชน (Community Based Tourism; CBT) คื อ การท่อ งเที่ ย วที่
คานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กาหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดย
ชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่
ผู้ ม าเยื อ น” โดยมองว่ า การท่ อ งเที่ ย วต้ อ งท างานครอบคลุ ม 5 ด้ า น พร้ อ มกั น ทั้ ง การเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนในการจัดการ (วี
ระพล ทองมา, 2559) ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ใน
ความหมายที่ครอบคลุมทรัพยากรการท่องเที่ยว ซึ่งหมายความถึง พื้นที่ สิ่งของ กิจกรรม และ
หรือมิติอื่นใดที่สามารถให้คุณค่าเชิงการท่องเที่ยว เช่น ความสวยงามตามธรรมชาติคุณค่าเชิง
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ เป็นต้น แก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้
ทรัพยากรการท่องเที่ยวสามารถปรากฏได้ทั้งในลักษณะของรูปธรรมที่สามารถสัมผัสได้ด้วยการ
จับต้อง เช่น สิ่งก่อสร้าง ของที่ระลึก ถ้า และน้าตก เป็นต้น และในลักษณะของนามธรรมที่ไม่
สามารถสัมผัสได้ด้วยการจับต้องแต่สามารถสัมผัสได้ด้วยทางอื่น เช่น ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภาษา
ความเป็นชนเผ่า และการเล่นการแสดงพื้นบ้าน เป็นต้น รวมถึงสถานที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่ มีลักษณะเด่นดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยว (มนัส สุวรรณ และคณะ, 2541)
จะเห็นได้ว่า การส่งเสริมการพัฒนาในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและชุมชนจาเป็นต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ต้องการความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนได้อนุรักษ์วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อ มของชุม ชนเอง ชุ ม ชนจึ งควรมี บ ทบาทส าคั ญ ในการจัดการเพราะพวกเขารู้ จกั
ทรัพยากรในพื้นที่และเข้าใจสิ่งที่เขาต้องการพัฒนาหรืออนุรักษ์ไว้มากที่สุด

สถาบันการท่ องเที่ยวโดยชุมชน (2559) สรุปไว้ว่า รายการนาเที่ยวมี การออกแบบ
เพื่อให้ผู้มาเยือนได้รับประสบการณ์ในวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น แขกผู้มาเยือนและสมาชิกใน
ชุมชนมีโอกาสที่จะพบและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การนาเที่ยวและบริการต่างๆ ดาเนินการโดยกลุ่ม
องค์กรชุมชน มีการแบ่งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
จากการที่ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีจากัดไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางด้าน
ธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ซึ่งผู้ดูแลหรือเป็นเสมือนเจ้าของก็คือประชาชนที่อยู่ใน
ชุมชนนั้นๆ ว่าจะมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างไร เพราะทรัพยากรทุกอย่างต้องมี
ข้อจากัดในการใช้ทั้งสิ้น อย่างไรคือการใช้อย่างยั่งยืน และเป็นไปได้หรือไม่ที่จะดาเนินการตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (วีระพล ทองมา, 2559) ดังนั้น ชุมชนและนักท่องเที่ยวก็ควรตระหนัก
ถึงข้อจากัดด้านทรัพยากรเพื่อการวางแผนการจัดการอย่างรัดกุม ซึ่งต้องให้ความสาคัญกับการ
สารวจและศึกษาความพร้อมในแต่ละด้านก่อนลงมือดาเนินการ
องค์ประกอบของกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
พจนา สวนศรี. (2546) อธิบายไว้ว่า องค์ประกอบหลักของการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน มีอยู่ 4 ด้าน คือ (1) ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ประกอบด้วย การที่ชุมชนมีฐาน
ทรัพยากร ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีวิถีการผลิตที่พึ่งพาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น (2) องค์กรชุมชน ประกอบด้วย
ระบบสังคมที่เข้าใจกัน มีปราชญ์ หรือผู้มีความรู้ และทักษะในเรื่องต่างๆ หลากหลาย ชุมชนรู้สึก
เป็นเจ้าของและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา (3) การจัดการ ด้านกฎกติกาในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว มีองค์กรหรือกลไกในการทางานเพื่อจัดการการ
ท่ อ งเที่ ย ว และสามารถเชี่ อ มโยงการท่ อ งเที่ ย วกั บ การพั ฒ นาชุ ม ชนโดยรวมมี ก ารกระจาย
ผลประโยชน์ที่เป็นธรรม มีกองทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน (4)
การเรียนรู้ ลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยว สามารถสร้างการรับรู้และความเข้าใจในวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือน
และสร้างจิตสานึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ทั้งในส่วนของชาวบ้านและ
ผู้มาเยือน

ดังนั้น หัวใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงอยู่ที่ความเป็นเจ้าของร่วมกัน การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจกาหนดเป้าหมายและทิศทางการดาเนินการ ซึ่งสะท้อนถึงความภาคภูมิใจในความ
เป็ น ชุ ม ชน และส่ งผลต่ อ การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต สิ่ งแวดล้ อ ม รั ก ษาไว้ ซึ่ งเอกลั ก ษณ์ แ ละ
วัฒนธรรมท้อ งถิ่ น ผ่ านกระบวนการเรี ยนรู้ร ะหว่า งคนต่า งวั ฒนธรรม เคารพในวั ฒนธรรมที่
แตกต่างและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยมีผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์โดยตรงแก่ชุมชนในส่วนของ
การสร้างงานสร้างรายได้อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ ระบบการจัดการเป็นเรื่องสาคัญ โดยเฉพาะการ
กาหนดระดับของการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม โดยคานึงถึงกระบวนการความร่วมมือ 5 ระยะ คือ
ระยะเริ่มต้น ระยะที่ 2 กาหนดปัญหาหรือเป้าหมาย ระยะที่ 3 คือกาหนดทิศทางการดาเนินงาน
ระยะที่ 4 การกาหนดโครงสร้างการทางาน และระยะสุดท้ายคือระยะของผลลัพธ์ (Outcomes)
(Okazaki, 2008) ซึ่งคานึงถึงบทบาทและหน้าที่ภายในกลุ่มและต่อนักท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่าการ
กาหนดระดับของการมีส่วนร่วมคือหน้าที่ของผู้นากลุ่มและวางแผนการดาเนินงานอย่างรัดกุมเพื่อ
สร้างความเข้าใจแก่สมาชิก รวมถึงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและองค์ประกอบของ
การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เนื่องจากชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรและเป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยมีการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีความโปร่งใสในการแบ่งปันประโยชน์
จากการท่องเที่ยวอย่างมีเหตุมีผล
การศึกษาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน แยกออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ
การประเมินความเป็นไปได้และความพร้อมของชุมชน เพื่อสรุปตัวแปรในการศึกษาศักยภาพใน
การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชน ต.บางขันแตก อย่างยั่งยืน จากแนวคิดเกี่ยวกับการ
ประเมินความเป็นไปได้และความพร้อมของวีระพล ทองมา (2559) ดังนี้
กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
1. ผู้นาชุมชนและแกนนาชุมชนสามารถวิเคราะห์ส ถานการณ์ภายนอก และสภาพ
ปัญหาชุมชนตลอดจนมองแนวทางแก้ไขปัญหาได้แบบชัดเจน และมองกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็น
กิจกรรมหนึ่ง หรือกิจกรรมร่วมเชื่อมต่อทิศทางการแก้ไขปัญหาโดยภาพรวมของชุมชนได้ แล้วจึง
ได้กาหนดเป็นวัตถุประสงค์เป้าหมายการทากิจกรรมการท่องเที่ยว
2. การมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งหมด

3. การพิ จ ารณาเอกลั กษณ์ เฉพาะถิ่ น หรือ ของดีใ นชุม ชนเพื่ อจั ดปรั บเป็ นกิ จ กรรม
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องต่อชุมชน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้น้อยที่สุด
5. ความพร้อมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมท่องเที่ยว
6. การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การจัดการการท่องเที่ยว
โดยชุมชนควรมีการสร้างสรรสภาพแวดล้อมให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงบรรยากาศของสังคมนั้นอย่าง
แท้จริง การท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นการท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวที่หลงไหล
ความตื่นเต้นในการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน
7. ประสบการณ์ทักษะในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ต้องบูรณาการความ
ต้องการความเพลิดเพลิน ความตื่นตัวและการเรียนรู้ ให้เป็นโปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่
กำรเตรียมควำมพร้อมของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
การท่องเที่ยวเป็นเสมือนงานพัฒนาชุมชนอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งที่ดูเหมือนง่ายแต่ทายาก
ต้องเริ่มจากการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ให้ชุมชนในการพิจารณาทั้งด้านบวกและลบของการ
ท่องเที่ยว จากนั้นศึกษาชุมชนร่วมกับชาวบ้าน โดยการทางานร่วมกับชาวบ้านเพื่อทาการสารวจ
ทางกายภาพ ศึ ก ษาประวั ติศ าสตร์ ชุม ชน ภู มิปั ญ ญา วัฒ นธรรม ประเพณี ข องชุ มชน ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ของชุมชนกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว และศึกษา
กลุ่มต่างๆ ในชุมชน จะทาให้เห็นศักยภาพ - ข้อจากัดของชุมชน และปัญหาของชุมชนร่วมกัน
แล้วทาการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน ทั้งในด้านศักยภาพ - ข้อจากัด โอกาสและความเสี่ยง เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาศักยภาพและแก้ไขจุดอ่อน วางรูปแบบการบริหารจัดการ ในขั้นตอนนี้จะเป็นการ
จัดตั้งองค์กรขึ้นมาทางาน หรืออาจใช้องค์การที่ชุมชนมีอยู่เดิมแต่เพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ มีการ
กาหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน กาหนดรูปแบบของการท่องเที่ยว โปรแกรมและราคาการจัดสรร
ผลประโยชน์ สู่ชาวบ้านและชุมชน และมาตรการในการป้องกันผลกระทบ โดยอาจจะเป็นการ
สร้างกฎ-กติกา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ต้องมีการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับรู้และช่วยให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ แล้วจึงทดลองดาเนินกิจกรรม
การท่องเที่ยว หลังจากทดลองดาเนินกิจกรรมแล้ว ต้องมีการประเมินผล แยกออกมาเป็น 2 ส่วน
คือ การประเมินผลและสรุปบทเรียนหลังเสร็จกิจกรรมทุกครั้ง หรือการประเมินผลเป็นช่วงๆ ทุกๆ
3-6 เดือน เพื่อเป็นการทบทวนตนเอง และแก้ไขข้อบกพร่อง จากนั้นจึงนาผลที่ได้ไปวางแผน

พัฒนาองค์กร เช่น ฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการ การสร้างการมีส่วนร่วม การสื่อความหมาย
เป็นต้น การศึกษาดูงาน หรือพัฒ นาทักษะการบริ หาร การจัดการในชุมชนอื่นๆ ที่ มีลักษณะ
คล้ายๆ กัน เพื่อเป็นตัวอย่างนาไปประยุกต์ หรือเป็นบทเรียนที่ชุมชนต้องพึงระวังผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นได้ และวางมาตรการป้องกันไว้แต่เริ่มแรก
ดังนั้นการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของ
ชุมชนบางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยใช้องค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ของพจนา สวนศรี (2546) ได้แก่ (1) ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรม (2) ด้านองค์กรชุมชน (3) ด้านการจัดการ และ (4) ด้านการเรียนรู้ เป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย จัดว่าครอบคลุมตัวแปรสาคัญทุกข้อ รวมถึงการรับรู้และการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กำรท่องเที่ยวกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
การพัฒ นาอย่า งยั่งยืน (Sustainable Development) ได้รับความสนใจตั้งแต่ พ.ศ.
2523 (ค.ศ.1980) โดยสหภาพนานาชาติ เพื่อการอนุรัก ษ์ธรรมชาติแ ละทรัพยากรธรรมชาติ
(International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources)
โครงการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง สหประชาชาติ (United Nations Environment Program) และ
กองทุนโลกเพื่อธรรมชาติ (World Wide Fund for Nature) เผยแพร่รายงาน เรื่อง Strategy
for World Conservation ต่อมา พ.ศ. 2526 สหประชาชาติได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการโลกใน
เรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มและการพั ฒ นา (World Commission on Environment and Development) เพื่ อ ศึ ก ษาการสร้ า งความสมดุ ล ระหว่ า งสิ่ ง แวดล้ อ มกั บ การพั ฒ นา พ.ศ.2530
คณะกรรมาธิการดังกล่าวได้เผยแพร่เอกสารจากการศึกษา ชื่อ Our Common Future หรือ
รายงานบรันด์แลนด์ มีสาระสาคัญ คือ ‘การพัฒนาอย่างยั่งยืน ’ (Department of Economic
and Social Affairs, 1999) จากข้อสรุปในรายงานบรันด์แลนด์ รายงานยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
โลกและข้อสรุปของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ( UNEP) สู่การประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment and
Development : UNCED) พ.ศ. 2535 (ค.ศ.1992) การพัฒนาอย่างยั่งยืนยังคงเป็นสาระสาคัญ
หลักของการประชุมนี้ พ.ศ.2545 มีการประชุม World Summit for Sustainable Development 2002 เป้าหมายสาคัญ คือ การเพิ่มพลังของข้อผูกมัดทางการเมืองสาหรับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยการเปลี่ยนแปลงจากแผนมาสู่การปฏิบัติ (จันทนา อินทปัญญา, 2548)

จากการประชุมระดับโลกหลายครั้ง ผลักดันความคิดเรื่อง “การพัฒนาที่ยั่งยืน ” ส่ง
อิทธิพลถึงการให้ความสาคัญเรื่อง “การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” จากกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยว 3
ประการ (สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2559) กล่าวคือ
1. กระแสความต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. กระแสความต้องการของนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
3. กระแสความต้องการในการพัฒ นาคนและให้ความสาคั ญกับการมีส่ วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่น
ความสาเร็จของการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องมาจากการดาเนินงานที่เป็นสหวิทยาการ มี
ความหลากหลายของวัฒนธรรม และการดาเนินการในหลายมิติพร้อมกันไปเพื่อให้การพัฒนา
ส่งผลที่เท่าเทียมกันต่อชนทุกกลุ่มในสังคม โดยเฉพาะให้สนองความต้องการของผู้ด้อยโอกาสที่สุด
และอ่อนแอที่สุดในสังคม ได้แก่ ผู้มีรายได้ต่า เด็ก สตรี และคนในท้องถิ่นชนบท การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนจะต้องเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สาระสาคัญของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนก็คือ การป้องกันภาวะมลพิษ การอนุรักษ์ทรัพยากร การแบ่งผลประโยชน์และ
ต้นทุนอย่างยุติธรรมและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจในเรื่องที่จะส่งผล
กระทบมาถึง ดังนั้นวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นความพยายามหนึ่งของการสร้างทางเลือกในการ
พัฒนาในประเด็นการท่องเที่ยวที่ให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากท่องเที่ยว
และมีบทบาทในการกาหนดทิศทางการพัฒนา (Asia-Pacific Economic Cooperation, 2010)
แนวคิดเกี่ยวกับกำรตลำดและกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่ำงยั่งยืน
อุษาวดี พูลพิพัฒน์ (2545) อธิบายไว้ว่า การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม
เป็นการท่องเที่ยวที่มีความต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมีความสมดุลด้านความต้องการอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและขีดความสามารถของทรัพยากรที่มี
ชุมชนสามารถจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ด้วยแนวคิดการตลาด ความสาเร็จ
ของการตลาดอยู่ที่การตอบสนองความต้องการของชุมชนและลูกค้าได้พร้อมกัน (เช่น ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม วิถีชีวิต) ความสามารถในการทากาไรในความหมายของประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยมีการทาการตลาดเพื่อสังคมในความหมายของการตลาดที่มี
ความรับผิดชอบเป็นกรอบแนวคิดในการจัดการการตลาด (Kotler, et al., 2014)

การพัฒนาที่ยั่งยืนสาหรับชุมชน ต้องสามารถสนองความต้องการของชุมชนในปัจจุบัน
ด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะที่ชุมชนสามารถรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้คงคุณค่าสืบ
ทอดแก่คนรุ่นต่อไป โดยสร้างผลกระทบเชิงลบและมลพิษใดๆ น้อยที่สุด (Centre for Sustainable Development, 2016) สอดคล้องกับหลักการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในมิติของการ
จัดการโดยชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความเป็นท้องถิ่นดั้งเดิม มีการ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ร ะหว่า งนั ก ท่อ งเที่ย วกั บชาวบ้า น นัก ท่อ งเที่ ยวสามารถเห็ นความสั มพั น ธ์
ระหว่างคนกับธรรมชาติ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนเชื่อมโยงกันในมิติของการมีส่วนร่วมของชุมชน มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมไปถึงการสร้างงานและรายได้อย่าง
เป็นธรรมและทั่วถึงเพื่อการพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นงลั ก ษณ์ มณี รั ต น์ และคณะ (2555) รายงานผลการวิ จั ย เรื่ อ ง การหาแนวทาง
เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจันทบุรี พบว่า การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว
โดยชุมชนประสบความสาเร็จ เนื่องจากมุ่งนาเสนอแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด นาเสนออัตลักษณ์
ของการท่องเที่ยว ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และการเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
พร้อมกับการสร้างสรรค์ประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งให้ความสาคัญกับข้อมูล การจัดการ
ข้อมูล และองค์ความรู้ของชุมชนเพื่อนาไปสู่การจัดการสังคม วัฒนธรรม การบริหารทรัพยากรใน
ชุมชนให้สอดคล้องกับมิติการพัฒนาสู่ความเป็นชุมชนท่องเที่ยว
เทพรัตน์ จันทพันธ์ และวิวัฒน์ ฤทธิมา (( 2556 รายงานผลการวิจัย เรื่อง การท่องเที่ยว
โดยชุมชนของตาบลบ้านขาว อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา พบว่าการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของตาบลบ้านขาว อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีรูปแบบของฐานการเรียนรู้ในชุมชน ซึ่ง
ลักษณะของฐานองค์ความรู้ ประกอบด้วยกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้ 15 แหล่ง การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของตาบลบ้านขาว อาเภอระโนด จังหวัดสงขลานั้น คานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
สังคมและวัฒนธรรม มีการกาหนดทิศทางโดยชุมชน การจัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน โดยที่
ชุมชนมีบทบาทในฐานะเจ้าของ มีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน และ
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน องค์กร ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เข้ามาร่วมคิด
ร่วมวางแผน มีส่วนร่วมในการดาเนินการในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน

นงลักษณ์ จันทาภากุล และนรินทร์ สังข์รักษา. (2556). การศึกษาศักยภาพในการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหัวเขาจีน จ.ราชบุรี พบว่า ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนบ้านหัวเขาจีนอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านพื้นที่ ด้านการพัฒนาการ
จัดการ การจัดกิจกรรม และด้านองค์กร ส่วนแนวทางในการพฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ต้องการ
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ต้องการความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
การท่องเที่ยวให้ประสบความสาเร็จและการศึกษาดูงานในพื้นที่อื่นที่ประสบความสาเร็จ สุดท้าย
คือต้องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวบ้าน โดยเฉพาะ
สื่อเว็บไซต์และการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ชุมชนขาดความพร้อมด้านการ
จัดการที่ เกี่ยวข้อ งกับสถานที่ท่องเที่ยว (ภู มิทัศน์ ป้ายบอกทาง สิ่งอานวยความสะดวก และ
บุคลากรที่มีความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
สุดถนอม ตั นเจริญ (2558) รายงานผลการวิจัย เรื่อง ประเพณีลอยกระทงตามภู มิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ ม พบว่ า การประชาสัมพันธ์ผ่ า นสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ แ ละป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์เผยแพร่ความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดผสมผสานกับการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย หลักการมีส่วนร่วม และการแบ่งปันผลประโยชน์และสมาชิกมี
รายได้ที่เป็นธรรมทั่วถึง ด้วยการวางแผนและจัดการร่วมกันของสมาชิกในชุมชนย่อมก่อเกิด
ศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนในความหมายของการพึ่งตนเองได้อย่าง
แท้จริง เป็นที่สนใจของชุมชน ต.บางขันแตกอย่างมาก รวมถึงการเรียนรู้ของชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งส่งผลต่อการทาความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ของนักท่องเที่ยวด้วย
ธนัชชา ฤทธิ์เดช (2558) รายงานผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนของตลาดน้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พอ
สรุปได้ว่า ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณีและสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัย
สาคัญในการนาเสนอและดึงดูดนักท่องเที่ยว เพราะสิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องการมาสัมผัสคือ
ความเป็นธรรมชาติ การค้นหาความดั้งเดิม ทิวทัศน์และสภาพอากาศ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ได้แก่ ร้านอาหารริมคลอง โบราณสถาน โบสถ์คริสต์ และสถานที่พัก ตลอดจนกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยรวมและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน ลักษณะทางกายภาพโดยรวมของตลาด
น้าอัมพวา ความเป็นอยู่ของชุมชนตลาดน้า ได้แก่ กิจกรรมด้านประเพณี เช่น การทากระทงกาบ

กล้วย ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เทศกาลกินเจ และกิจกรรมด้านเกษตรกรรม เช่น การปลูกขาว
พันธุ์ไรซ์เบอรี่ เป็นโครงการจากแพทย์แหนมแดง เป็นโครงการในพระราชดาริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
ถิรพร แสงพิรุณ และสุมนรตี นิ่มเนติพันธ์ (2559) รายงานผลการวิจัย เรื่อง การจัด
กิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชน คลองรางจระเข้ อาเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอ ยุ ธยา พบว่ า ลั กษณะของทรัพ ยากร สภาพพื้ น ที่ และกิจ กรรมการท่ องเที่ย วมี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กล่าวคือ ชุมชนคลองรางจระเข้เป็นชุมชนที่
มี ท รั พ ยากรทางการท่ อ งเที่ ย วหลากหลาย ทั้ งทรั พ ยากรทางธรรมชาติ และทรั พ ยากรทาง
วัฒนธรรม อีกทั้งชาวบ้านร่วมกันทาโฮมสเตย์ จึงทาให้เกิดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ร่วมกับ
ชาวบ้านในชุมชน ในระหว่างที่นักท่องเที่ยวเข้าพักที่โฮมสเตย์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
นรินทร์ สังข์รั กษา สุภาภรณ์ พรหมฤาษี และ ธีรังกูร วรบารุงกุล (2559) รายงาน
ผลการวิจัย เรื่อง รูปแบบและพฤติกรรมท่องเที่ยวที่ไร้ความรีบเร่งของนักท่องเทีย่ วในภูมภิ าคตะวันตก
ของประเทศไทย พบว่า แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องการบทบาทของ 5 ส่วน ได้แก่
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน นักท่องเที่ยว และสถาบันการศึกษา ซึ่งจะช่วยกันสร้างแรงจูงใจแก่
นักท่องเที่ยว ทั้งด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมต่างๆ ความปลอดภัย ความ
เป็ นมิ ตร และสิ่งอ านวยความสะดวก ล้ วนต้อ งการผู้บ ริ หารและคนจากทุ ก ฝ่า ยส่ งเสริ มและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน สาหรับชุมชนและท้องถิ่น ต้องมีการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ
Pookaiyaudom (2013) รายงานผลการวิ จั ย เรื่ อ ง The Integrated Learning of
Community-based Tourism in Thailand นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด การการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในห้องเรียนและเข้าร่วมการปฏิบัติงานจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับ
ชุมชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พึงพอใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเข้าใจใน
หลักการเรียนรู้ร่วมกันแบบบูรณาการ (Integrated Learning Approach) โดยให้ความสาคัญกับ
การเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผน การลงมือปฏิบัติจริงโดยยึดหลักการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดย
การทางานร่วมกันของคนในชุมชน วางแผนธุรกิจร่วมกันโดยหลักการเรียนรู้ร่วมกันแบบบูรณา
การ ระหว่างนักศึกษาและสมาชิกในชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว

Lacmanović (2016) ศึ ก ษาแนวทางการตลาดส าหรับการท่อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ งยื น ของ
ประเทศมอนเตเนโกร ซึ่งเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติและ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ของทวีปยุโรป Lacmanović ศึกษาความเป็นไปได้ในการนากล
ยุทธ์การตลาดมาใช้ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผลการสารวจความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยว พบว่า เป้าหมายของการตลาดและนโยบายการท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาการ
ท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนต้องเกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อชุมชนท้องถิ่น ในทาง
ตรงกันข้าม หากพิจารณาผลกระทบเชิงลบจากการท่องเที่ยว ควรเปรียบเทียบระหว่างภาพลักษณ์
ของการท่องเที่ยวกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ว่าด้านใดให้ประโยชน์ต่อชุมชน
อย่างแท้จริง
จากผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น ปัจจัยหรือตัวแปรสาคัญในการจัดการการท่องเที่ยว
โดยชุมชนด้านแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว (ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม)
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับจุดเด่นของพื้นที่ การเรียนรู้ (ความรู้) และการจัดการ (การมี
ส่วนร่วม) สอดคล้องกับของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของสถาบันการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน (2559) ได้แก่ (1) ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม (2)
ด้านองค์กรชุมชน (3) ด้านการจัดการ และ (4) ด้านการเรียนรู้ บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนยังต้องการการสนับสนุนของภาครัฐและ
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อง ตลอดจนแนวทางการตลาดที่ค านึ งถึ งประโยชน์ที่ ชุม ชนได้ รั บทั้ งด้ า น
เศรษฐกิ จ และสั งคม ในขณะที่ ยั งคงอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม ประวั ติ ศ าสตร์ และ
วัฒนธรรมของชุมชน

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน และผลการวิจัยของ นงลักษณ์
มณีรัตน์ และคณะ (2555) ประเมินความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนได้อย่างแท้จริง ปัจจัย สาคัญในการศึกษาศักยภาพของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ด้วยการประเมินศักยภาพและความพร้อมของชุมชนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
ด้านองค์กรชุมชน ด้านการจัดการ และ ด้านการเรียนรู้ สอดคล้องกับแนวคิดองค์ประกอบของ
การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบกับการสร้าง
ความเข้าใจด้วยสื่อแผ่นพับแจกชาวบ้านและหน่วยงานราชการเพื่อสร้างการรับรู้และการเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ก่อนเก็บข้อมูลภาคสนาม)

วิธีดำเนินกำรวิจัย
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรในการศึกษา คือ ประชาชน/ชาวบ้านในตาบลบางขันแตก จานวนหลังคา
เรือ น 927 หลั งคาเรือ น จานวนประชากรทั้ งหมด 4,595 คน จากการสุ่ มตั วอย่า งแบบกลุ่ ม
(Cluster Sampling) แบ่งตามหมู่บ้าน ทั้งหมด 12 หมู่ คือหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 12 สุ่มตัวอย่างตาม
ความสะดวก (Convenience Sampling) กลุ่มเป้าหมายที่สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์
รวมทั้งสิ้น 536 คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อคาถาม 4 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ประกอบด้วยความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรม ด้านองค์กรชุมชน ด้านการจัดการ และ ด้านการเรียนรู้
ส่วนที่ 3 การรับรู้และการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน
กำรทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
คณะผู้วิจัยจะทาการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยเสนอแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ให้ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาและภาษาที่ใช้
และความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หา (Content Validity) โดยที่ ผู้ วิ จั ย ออกแบบแบบสอบถามให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและมีข้ อคาถามตรงกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา ส่งให้
ผู้ เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบด้ า นเนื้ อ หา พิ จ ารณาถึ ง ความสอดคล้ อ งระหว่ า งวั ต ถุ ป ระสงค์ กั บ
แบบสอบถามเป็นรายข้อ (การหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง; Index of Item – Objective
Congruence: IOC)

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิ จั ย เก็บ รวบรวมข้ อ มู ลโดยการสอบถามกลุ่ ม ตั วอย่ า ง ประกอบด้ ว ย ประชาชน/
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในตาบลบางขันแตก ทุกหมู่บ้าน รวม 12 หมู่ ในวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อายุ 41 ปีขึ้นไป โดยมีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มี
อาชีพรับจ้างและเป็นแม่บ้าน/พ่อบ้านมากกว่าอาชีพอื่น
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้สถิติวิเคราะห์ (Statistical Analysis) ประเภทสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างด้านเพศ
อายุ การศึกษา อาชีพ และค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation;
S.D.) อธิบายเกี่ยวกับศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน การรับรู้และการเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย
จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สามารถสรุปผลการวิจัยตามแบบสอบถามทั้ง 4 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 ศักยภำพในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรม พบว่ า ชุ ม ชนมี วิ ถี ก ารผลิ ต ที่ พึ่ งพาและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนมีความเกี่ยวข้องกับศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
มากที่สุด ด้านองค์กรชุมชน พบว่า การที่ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกันเป็นองค์ประกอบสาคัญ
ของศั ก ยภาพในการจัด การการท่อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนมากที่ สุด ด้ า นการจั ด การ พบว่า ชุม ชน
สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้ และการมีกฎกติกาในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เกี่ยวข้องกับศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนมากที่สุด ด้านการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
เรื่องการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในส่วนของชาวบ้าน
และผู้มาเยือนมากที่สุด (ดังตารางที่ 1-4)

ตำรำงที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
รำยกำร

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

ค่ำเฉลี่ย

ระดับควำม
สำคัญ

ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

4.15

0.649

มาก

มีวิถีการผลิตที่พึ่งพาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

4.21

0.678

มากที่สุด

ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น

4.15

0.513

มาก

ตำรำงที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านองค์กรชุมชน
รำยกำร
ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกัน
มีปราชญ์หรือผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญหลากหลาย
ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ พัฒนา
สร้างเสริมงานและรายได้ให้แก่ชุมชน

ระดับควำม

ค่ำเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

4.47

0.553

มากที่สุด

4.20

0.668

มาก

4.02

0.765

มาก

สำคัญ

ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำร
รำยกำร

ค่ำเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน ระดับควำม
มำตรฐำน
สำคัญ

มีกฎกติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

4.26

0.700

มากที่สุด

มีองค์กรหรือกลไกในการทางานเพือ่ จัดการการท่องเที่ยว

4.10

0.606

มาก

สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้

4.31

0.578

มากที่สุด

มีการกระจายผลประโยชน์ที่เกิดจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง
เป็นธรรมสามารถจัดตั้งกองทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนา

3.95

0.818

มาก

4.19

0.563

มาก

ตำรำงที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการเรียนรู้
รำยกำร

ค่ำเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

ระดับควำม
สำคัญ

ลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการรับรู้
และความเข้าใจในวิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่แตกต่าง

4.24

0.676

มากที่สุด

มีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้าน
กับผู้มาเยือน

4.04

0.691

มาก

4.43

0.549

มากที่สุด

สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมทั้งในส่วนของชาวบ้านและผูม้ าเยือน

ในภาพรวมแล้ ว กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น ว่ า ศั ก ยภาพในการจั ด การการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนมีองค์ประกอบสาคัญด้านองค์กรชุมชน โดยเฉพาะการที่ชุมชนมีระบบสังคมที่
เข้าใจกัน และด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมทั้งในส่วนของชาวบ้านและผู้มาเยือน แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในชุมชน ต.บางขัน
แตก เข้าใจและตระหนักถึงองค์ประกอบสาคัญของการท่องเทีย่ วโดยชุมชน ทั้ง 4 ด้าน ตามที่พจนา
สวนศรี (2546: 15) กล่าวถึง องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวโดยชุมชนว่ามีอยู่ 4 ด้าน คือ 1)
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 2) องค์กรชุมชน 3) การจัดการ 4) การเรียนรู้ นอกจากนั้น
ความคิ ด เห็ น จากความเข้ า ใจของชุ ม ชนเกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพด้ า นองค์ กรชุ ม ชนและการจั ด การ
ชี้ให้เห็นว่า ชุมชนมีจิตสานึกในการพัฒนาตนเอง พึ่งพาตนเอง คิดเป็นทาเป็น มีความพยายามใน
การเรียนรู้พัฒนา เกิดรายได้เพิ่มขึ้นมีการรวมตัวกัน สร้างความเข้มแข็งในชุมชน นาไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ตามความคาดหวังและความพยายามที่จะดาเนินการเพื่อให้เป็นตามหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ตามที่ วีระพล ทองมา (2555) และผลการวิจัยของ ธนัชชา ฤทธิ์เดช (2558)
คือ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคมวัฒนธรรม 3) สิ่งแวดล้อม และสิ่งสาคัญประการหนึ่งที่จะ
นาไปสู่ความยั่งยืนคือการรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา สืบสานสืบทอด ตลอดจนการนาไปใช้
ประโยชน์ได้ เกิดความรัก ความภาคภูมใิ นความรูส้ กึ เป็นเจ้าของ มีส่วนร่วมในทรัพยากรของชุมชน
และเกิดกระบวนการเรียนรู้การทางานร่วมกันในที่สุดในความหมายของผลกระทบด้านบวกของ
การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน

จากผลการวิจัย ศักยภาพด้านการจัดการเกี่ยวกับการกระจายผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างเป็นธรรม และศักยภาพด้านองค์กรชุมชน เกี่ยวกับชุมชนรู้สึกเป็น
เจ้าของและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา สร้างเสริ มงานและรายได้ให้แก่ชุมชน มี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด แสดงว่าสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ยังรู้สึกว่าผลประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับจากการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ยังไม่มีความเป็นธรรมเท่าที่ควร ทั้งยังต้องการการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ด้านต่างๆ เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ นรินทร์ สังข์รักษา สุภาภรณ์ พรหมฤาษี และ ธีรังกูร วร
บารุงกุล (2559) ที่พบว่า แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องการบทบาทของ 5 ส่วน ได้แก่
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน นักท่องเที่ยว และสถาบันการศึกษา ซึ่งจะช่วยกันสร้างแรงจูงใจแก่
นักท่องเที่ยว ด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ความปลอดภัย ความเป็นมิตร และสิ่ง
อานวยความสะดวก ล้วนต้องการผู้บริหารและคนจากทุกฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ส่วนที่ 2 กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ยั่งยืน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น ว่ า การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนให้ ยั่ ง ยื น
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว มีผลต่อรายได้ของชุมชน สังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนมากที่สุด รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มี
ผลกระทบต่อระบบนิเวศชุมชน อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับ กิจกรรมการท่องเที่ยวมีผลกระทบ
ต่อธรรมชาติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก และลาดับสุดท้ายคือ ชุมชนดาเนินกิจกรรม
การท่องเที่ยวเกี่ยวกับธรรมชาติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก
ในภาพรวมของการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนให้ ยั่ ง ยื น พบว่ า กิ จ กรรมการ
ท่ อ งเที่ ย วมี ผ ลต่ อ รายได้ ข องชุ ม ชน สั งคม และการอนุ รั ก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ มอย่ า งยั่ งยื น มากที่ สุ ด
รองลงมา คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ชุมชน ขนมธรรมเนียม ประเพณี วั ฒ นธรรม และวิ ถี ชี วิ ต สอดคล้องกับแนวคิดของ อุษาวดี พูล
พิพัฒน์ (2545) กล่าวคือ การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม เป็นการท่องเที่ยวที่มีความ
ต่อเนื่องมีคุณภาพ และมีความสมดุลด้านความต้องการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่นและขีดความสามารถของทรัพยากรที่มี และ Kotler, et al., (2014) เสริมว่า
ชุ ม ชนสามารถจั ด การแหล่ งท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ งยื น ได้ ด้ ว ยแนวคิ ด การตลาด ความส าเร็ จ ของ
การตลาดอยู่ที่การตอบสนองความต้องการของชุมชนและลูกค้าได้พร้อมกัน และความสามารถใน
การท าก าไรในความหมายของประสิท ธิ ภาพและประสิท ธิผ ล โดยทาการตลาดเพื่อ สังคมใน
ความหมายของการตลาดที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ส่วนที่ 3 กำรรับรู้และกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
ด้านการรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน พบว่า สื่อแผ่นพับทาให้กลุ่มตัวอย่างได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน และช่วยให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความเป็นมาของชุมชน
และแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ส่วนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทางานและดาเนินชีวิตมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ความรู้และแผ่นพับหรือสื่ออื่นๆ ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่บางขันแตกได้เป็นอย่างดี ชี้ให้เห็นว่า การใช้แผ่นพับที่นักวิจัยได้ผลิตขึ้นเป็นสือ่ ที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ดี ดังนั้น ในการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและการสื่อสารข้อมูลความรู้
เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน เหมาะกั บ การใช้ สื่ อ เฉพาะเพื่ อ การสื่ อ สารข้ อ มู ล ไปยั ง
กลุ่มเป้าหมายและชุมชน ทั้งนี้ ผู้ผลิตสื่อต้องคานึงถึงรูปแบบและการออกแบบให้น่าสนใจ น่าอ่าน
และน่าเก็บรักษา ด้วยความสวยงามของรูปภาพ คุณค่าของข้อมูลประวัติความเป็นมาและแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชน
ด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน จากความเห็นของกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถนาความรู้เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการทางานร่วมกันในชุมชนและการดาเนินชีวิต อยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมาคือ ความรู้และแผ่นพั บหรือสื่ออื่นๆ ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่บางขันแตกได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก ข้อมูลสถานที่และแหล่งท่องเที่ยว ความรู้
และแผ่ นพั บหรื อสื่ ออื่ นๆ องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลสามารถใช้ประโยชน์ในการส่ งเสริม การ
ท่องเที่ยวที่บางขันแตกได้เป็นอย่างดี และลาดับสุดท้ายคือ ข้อมูลสถานที่และแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่บางขันแตกได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับ
มาก ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างสนใจเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวที่สามารถนาไปใช้ได้
จริง รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น และการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐที่
ส่วนที่ 4 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับแนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ยั่งยืน ประกอบด้วยความคิดเห็น 3 ด้านดังนี้
1) ควำมคิดเห็น เกีย่ วกับกำรจัดกำรกำรท่องเทีย่ วที่มีจิตสำนึกและมีควำมรับผิดชอบต่อ
สภำพแวดล้ อ มและระบบนิ เวศ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ แนวทางการพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ยั่งยืน โดยการจัดการการท่องเที่ยวที่มีจิตสานึกและมีความรับผิดชอบต่อ

สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศเกี่ยวข้องกับแม่น้า ลาคลอง มากที่สุด รองลงมาคือ สิ่งมีชีวิตตาม
ธรรมชาติ และพืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ตามลาดับ
2) ควำมคิดเห็ นเกี่ยวกับ กำรจั ดกำรท่อ งเที่ ยวที่ส ร้ำ งควำมรู้แ ละให้ ควำมรู้ กลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวที่สร้างความรู้และให้ความรู้ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมากที่สุด รองลงมาคือ การสร้างและการให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และการสร้าง
งานสร้างอาชีพ ตามลาดับ
3) ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมต้องกำรให้ประชำชนในท้องถิ่นมีบทบำทและมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้ประชาชนในท้องถิ่นมีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน รองลงมาคือ การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกกิจกรรม
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เสนอ
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาลส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ ส่งเสริมให้วัดเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยร่วมมือกับชุมชน วัดและโรงเรียน เพื่อสร้าง
ชุม ชนเข้ ม แข็ ง รวมถึ งส่ งเสริ ม แหล่ งท่ องเที่ ย ว และพั ฒ นางานและอาชี พ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การ
ท่ อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจากต าบลบางขั น แตกมี แ หล่ งท่ อ งเที่ ย วโดดเด่ น เชิ ง วั ฒ นธรรม คื อ วั ด และ
โบราณสถาน
ส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ยั่งยืน โดยการ
จั ด การการท่ อ งเที่ ย วที่ มี จิ ต ส านึ ก และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สภาพแวดล้ อ มและระบบนิ เ วศ
โดยเฉพาะแม่น้าลาคลอง การจัดการท่องเที่ยวที่สร้างความรู้และให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
และต้ องการให้ ประชาชนในท้ องถิ่น มีบทบาทและมี ส่วนร่ วมในการจัดท าโครงการ/กิจ กรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของ อุษาวดี พูลพิพัฒน์ (2545) ที่ว่า การ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม เป็นการท่องเที่ยวที่มีความต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมี
ความสมดุล ด้านความต้องการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและขีด
ความสามารถของทรัพ ยากรที่ มี และผลการวิ จัยของเทพรัต น์ จันทพั นธ์ และวิวัฒน์ ฤทธิม า
(2556) พบว่า การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตาบลบ้านขาว อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
มีรูปแบบของฐานการเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งลักษณะของฐานองค์ความรู้ ประกอบด้วยกิจกรรมของ

แหล่งเรียนรู้ 15 แหล่ง การท่องเที่ยวโดยชุมชนของตาบลบ้านขาว อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
นั้น คานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม มีการกาหนดทิศทางโดยชุมชน การ
จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน โดยที่ชุมชนมีบทบาทในฐานะเจ้าของ มีสิทธิในการจัดการดูแล
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน องค์กร ชุมชน และ
หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เข้ามาร่วมคิดร่วมวางแผน มีส่วนร่วมในการดาเนินการในการจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ สุดถนอม ตันเจริญ (2558) เรื่อง ประเพณี
ลอยกระทงตามภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และ
ป้ายประชาสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์เผยแพร่ความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดผสมผสานกับการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย เป็นที่สนใจของชุมชน ต.บางขันแตกอย่างมาก รวมถึงการ
เรียนรู้ของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนด้านการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ย่อมก่อเกิดศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง
ยั่งยืนได้คือสามารถพึ่งตนเองได้ด้วยการจัดการร่วมกันของสมาชิกในชุมชน

ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัย ศักยภาพด้านการจัดการเกี่ยวกับการกระจายผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างเป็นธรรม และศักยภาพด้านองค์กรชุมชน เกี่ยวกับชุมชนรู้สึกเป็น
เจ้าของและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา สร้างเสริ มงานและรายได้ให้แก่ชุมชน มี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเทีย่ วที่เชื่อมโยงกับการสร้างงาน
สร้างรายได้ภายในชุมชน ต้องมีการวางแผนร่วมกันของทุกฝ่ายที่มีส่วนได้สว่ นเสียอย่างจริงจัง เพื่อ
ป้องกันและลดปัญ หาความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ ความสามัคคีและ
ร่วมมือร่วมใจกันทางานเพื่อส่วนรวม และสร้างความสามารถพึ่งตนเองได้
2. ผู้บริหาร ผู้นาชุมชน ธุรกิจชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเน้นการสร้าง
ตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยว (Destination Branding) เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ของชุมชนอย่างยั่งยืนได้กลายเป็นแนวคิดที่สาคัญแนวคิดหนึ่งในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
3. การสื่อสารข้อมูลการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดและประเทศ มิใช่เพียงการเพิ่มรายได้หรือสร้างอาชีพ

4. สมาชิกของชุมชนและผู้นาชุมชนควรร่วมหารือกั บผู้บริห ารองค์ กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นจัดการวางแผนและจัดการการท่องเที่ยว มุ่งนาเสนอผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากภูมิปัญญา
ชาวบ้ า นเป็ น หลั ก และค านึ ง ถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง การจั ด ท าสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ร่วมกับนักวิจัยของสถาบันต่างๆ
5. ตาบลบางขันแตกมีแหล่งท่องเที่ยวโดดเด่นเชิงวัฒนธรรม คือวัดและโบราณสถาน
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนและจูงใจให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงทัศนียภาพและป้ายบอกทางที่ชัดเจนและสะดุดตา เพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ์และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
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