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บทคัดย่อ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวมุ่งสร้างปฏิสัมพันธ์ และความ
ผูกพันระหว่างเจ้าบ้านกับผู้มาเยือนผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยวซึ่งนาไปสู่การเรียนรู้
เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงรากเหง้าของชุมชนเน้นความยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความ
สมดุลระหว่างทรัพยากรการท่องเที่ยว สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชน รวมถึง
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสมาชิกในชุมชน และก่อให้เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ที่มีคุณค่ากับผู้
มาเยือน การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การนา
การประสานงาน และการควบคุม โดยทุกๆ กระบวนการเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน
ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมพัฒนา ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ และมีส่วนร่วม
ประเมินผล
คำสำคัญ: การจัดการ การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยชุมชน
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Abstract
Community-based tourism is tourism that is managed by the community
for the benefit of the community. Using tourism activities to build partnerships
and relationships between hosts and guests by the collaborative tourism activities
that may lead to learning, deep understanding about the community root, focusing on sustainable and environment friendly. Building the balance point between
tourism resources, social culture and the way of life of community members. Including better quality of life for community members. It also provides the learning and valuable experience for the guests. Managing the community-based tourism including planning, organizing, leading, coordinating and controlling in all processes with focus on the participation of community members, co-planning, codecision making, co-developing, joint doing, profit sharing and evaluation sharing.
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บทนำ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมา
อย่างตลอดต่อเนื่อง ปี พ.ศ. 2558 การท่องเที่ยวสร้างรายได้ จานวน 2.23 ล้านล้านบาท ซึ่งเกิน
จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30,000 ล้านบาท (กรมท่องเที่ยว, 2559) โดย ปี พ.ศ.2558 มีเป้าหมายเพิ่ม
รายได้จากการท่องเที่ยวให้ประเทศ จานวน 2.2 ล้านบาท มุ่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวของประเทศ โดยรัฐบาลประกาศให้ ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีท่องเที่ยว
วิถีไทยใช้สื่อ Social Media ต่า งๆ ประชาสัมพันธ์ก ารท่องเที่ยวเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ย ว
คุณภาพ ปรับระบบการให้บริการ และอานวยความสะดวกต่างๆ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ปรับปรุงสิ่ง
อานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยว และเร่งพัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างเมืองหลักเมืองรอง สร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้วยเครือข่ายอาสาสมัครตารวจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ท้องถิ่น เจ้า
บ้านน้อย รวมถึงร่วมมือกับภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวตามกรอบความร่วมมือของอาเซียน (MRA) (กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา, 2557)

การท่องเที่ยวบรรลุเป้าหมายของการสร้างรายได้ แต่ในบางพื้นที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวเป็นผู้ประกอบการ
ท่ อ งเที่ ย วภาคเอกชนที่ ไ ม่ ใ ช่ ค นในชุ ม ชนที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า ไปใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมของชุมชน โดยชุมชนไม่ได้รับประโยชน์ทางตรงกันข้ามชุมชนได้รับผลกระทบที่เกิดจาก
การท่ อ งเที่ ย ว เช่ น ท าลายทรั พ ยากรธรรมชาติ ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว ทิ้ ง ขยะ เป็ น ต้ น
ผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้เกิดกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งในระดับโลก และ
ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2535 มีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา (Rio/
Earth Summit) วันที่ 14 มิถุนายน 2535 ณ นครรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล มีประเด็นต่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพในระดับท่องถิ่น และระดับโลก 2)
การตลาดการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ เน้นการท่องเที่ยวเพื่อศึกษา เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริงใน
แหล่งท่องเที่ยว และ 3) การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ โดยเน้นการพัฒ นาแบบมีส่ วนร่ว มจาก
ประชาชน หรือ ชุมชนในท้องถิ่น (อรลัชชา ศิวรักษ์ และคณะ, 2559)
การจัดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศโดยคานึงถึงความยั่งยืน
ของสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม
ปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อให้ชุมชนเป็นผู้รับประโยชน์สูงสุดที่เกิดจาก
การท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมื อพัฒนาชุมชน และสร้า งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างชาวบ้านในท้องถิ่นกับผู้มาเยือน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนา และส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
สิ่งแวดล้อม เป็นการเรียนรู้ และร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรในท้องถิ่น รวมถึง
การป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2) ด้านสังคม และวัฒนธรรม เป็นการจัดการ
ท่องเที่ยวที่ส่งเสริม และสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้มาเยือนที่มีความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต รวมถึงรูปแบบความเป็นอยู่ เพื่อการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ
ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในแหล่งที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือน และ 3 )
ด้านเศรษฐกิจชุมชน มีการกระจายรายได้สู่ชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม สร้างงาน
สร้างรายได้กับประชาชนในแหล่งท่องเที่ยว (วีระพล ทองมา, 2559) ทั้งนี้การจัดการท่องเที่ยว
ต้องตระหนักถึงความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity: CC) ของพื้นที่
โดยการจัดการท่องเที่ยวลักษณะที่กล่าวมาแล้วนี้ เรียกว่า “การท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของ

ประชาชนที่ยั่ งยืน โดยมี ชุมชนเป็น ฐาน (Community Based Sustainable Tourism: CBST)
และต่อมาสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน เรียกว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based
Tourism: CBT) เป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่นานาชาติให้การยอมรับว่า เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคนและชุมชน ทั้งในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงเป็น
เครื่องมือในการฟื้นฟูวัฒนธรรม สืบทอด เผยแพร่ และสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าของ
แหล่งท่องเที่ยว หรือผู้คนในชุมชนกับผู้มาเยือน สร้างการรับรู้ ความผูกพันผ่านการมีปฏิสัมพันธ์
กันระหว่างนักท่องเที่ยว สมาชิกในชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชน
ควำมสำคัญ และประโยชน์ของกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องเริ่มต้นที่สมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือในการ
จัดการท่องเที่ยว หากไม่ได้รับความร่วมมือแล้วก็ไม่สามารถเกิดการท่องเที่ยวในชุมชนได้เลย หรือ
หากเกิดขึ้นจะเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ยั่งยืน เพราะไม่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน ดังนั้น
เพื่อให้สมาชิกทุกคนในชุมชนร่วมมือด้วยดีต้องเห็นความสาคัญ และประโยชน์ของการท่องเที่ยว
ในชุมชน (สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2560; สานักงานจังหวัดกระบี่, 2560) ดังนี้
1. เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพราะเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชน
2. การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเน้นคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่เชื่อมกับกิจกรรมพัฒนาชุมชนอื่นๆ
ที่ต้องอาศัยการเรียนรู้
3. คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลทางอ้อมของการท่องเที่ยว เช่น เกิด
รายได้ เ สริ ม จากการท าการท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชน โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ อ านวยความสะดวกต่ อ
นักท่องเที่ยวเกิดขึ้น ถนน ห้องน้าสาธารณะ ระบบไฟฟ้า น้าประปา เป็นต้น
4. การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนเป็ น เครื่ อ งมื อ ของการเผยแพร่ วั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญา
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนต่อสาธารณ
5. สร้างการตระหนักรู้ในชาติพันธุ์ของตนเองให้กับเยาวชน และวัยรุ่นให้เห็นคุณค่าของ
การฟื้นฟู รักษา สืบทอด และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนให้คงอยู่ และสืบทอดไปรุ่นต่อรุ่น

6. การท่องเที่ยวโดยชุมชนนาไปสู่การรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชน หรือ กลุ่มต่างๆ ใน
ชุมชน มีกิจกรรมที่ทาร่วมกัน รวมถึงเจ้าของภูมิปัญญา หรือ ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เพื่อนาความรู้ ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในตนออกมาถ่ายทอดให้ลูกหลานที่มี
ความสนใจ และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
นอกจากประโยชน์ของการท่องเที่ยวแล้ว อีกมุมหนึ่งการท่องเที่ยวจะส่งผลกระทบต่อ
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เมื่อการท่องเที่ยวเกิดผลกระทบต่อชุมชนจึงมีความ
จาเป็นที่ชุมชนจะต้องรวมตัวกันเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน ช่วยกันคิด
วางแผน ดาเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมกันพัฒนา และร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน์ รวมถึง
ร่วมกันสร้างกฎ กติกาของชุมชนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ปฏิบัติอยู่ในกฎ กติกาของ
ชุมชน หรือ การสร้างมาตรฐานต่างๆ ของชุมชน เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดผลกระทบที่เกิน
ความสามารถของคนในชุมชนจะแก้ไขได้
กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
การท่องเที่ยวโดยชุ มชน (Community Based Tourism) หมายถึง การท่ องเที่ยวที่
คานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กาหนดทิศทางการท่องเที่ยวโดย
สมาชิ ก ในชุ มชน จั ด การท่อ งเที่ ยวโดยชุ มชนเพื่ อ ชุม ชน และชุม ชนเจ้ าของแหล่งท่ องเที่ย วมี
บทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิ์ในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน (พจนา สวนศรี
และสมภพ ยี่จอหอ, 2556) การท่องเที่ยวเป็นเรื่องราวของการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคน
ในชุมชนท้องถิ่นกับผู้มาเยือน รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรด้านต่างๆ ของชุมชน โดยการ
ท่องเที่ยวชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในชุมชน เพือ่ ประโยชน์แก่ชมุ ชน (วีระพล ทองมา, 2558; เทิดชาย ช่วยบารุง, 2552) การท่องเที่ยว
เป็ น เครื่ อ งมื อ ของการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ และวิ ถี ชี วิ ต ของท้ อ งถิ่ น โดยการจั ด การ
ท่องเที่ยวอย่างสมดุลส่งผลให้ประโยชน์ต่างๆ ที่ได้จากการท่องเที่ยวจะย้อนคืนมาสู่ชุมชน และ
ท้ อ งถิ่ น (ดรรชนี เอมพั น ธุ์ , 2550) ความส าเร็ จ ของการจั ด การท่ อ งเที่ ย วน าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
ศักยภาพของชุมชน พื้นที่ เศรษฐกิจชุมชน สังคม ประชาชนในชุมชนให้มีชีวิตอยู่ดีกินดี และ
สิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ รวมถึงการดารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตอันดีงามของชุมชน
สืบทอดรุ่นต่อรุ่น บริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืนในชุมชน

องค์ประกอบกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนตามนิ ย าม คื อ การท่ อ งเที่ ย วที่ ค านึ ง ถึ ง ความยั่ ง ยื น ของ
สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ชุมชนมีส่วนร่วมในจัดการท่องเที่ยว พจนา สวนศรี และสมภพ
ยี่จอหอ (2556) อธิบายว่า องค์ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนมี 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรม องค์กรชุมชน การจัดการ และการเรียนรู้ โดยองค์ประกอบการท่องเที่ยวตาม
แนวคิดของ Dickman (1996) มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจ การเข้าถึง กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ที่พักแรม และสิ่งอานวยความสะดวก โดยผู้เขียนจึงนา 2 แนวคิดมาประยุกต์ และ
พัฒนาเป็นองค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผนวกกับคุณค่าของการท่องเที่ยวชุมชน คือ
เป็นเครื่องมือของการพัฒนาชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชน นักท่องเที่ยวจะ
ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนร่วมกับคนในชุมชน มี 8 องค์ประกอบ มีดังนี้
1. สิ่งดึงดูดใจ เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนล้วนเป็นสิ่ง
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยว ทุนทางสังคม และทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
วัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นนั้นๆ วิถีการดารงชีวิต การประกอบอาชีพ
การดารงอยู่ด้วยการพึ่งพาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
รวมถึงการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่เสริมพลังทางวัฒนธรรม บันทึก ฟื้นฟู สืบสาน ตลอดจนสร้างความ
ภาคภูมิใจให้เกิดกับเจ้าของภูมิปัญญาและชุมชน
2. กิจกรรมการท่องเที่ยว มุ่งสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ในแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว
เป็ น ผู้ ร่ ว มกิ จ กรรมมากกว่ า ผู้ ช ม (More Participate than Observe) โดยเปิ ด โอกาสให้
นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเพื่อศึกษา เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริงกับเจ้าของภูมิ
ปัญญา หรือแหล่งท่องเที่ยว นาไปสู่การได้รบั ประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม (Hand on Experience) เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าใจอย่างลึกซึ่งประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมของพื้นที่ท่องเที่ยว
3. องค์กรชุมชนและเจ้าของภูมิปัญญา จัดตั้งกลุ่มในชุมชนที่เข้มแข็ง ประสานงานกัน
อย่างเป็นระบบ มีความเข้าใจอันดีต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บันทึกหรือจัดทาฐานข้อมูล
ของครูภู มิ ปั ญญา ปราชญ์ชาวบ้ าน หรือ ผู้ เ ชี่ย วชาญในเรื่ อ งต่ างๆ หลากหลาย เช่ น สถานที่
วัฒนธรรม ประเพณี การประกอบอาชีพต่างๆ และยินดีที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสมาชิกใน
ชุมชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงชุมชนรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม หรือสิ่งต่างๆ
ที่เป็นรากเหง้าของตนเอง ตลอดจนมีความพร้อมใจกันเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว

4. การมีส่วนร่วมของชุมชน สมาชิกในชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวด้วย
การมีส่วนร่วมแบบร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมประเมินผล และร่วมรับ
ผลประโยชน์ โดยการมีส่วนร่วมนี้เป็นกระบวนการสร้างการรับรู้ และรับผิดชอบรวมกันในการ
จัดการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของทรัพยากรในชุมชนซึ่งสมาชิกทุกคน
มีส่วนได้รับผลกระทบทางบวก และทางลบ ทั้งทางตรง และอ้อม
5. สิ่งอานวยความสะดวก สิ่งต่างๆ มีไว้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อทาให้การเดินทาง
ท่องเที่ยวเป็นไปได้ด้วยความสะดวกสบาย ได้แก่ บริการขนส่ง และการเดินทาง ห้องน้าสาธารณะ
ที่พัก ที่พักแบบสัมผัสวิถีชุมชน (Homestay) ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ร้านจาหน่ายที่ระลึก
รวมถึงข่าวสารข้อมูลท่องเที่ยว โปรแกรมท่องเที่ยว และข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยว
6. การจัดการอย่างยั่งยืน การบริหารการท่องเที่ยวในภาพรวม ประกอบด้วย (1) การ
วางแผนการท่องเที่ยวกาหนดเป้าหมาย/แผนงาน (2) การจัดสรรงาน ทรัพยากร และกาหนด
ความสัมพันธ์ของงานต่างๆ เพื่อความสาเร็จของการท่องเที่ยวจัดทาโครงสร้างชุมชน กาหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มงาน ระบุขอบเขตหน้าที่ และจัดคนเข้ารับผิดชอบงาน (3) การกากับ
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และ (4) การควบคุมเป็นการติดตาม ตรวจสอบ
แก้ไขข้อบกพร่อง ประเมินผลเพื่อนามาปรับปรุงการจัดการการท่องเที่ยวเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด รวมถึงการกาหนดกฎ กติกาในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว สร้างกลไกในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข จัดสรรผลประโยชน์กระจายสู่สมาชิกในชุมชนอย่างเป็นธรรม กาหนด
ค่าบริการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม และจัดสรรเงินจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชน รวมถึงความ
ยั่ งยื น ในมิ ติ ข องความเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยครอบคลุ ม ทั้ ง 3 มิ ติ ได้ แ ก่ (1) การเพิ่ ม
ผลประโยชน์ และลดผลกระทบเชิงลบทางสังคม เศรษฐกิ จชุม ชน และท้อ งถิ่น (2) การเพิ่ ม
ผลประโยชน์ และลดผลกระทบเชิงลบทางวัฒนธรรมต่อชุมชน และนักท่องเที่ยว และ (3) การ
เพิ่ มผลประโยชน์ และลดผลกระทบด้ านลบทางสิ่งแวดล้ อมเป็ นการท่อ งเที่ย วที่ เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ รวมถึงการท่องเที่ยวต้องช่วยบันทึก อนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรม รวมถึง
การสืบทอด เผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีการดารงชีวิตของชุมชน
7. สร้ างการเรี ยนรู้ กิ จกรรมการท่อ งเที่ ยวเปิด โอกาสให้นั กท่ อ งเที่ย วมีส่ วนร่ วมใน
กิจกรรมการท่องเที่ยว ใช้ชีวิตเช่นเดียวกับสมาชิกในชุมชน เพื่อสร้างประสบการณ์จริงให้กับ
นักท่องเที่ยว เจ้าของแหล่งท่องเที่ยว หรือ สมาชิกในชุมชนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มาเยือน
รวมถึงการสร้างการตระหนักรู้ว่า การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และระบบนิเวศ รวมถึงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
ท้องถิ่น ทั้งในส่วนของเจ้าบ้าน และนักท่องเที่ยว
8. พัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชน การท่องเที่ยวต้องสร้างประโยชน์ให้กับ
ชุมชน ได้แก่ ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว รายได้จากสินค้าที่ระลึกการท่องเที่ยว บ้านเรือน
และแหล่งท่องเที่ยวสะอาด สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวก ต่างๆ ที่เพิ่ม
มากขึ้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว รวมถึงสมาชิกในชุมชนก็ได้รับประโยชน์ไปด้วย
แนวทำงกำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
การเตรียมความพร้อมของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นปัจจัยสาคัญที่จะเป็น
ตัวกาหนดความสาเร็จ หรือ ความล้มเหลวของการจัดการท่องเที่ยวเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพของชุมชน วางแผนดาเนินการ ดาเนินการ และประเมินผลกิจกรรมโครงการฯ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายหลักของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และนักท่องเที่ยวได้รับคุณค่าจากการ
ท่องเที่ยว เรียนรู้ประสบการณ์จากการท่องเที่ยว ผู้เขียนได้พัฒนาแนวทางการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนจากการสังเคราะห์งานวิจัยของ วีระพล ทองมา (2559); อรลัชชา ศิวรักษ์ และคณะ
(2559); พิม พ์ ลภั ส พงศกรรั งศิล ป์ (2557); อาทิ ตย์ โชติ วิ ริย วาณิชย์ ปัญ ญา หมั่ นเก็บ และ
ทิพวรรณ ลิมังกูร (2556); ปริวรรต สมนึก (2555) โดยนาข้อค้นพบมาสังเคราะห์ และกาหนดเป็น
12 ขั้น มีรายละเอียดดังนี้
ตำรำงที่ 1 ขั้นตอนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ขั้นตอน

กิจกรรม

1. ศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น การสารวจ หรือ ประเมินศักยภาพเบื้องต้น ชุมชนอาจจะเป็นผู้ดาเนินการเอง
หรือ ขอให้ผู้เชี่ยวชาญนอกพื้นที่มาเป็นผู้ร่วมประเมิน โดยพิจารณาในประเด็น
การเข้ า ถึ ง ชุ ม ชน เส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงภายในชุ ม ชน และพื้ น ที่
เชื่อมโยงโดยรอบของชุมชน ความโดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นอัต
ลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น สารวจลักษณะกายภาพของพื้นที่ และพื้นที่เชื่อมโยง การ
เข้าถึง และเส้นทางการท่องเที่ยว หรือ อาจจะนาองค์ประกอบการท่องเที่ยว
ตามแนวคิดของ Dickman (1996) มาพิจารณาที่ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจ การเข้าถึง กิจกรรมการท่องเที่ยว ที่พักแรม และสิ่งอานวย
ความสะดวก นามาประเมินผลเบื้องต้น มีความเป็นไปได้จึงดาเนินการขึ้นต่อไป

ตำรำงที่ 1 ขั้นตอนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ต่อ)
ขั้นตอน

กิจกรรม

2. สร้า งเครือ ข่ า ยการมี ส่ว นร่ว ม
การจัดการท่องเที่ยวและให้ข้อมูล
การท่องเที่ยวโดยชุมชนให้สมาชิก
ในชุมชนได้พิจารณา

นาเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงบวก และเชิงลบ โดยนาเสนอต่อ
ผู้นาชุ มชนที่เป็ นทางการ ผู้ นาชุ มชนที่ไม่ เป็ น ทางการ เจ้ า ของภูมิ ปั ญ ญา
ผู้เชี่ยวชาญในชุมชน สมาชิกในชุมชน และกลุ่มผู้สนใจ เป็นขั้นตอนแรกของ
การมีส่วนร่วมการจัดการท่องเที่ยว

3. ศึ ก ษาศั ก ยภาพชุ ม ชน และ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ผู้นาทั้งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เจ้าของภูมิ
ความเป็ น ไปได้ ใ นการจั ด การ ปัญญา ผู้เชี่ยวชาญในชุมชน สมาชิกในชุมชน กลุ่มสมาชิกกลุ่มต่างๆ ร่วมกัน
ท่องเที่ยว
สารวจและศึก ษาศัก ยภาพทรั พ ยากรการท่อ งเที่ ย ว และสิ่ งอ านวยความ
สะดวกการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างละเอียด โดยใช้เกณฑ์การรับรองแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชน (พจนา สวนศรี และสมภพ ยี่จอหอ, 2556) เป็นแนวทาง
ในการสารวจและศึก ษาศัก ยภาพ รวมถึงบันทึก ลัก ษณะทางกายภาพของ
ทรัพ ยากรการท่อ งเที่ยวในชุมชนและพื้นที่เชื่อมโยง ศึก ษาประวัติศาสตร์
ชุมชน เรื่อ งเล่า ตานาน ภูมิปั ญ ญา วัฒนธรรม กลุ่มต่า งๆ ที่มีบ ทบาทใน
ชุมชนและประเพณีของชุมชน ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับการใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่
4. วิเคราะห์ และสรุปผลการศึก ษา นาข้ อมูลที่เก็บ รวบรวมได้จ ากการลงพื้นที่ คาบอกเล่า และการสังเกตมา
ศักยภาพร่วมกัน
วิเคราะห์ศักยภาพ โดยใช้ SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้
เห็นศักยภาพของชุมชน ร่วมกันกาหนดแนวทางการพัฒนาปัจจัยด้านต่างๆ ที่
เป็นจุดอ่อนและอุปสรรค โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix กาหนดแนวทางใน
การพัฒนาหรือกลยุทธ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน จาแนกเป็น 4 กล
ยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) และกลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
5. พัฒนาศักยภาพของทรัพยากร นาผลของการศึกษาศักยภาพมาดาเนินการในแต่ละประเด็นที่ต้องได้รับการ
การท่องเที่ยว
พั ฒ นา เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสมบู ร ณ์ ข องการท่ อ งเที่ ย วที่ ป ระกอบไปด้ ว ย
ทรั พ ยากรทางการท่ อ งเที่ ย ว การบริ ห ารจั ด การอย่ า งยั่ ง ยื น การพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจท้องถิ่น การส่งเสริมวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม
การบริก าร และความปลอดภัย สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ย ว
ทรัพ ยากรบุ คคล และด้านอื่นๆ ที่พบจากการศึกษา ด้านใดมีคะแนนน้อ ย
พัฒนาด้านนั้นให้สมบูรณ์ เพื่อให้การจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นมาตรฐาน
และแหล่งท่องเที่ยวมีพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

ตำรำงที่ 1 ขั้นตอนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ต่อ)
ขั้นตอน
6. ก าหนดวิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์ นโยบาย
และกฎกติกาต่างๆ ใน
การจัดการท่องเทีย่ ว

กิจกรรม
กาหนดเป้าหมายของการท่องเที่ยวในช่วงเวลาระยะกลางถึงระยะยาว กาหนดขอบเขต
ที่ชุ มชนจะด าเนิน การเกี่ย วกั บ การท่อ งเที่ ย ว การพัฒ นาผลิต ภั ณฑ์ ก ารท่อ งเที่ ย ว
กิจ กรรมการท่อ งเที่ ย วหลัก ของชุมชน โดยการก าหนดวิสัย ทั ศน์ และพันธกิจ ต้อ ง
กาหนดตามความพร้อม และความเป็นไปได้ตามศักยภาพของชุมชน

7. ก าหนดรู ป แบบ จัดตั้งองค์ก รกลางในชุมชนเพื่อ ทาหน้า ที่ในการบริห ารจั ดการการท่อ งเที่ย วชุมชน
การบริ ห ารจั ด การ อานวยความสะดวก และประสานงานระหว่างนักท่องเที่ยวกับกลุ่มสมาชิกที่จัดการ
การท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว บางครั้งอาจจะเป็นกลุ่มหรือหน่วยงานที่มีอยู่ แต่อาจจะกาหนดบทบาทและ
หน้าที่ในการจัดการท่องเที่ยวเพิ่มเติม มีบทบาทในการบริหารการท่องเที่ยว เริ่มต้น
สมาชิกในชุมชนเข้ามาร่วมกันกาหนดรูปแบบการท่องเที่ยว โปรแกรมกิจกรรมการ
ท่อ งเที่ย ว ราคาค่า บริก าร การจั ดสรรผลประโยชน์สู่ชาวบ้า นและชุมชน โดยทุก ๆ
ขั้นตอนต้องมีความชัดเจน โปรงใสและตรวจสอบได้ รวมถึงการออกกฎ กติกา เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติของสมาชิกในชุมชน และนักท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นแนวทาง
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์
8. จั ด ท าโปรแกรม
เส้นทาง และกิจกรรม
การท่องเที่ยวภายใน
ชุมชน

นาเสนอโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นของตนเอง เน้น
กิจ กรรมที่นักท่องเที่ย วสามารถมีส่วนร่วมในการท่องเที่ย วได้ เพื่อการแลกเปลี่ย น
เรียนรู้ระหว่างเจ้าของภูมิปัญญากับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน โดยคานึงถึงจานวนวันของ
นัก ท่อ งเที่ย วที่ จ ะเดิ นทางมาท่อ งเที่ย ว กิ จ กรรมตามช่ว งวั ย และความสนใจของ
นักท่องเที่ยว โดยการออกแบบโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวอยู่บนพื้นฐานของการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ของชุมชน รวมถึงการเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

9 . ทดลอง และ
ประเมินผล โปรแกรม
เส้นทาง และกิจกรรม
การท่องเทีย่ วในชุมชน

ทดสอบความพร้อ มการจั ดการท่อ งเที่ยวในทุกๆ ด้า น โดยการทดสอบอาจใช้ก ลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่เป็นอาสาสมัครเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อทดสอบการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว เมื่อทดสอบเสร็จสิ้นก็จัดเวทีสะท้อนผลของการจัดการท่องเที่ยวในมิติ
ต่างๆ เช่น ทรัพยากรกรการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว การต้อนรับขับสู้ และ
การบริ ก าร สิ่ ง อ านวยความสะดวกการท่ อ งเที่ ย ว การเข้ า ถึ ง บุ ค คลที่ ท าหน้ า ที่
ประสานงานการท่องเที่ยว บุคคลที่ทาหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้ในกิจกรรมการท่องเที่ยว
และคุณค่าของการท่องเที่ย วเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่นักท่อ งเที่ยวเสีย ไป นอกจาก
นักท่องเที่ยวแล้วควรมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวจากภายนอก สมาชิกในชุมชน
และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้แสดงข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อนาความคิดเห็น
ข้อเสนอต่างๆ มาพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป

ตำรำงที่ 1 ขั้นตอนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ต่อ)
ขั้นตอน
กิจกรรม
1 0 . พั ฒ น า ก า ร นาข้ อเสนอแนะจากการทดลองท่อ งเที่ยวมาพัฒนา ข้อ เสนอแนะขั้นนี้เป็ นขั้นการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้ง พัฒนาทั้งระบบเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดบริการอย่างเป็นทางการ โดยการ
ระบบ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส่วนบริการต่างๆ ในชุมชนให้มีทักษะเป็นมืออาชีพ มีจิตใจ
ใฝ่บ ริก ารเป็ นเจ้ า บ้ า นที่ดี ฝึก ฝนให้ สมาชิก ที่ป ฏิบั ติห น้า ที่ที่เกี่ย วกั บ นัก ท่อ งเที่ย ว
โดยตรงให้มีความรู้ลึก รู้รอบและรู้จริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน
ประเพณี ภูมิปัญญาต่างๆ การทัศนศึกษาในชุมชนที่จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มี
บริบทคล้ายๆ กัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ รวมถึงเป็นการ
สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนไปในตัว
11. จั ด โปรแกรมการ
ส่งเสริมการตลาด และ
การสื่อความหมายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน

นาเสนอความเป็นตัวตนของท้องถิ่น โปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยว ของดีในท้องถิ่น
และทรัพยากรการท่องเที่ยวต่างๆ ที่เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว เสนอออกสู่ตลาด
เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ และทราบข้อมูลการท่องเที่ยวกระตุ้นให้เกิด
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวผ่านการสื่อสารการตลาดหลากหลายรูปแบบ ส่วนการ
เตรี ย มตั ว ของคนในชุ ม ชน คื อ การบั น ทึ ก และประวั ติ ศ าสตร์ ข องชุ ม ชนอย่ า ง
ภาคภูมิใจ เพื่อนามาเล่าให้นักท่องเที่ยวผ่านการร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว หรือการ
แสดงออกทางกายภาพ เช่น ที่มาของการประดิษฐ์เครื่องใช้สอยในครัวเรือน ประวัติ
การประกอบอาหารท้องถิ่น การแต่งกายด้วยชุดประจาถิ่นในวันสาคัญ หรือวันใดวัน
หนึ่งที่ชุมชนเลือก หรือ ทุกวัน เป็นต้น รวมถึงการติดตั้งข้อมูลในการสื่อความหมายใน
แหล่งท่องเที่ยว เช่น ประวัติ ความเป็นมา ป้ายบอกทางในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบาย และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น

12. การติด ตาม และ การติดตาม และประเมินผลเป็ นขั้ นที่ต้อ งทาตลอดเวลาอย่า งต่อเนื่อ ง เพื่อพัฒนา
ประเมินผล
คุณภาพการบริการการท่องเที่ยวของชุมชน โดยเป็น 2 ส่วน คือ 1) การประเมิน และ
สรปุผลการดาเนินงานการให้บริการการท่องเที่ยวหลังการเสร็จกิจกรรมการท่องเที่ยว
ของทุกๆ กลุ่มที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว อาจจะทาในรูปแบบสัมภาษณ์ การพูดคุย
แบบมีส่วนร่วม หรือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและนาผลที่ได้มาพัฒนาในครั้งต่อไป
และ 2) การประเมินผลภาพรวมการท่องเที่ยว เช่น ทรัพยากรการท่องเที่ย ว การ
บริหารการท่องเที่ยว สิ่งอานวยความสะดวกการท่องเที่ยวในภาพรวมอาจจะทาการ
ประเมิ น ทุ ก ๆ 3 เดื อ น เพื่ อ ตรวจสอบการจั ด การท่ อ งเที่ ย ว และน าผลที่ ไ ด้ ไ ป
พัฒนาการท่องเที่ยวทุกๆ มิติ เพื่อให้การท่องเที่ยวมีความพร้อมเป็นแหล่งสร้างการ
เรียนรู้ และประสบการณ์ที่มีคุณค่ากับนักท่องเที่ยว

การเริ่มต้นของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องเริ่มที่ทาความเข้าใจกับสมาชิกใน
ชุมชนให้เห็นประโยชน์ของการจัดการท่องเที่ยว โดยการชี้แจง หรือการนาเสนอผู้นาเสนอต้อง
อธิบายในส่วนที่เป็นประโยชน์ และผลกระทบไปพร้อมกัน เพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้รับข้อมูลทั้ง
ด้านบวก และผลกระทบ เมื่อสมาชิกในชุมชนมีความเห็นร่วมกันที่จะทาการท่องเที่ยว ขั้นต่อมา
เป็นขั้นของการระดมความเห็น และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในชุมชน หรือสมาชิกในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวร่วมกัน ร่วมกันสร้างเครือข่าย ร่วมกันศึกษาศักยภาพของ
ชุม ชน และความเป็ นไปได้ ของการจั ด การท่ อ งเที่ย ว วิ เคราะห์แ ละสรุป ผลการศึก ษา นาผล
การศึกษามาพัฒนาให้เกิดความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว กาหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
นโยบายของการท่องเที่ยวในชุมชน รวมถึงกาหนดกฎ กติการ่วมกันในชุมชนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
ในการจัดการท่องเที่ยว และเป็นแนวปฏิบัติสาหรับนักท่องเที่ยว ต่อมากาหนดรูปแบบการบริหาร
จัดการ โดยสมาชิกในชุมชนมีหน้าที่ในการบริหารจัดการทั้งหมด ร่วมกันจัดโปรแกรม กิจกรรม
และเส้น ทางการท่องเที่ ยวที่นาเสนอของดีในชุม ชนที่เป็น อัตลักษณ์ เฉพาะท้องถิ่นของตนบน
พื้ น ฐานการท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และการท่ อ งเที่ ย วที่ ส ร้ า งการเรี ย นรู้ และ
ประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยว เมื่อได้โปรแกรม กิจกรรม และเส้นทางการท่องเที่ยว
แล้ว ผู้จัดการท่องเที่ยวต้องทดลองกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงาน และ
นามาปรับปรุงก่อนที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยว หลังจากการทดลอง และนาผล
สะท้อนมาพั ฒนาปรับปรุ งให้สมบูรณ์ แล้ว จึงน าเสนอข้อมู ลทางการท่ องเที่ยวของชุมชนไปสู่
นักท่องเที่ยว โดยใช้เครื่องมือทางการตลาด และการสื่อความหมายการท่องเที่ยว และกิจกรรม
ท้ายสุด คือ การประเมินผลการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน โดยประเมินผลรายกิจกรรม หลังที่
นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในชุมชน และการประเมินผล 3 เดือน หรือ 5 เดือน ตามแต่ชุมชน
จะเห็นสมควร เพื่อนาผลที่ได้มาพัฒนา และปรับปรุงการท่องเที่ยวให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว
กำรรับรองแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
เกณฑ์การรับรองแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนพัฒนาโดยสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ (พจนา สวนศรี และสมภพ ยี่จอหอ, 2556) ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา และเกณฑ์ประเมินให้รางวัลแหล่งท่องเที่ยวชุมชนยอดเยี่ยม และดีเด่นเป็น
การเปรียบเทียบผลการประเมินก่อนการรับรอง และหลังการพัฒนาตามแนวทางมาตรฐาน 5
ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจท้องถิ่น ส่งเสริม

วัฒนธรรม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริการ และความปลอดภัย เพื่อให้เกิดการจัดการท่องเที่ยว
ชุมชนที่เป็นมาตรฐาน และแหล่งท่องเที่ยวมีพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ผู้เขียน
เห็นว่าชุมชมสามารถนาไปเป็นแนวทางของการเตรียมความพร้อมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) รวมทั้งหมด 5 ด้าน 29 ดัชนี และเกณฑ์ 176
ข้อ มีดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีประเด็นย่อย 31 ข้อ
รวม 6 ดัชนีชี้วัด ประกอบด้วย 1.1) ระบบการบริหารจัดการโดยชุมชนแบบบูรณาการ ทั้ง 8 ด้าน
ได้แก่ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านวัฒนธรรม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านความปลอดภัย ด้านคน
สังคม ผลประโยชน์ ด้านคุณภาพบริการ และด้านการตลาด 1.2) การมีส่วนร่วมของสมาชิกลุ่ม
และชุมชน 1.3) การเสริมศักยภาพของคนในกลุ่ม และชุมชน 1.4) ระบบประเมินความพึงพอใจ
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และชุ ม ชนที่ ค รอบคลุ ม 8 ด้ า น 1.5) การปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบของกลุ่มคนในชุมชน และนักท่องเที่ยว และ 1.6) การตลาด และประชาสัมพันธ์อย่าง
รับผิดชอบ
2. ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการกระจายผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น สังคม และคุณภาพ
ชีวิต มีประเด็นย่อย 12 ข้อ รวม 3 ดัชนีชี้วัด ประกอบด้วย 2.1) สนับสนุนการพัฒนาชุมชน 2.2)
กระจายรายได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างโอกาสในการมีรายได้เสริม และ 2.3) การให้เกียรติ
ด้านสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
3. ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนมี ก ารอนุรั ก ษ์ และส่ งเสริ ม มรดกทางวั ฒ นธรรม มี
ประเด็นย่อย 14 ข้อ รวม 4 ดัชนีชี้วัด ประกอบด้วย 3.1) กลุ่มท่องเที่ยวมีข้อมูล และความรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตในท้องถิ่น 3.2) มีการถ่ายทอดข้อมูลทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิต
จากคนภายในสู่คนภายนอก และการถ่ายทอดภายในชุมชนด้วยตัวเอง 3.3) มีกฎ กติกา และ
แนวทางปฏิบัติเพื่อการเคารพ และปกป้องวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น และให้เกียรติวัฒนธรรม
ของแขกผู้มาเยือน
4. ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบ และยั่งยืน มีประเด็นย่อย 37 ข้อ รวม 9 ดัชนีชี้วัด ประกอบด้วย 4.1) กลุ่มท่องเที่ยวมี
ฐานข้อมูลด้านทรัพยากร และการให้การศึกษา 4.2) มีการออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวที่คานึงถึง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 4.3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 4.4) การจัดการขยะชุมชน/
แหล่งท่องเที่ยว 4.5) การจัดการทรัพยากรน้า และน้าเสีย 4.6) การจัดการด้านเสียงรบกวน 4.7)
การจัดการด้านพลังงาน 4.8) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 4.9) อาคารสิ่งปลูกสร้าง
5. ด้านการบริการ และความปลอดภัยของการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีประเด็นย่อย 82
ข้อ รวม 7 ดัชนีชี้วัด ประกอบด้วย 5.1) กิจกรรมการท่องเที่ยวมีความชัดเจน ปลอดภัย มีความ
เหมาะสมกับสภาพชุมชน กลุ่มเป้าหมาย และช่วงเวลา 5.2) ที่ พัก 5.3) ยานพาหนะ และการ
เดินทาง 5.4) นักสื่อความหมายท้องถิ่น 5.5) เจ้าของบ้าน 5.6) การติดต่อประสานงาน และ 5.7)
ความปลอดภัย
แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการเป็นการทดสอบความพร้อมใน 2
ระดับ คือ มีการดาเนินการ กับ ไม่มีการดาเนินการผู้ประเมินศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนตามเกณฑ์ที่กาหนดเป็นสมาชิกในชุมชน เพื่อประเมินว่า สิ่งใดมีอยู่แล้ว สิ่งใดต้องพัฒนาต่อ
การรับรองแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการประเมินตนเองตามมาตรฐาน หรือ เกณฑ์ เป็นการ
ตรวจสอบความพร้อมของการท่องเที่ยวในชุมชน มีทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการอย่าง
ยั่งยืน พัฒ นาคุ ณภาพชี วิต และเศรษฐกิ จ ท้อ งถิ่น ส่ งเสริม วั ฒนธรรม ดู แลรัก ษาสิ่ งแวดล้ อ ม
บริการ และความปลอดภัย เพื่อให้เกิดการจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นมาตรฐาน และแหล่ง
ท่องเที่ยวมีพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน เมื่อมีด้านใดมีคะแนนน้อยให้นาด้านนั้นมา
วางแผนพัฒนาให้สมบูรณ์ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่จะดาเนินการในอนาคต
กำรตลำดเพื่อกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
การวางแผนการตลาดมีความสาคัญต่อการท่องเที่ยวชุมชนเป็นการสร้างคุณค่า (Value
Creation) ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วโดยเริ่ ม ต้ น จากการก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะ (Attributes) ของแหล่ ง
ท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยว สร้างจุดเด่น (Features) ให้กับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว และทาจุดเด่นให้เป็นคุณประโยชน์ (Benefits) กิจกรรมการท่องเที่ยว และต้องไม่หยุด
พั ฒ นา โดยมุ่ งสร้ า งกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วสร้ า งสรรค์ (Creative Tourism) เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า
(Value) ทาให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าสิ่งที่นาเสนอมีความคุ้มค่ากับการเดินทางเข้ามาเยือนในแหล่ง
ท่องเที่ยว และคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เสียไป เมื่อลูกค้าประทับใจในแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวซ้า (Repeat Visitation) เกิดการบอกต่อ (Word of
Mouth) และเต็มใจที่จะจ่ายค่าบริการการท่องเที่ยวในราคาที่สูงขึ้น (Willingness to Pay More)

การตลาดการท่องเที่ยวชุมชนสามารถนาแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (7Ps Marketing Mix) (Kotler, 2000) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารการตลาดการท่องเที่ยวชุมชน มีดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตของชุมชน และสิ่งอื่นๆ โดยรวมเรียกว่า ผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาเยือน
ในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนต้องเตรียมแหล่งท่องเที่ยว หรือ กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่เป็นอัต
ลักษณ์ของท้องถิ่น ออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย วนั้ น ๆ โดยมี เ จ้ า ของภู มิ ปั ญ ญาเป็ น ผู้ ส่ งมอบประสบการณ์ จ ริ งที่ ก ระบวนการ หรื อ
บางส่วนของกระบวนการผลิต เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรม (Cross Culture Engagement) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางวัฒนธรรมของพื้นที่
ท่องเที่ยว
2. ราคา (Price) คุณค่าของผลิตภัณฑ์กิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปตัวเงิน นักท่องเที่ยว
จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าที่ได้รับรู้ (Perceived Value) ของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
กิจ กรรมการท่ องเที่ ยวกับ ราคาของค่า รับ บริ การนั้ น หากคุ ณ ค่า สูงกว่ าราคานั กท่ องเที่ ยวจะ
ตัดสิน ใจเดินทางท่ องเที่ยว หรือ เดิ นทางกลั บมาท่ องเที่ยว หรื อ บอกต่อ กับบุ คคลอื่นๆ การ
กาหนดราคาค่าบริการการท่องเที่ยวต้องมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการ ผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และง่ายต่อการจาแนกระดับบริการที่แตกต่างกัน
3. ช่องการจัดจาหน่าย (Place) การเข้าถึงข้อมูลของการท่องเที่ยวในรูปแบบเอกสาร
ฐานข้ อมู ล ทางอิ น เตอร์ เน็ ต โปรแกรมการท่ อ งเที่ ย ว ภาพแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว และกิจ กรรมการ
ท่องเที่ยว และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว รวมถึง
มีสถานที่ศูนย์ประสานงาน หรือ สถานที่ที่นักท่องเที่ยวติดต่อเมื่อเดินทางเข้ามาในชุมชนเป็นจุด
บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว โดยช่องทางการจัดจาหน่ายควรจัดทาเป็น 2 ระบบ คือ ระบบที่
สามารถเข้าถึงได้ด้วยอินเตอร์เน็ต และระบบข้อมูลการบริการในสถานที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว
4. การส่ งเสริ ม การตลาด (Promotion) การติ ด ต่ อ สื่ อ สารข้ อ มู ล ระหว่ า งชุ ม ชนที่
จัดการท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างกระตุ้นทัศนคติ การรับรู้ และการตัดสินใจเดินทาง
ท่ อ งเที่ ย ว โดยเป็ น ส่ ว นประสมในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ( Communication Mix) เป็ น การ
ติดต่อสื่อสารด้วยการใช้บุคคลในการขาย (Personal Selling) และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้

บุคคล (Non Personal Selling) มีเครือ่ งมือในการติดต่อสือ่ สารมีหลากหลายประเภท หรือ อาจจะ
เลื อ กใช้ ก ารสื่ อ สารแบบประสมประสานกั น (Integrated Marketing Communication) ซึ่ ง
เครื่องมือส่งเสริมการตลาดประกอบด้วย (1) การสื่อสารโดยใช้บุคคล เป็นการการสื่อสารกับ
นักท่องเที่ยวโดยใช้ พนักงานขายโปรแกรม และเส้นทางการท่องเที่ยว เป็นการสื่อสารแบบสอง
ทาง (Two Way Communication) ทาให้พนักงานผู้ให้บริการได้เรียนรู้ และศึกษาเกี่ยวกับลูกค้า
โดยตรง และการสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Communication) เป็นการเล่า
ประสบการณ์ข้อมูลการท่องเที่ยวจากพนักงานไปยังนักท่องเที่ยวโดยตรง (2) การประชาสัมพันธ์
(Public Relation) เป็นการแจ้งข้อมูลการจัดแถลงข่าว การจัดกิจกรรมพิเศษขึ้น เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดความสนใจ และการจดจาที่ดีต่อแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูล จดจา
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วได้ รวมถึ ง การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ นสายตาของผู้ พ บเห็ น (3) การโฆษณา
(Advertising) เป็นการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในการบริการท่องเที่ยวโดยผ่านทางสื่อต่างๆ
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อกลางแจ้ง และป้ายโฆษณาต่างๆ เป็นต้น การโฆษณา
เน้นการส่งข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงได้มากกว่าแบบอื่น (4) อุปกรณ์เครื่องมือ
แนะนาบริการ (Instructional Materials) เป็นการให้ข้อมูลจากชุมชนที่สร้างขึ้นเพื่อการสื่อสาร
กับนั กท่อ งเที่ ยว หรือ บริ ษัทตั วแทนการท่อ งเที่ ยวที่ สนใจ โดยสามารถช่ วยสร้างปฏิสั มพัน ธ์
(Interaction) กับนักท่องเที่ยวได้ในระดับหนึ่งได้ (5) การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion)
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในชุมชนได้เร็วขึ้น เช่น
มอบสิ ทธิพิเ ศษการท่องเที่ยวในวัน แม่ นั กท่องเที่ยวพาแม่ มาจะคิดอัต รากึ่งหนึ่ง วันเกิ ดมอบ
ห้องพักฟรีหนึ่งคืน นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวครั้งที่สามลดครึ่งราคา เป็นต้น
5. บุ ค ลากร (People) สมาชิ ก ทุ ก คนในชุ ม ชนล้ ว นเป็ น ตั ว กลางที่ ท าหน้ า ที่ เ ชื่ อ ม
ระหว่างทรัพยากรท่องเที่ยวในท้องถิ่น เป็นผู้เล่าเรื่องราวต่างๆ ของชุมชน เป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยการ
ต้อนรับอย่างอบอุ่นประดุจต้อนรับญาติมิตร หรือเพื่อนที่กลับมาเยี่ยมบ้าน รวมถึงผู้นาชุมชน ครู
ภูมิปัญญา ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ผู้ประกอบอาชีพ หรือศาสตร์ต่างๆ ในชุมชน
ที่ต้องมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยว ตลอดจนการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาสู่คนในท้องถิ่นเพื่อรักษาไว้ไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่น บุคลากรจึงมีความสาคัญที่ต้อง
พัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการท่องเที่ยว และเกี่ยวข้องทางอ้อม
ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องพบเจอเมื่อเดินทางเข้าไปในชุมชน ทุกคนในชุมชนต้องยินดีและเต็มใจที่จะ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมที่จะส่งต่อประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยว

6. กระบวนการ (Process) เป็นขั้นตอนในการจัดการท่องเที่ยว กระบวนการบริการ
การท่องเที่ยวในมุมมองของนักท่องเที่ยวต้องเป็นกระบวนการที่ไม่ยุงยาก ไม่ซับซ้อนต่อการใช้
บริการ รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยาตั้งแต่ครั้งแรก ระเบียบวิธีการ และงานปฏิบัติในด้านการ
จัดการท่องเที่ยวที่นาเสนอให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อมอบการบริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว ปฏิบัติตาม
ได้สะดวก และง่ายทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ
7. ภูมิทัศน์ หรือ สภาพทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นสิ่งที่ชุมชนต้องเตรียม
ไว้แสดงเป็นรูปธรรม เพื่อความสะดวกของการท่องเที่ยว เช่น สถานที่จอดรถ ที่พักแรม ที่พักแบบ
สัมผัสวิถีชุมชน ร้านอาหาร ห้องน้าในแหล่งท่องเที่ยว ถังขยะ ป้ายบอกทาง ข้อมูล หรือ แผนที่
เส้น ทางท่องเที่ย วภายในชุมชน ป้ ายแสดงประวัติ ความเป็ นมาของแหล่ งท่อ งเที่ ยว กิจกรรม
ท่องเที่ยวแต่ละจุดเป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น สภาพทางกายภาพแสดงให้เห็น
ถึงรูปธรรมทางกายภาพ และรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงการ
แต่งกาย ความสะอาดเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานที่ การพูดจาด้วยอัธยาศัยที่เป็นมิตร
สุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว หรือ ผลประโยชน์อื่นๆ ที่นักท่องเที่ยวได้รับ
การตลาดเพื่ อ การท่ องเที่ ย วโดยชุ ม ชนมุ่ ง น าเสนอ ส่งเสริม และสร้างคุณค่าให้กับ
นักท่องเที่ยว และชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว โดยเน้นการวางแผนการตลาดที่คานึงถึงความ
ยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจชุมชน มิติสังคมวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชน และมิติสิ่งแวดล้อม รวมถึง
คานึงถึงความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวควบคู่กันไปกับการวางแผนการตลาด การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เมื่อพัฒนาแล้ว และชุมชนมีความพร้อมที่จะ
ให้บริการการท่องเที่ยว ผู้จัดการท่องเที่ยวมีความจาเป็นที่ต้องเปิดตัว และสื่อสารข้อมูลทางการ
ท่องเที่ยวต่างๆ ของชุมชนให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ และรับทราบ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว เครื่องมือที่ใช้ในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ และ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว คือ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย 7 ด้าน การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่นาความโดดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนมาพัฒนาเป็นกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการ
สื่อสารที่หลากหลายให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงจัดทาการสื่อสารเรื่องราวของชุมชน
ผ่านป้ายสื่อความหมายติดตามสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในเทศกาลต่าง ๆ
ด้วยนาเสนอโปรโมชั่นต่างๆ เช่น มีส่วนลดทางการท่องเที่ยว แถมห้องพักในเทศกาลวันแม่ วัน
ครอบครั ว เป็ น ต้ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ใ ห้ บ ริ ก ารการท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ใ ห้ มี ค วามรู้ ความ

เชี่ยวชาญในประวัติศาสตร์ของชุมชน สมาชิกในชุมชนมีอัธยาศัยที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี มีจิตใจใฝ่
บริการ พร้อมนี้ ชุมชนต้องจัดเตรียมภูมิทัศน์ และลักษณะทางกายภาพให้นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอด
โปร่ง ดูสะอาดตา และรู้สึกปลอดภัยเมื่อเดินทางท่องเที่ยว มี โครงสร้างพื้นฐานอานวยความ
สะดวก เช่น ถนน เส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกัน การบริการการขนส่งสาธารณะ ป้ายบอก
ทาง ไฟฟ้า ประปา ระบบสื่อสาร และโทรคมนาคม ห้องน้าสาธารณะ เป็นต้น โดยกระบวนการ
ทั้งหมดของการบริการการท่องเที่ยวต้องมีขั้นตอนที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก มีความสะดวก
ต่อการรับบริการการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
Zhang, Song and Huang (2009) อธิ บ ายว่ า ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานการท่ อ งเที่ ย ว
(Tourism Supply Chain) เป็ น เครื อ ข่ า ยของหน่ ว ยงานด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ส่ ว นร่ ว มใน
สร้ า งสรรค์ กิ จ กรรม และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วจนกระทั่ งมี ก ารส่ ง มอบบริ ก ารนั้ น ให้ กั บ
นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ Tapper and Xavier (2004) ได้นาเสนอความเชื่อมโยงของธุรกิจภายใน
โซ่อุปทานการท่องเที่ยว ประกอบด้วย การขนส่ง (Transport) ที่พัก (Accommodation) สิ่ง
ดึงดูดใจ (Attraction) กิจกรรม (Activity) สิง่ อานวยความสะดวก (Amenity) ลูกค้า (Customers) การตลาด
และการขาย (Marketing and Sales) การจัดการนาเที่ยว (Tour Operating) การจัดหาอาหาร
และเครื่ อ งดื่ ม (Catering, food and Beverages) ธุ ร กิ จ ซั ก รี ด (Laundry) การผลิ ต อาหาร
(Food Production) การกาจัดของเสีย และนากลับมาใช้ใหม่ (Waste Recycling and Disposal) ระบบไฟฟ้า และน้าประปา (Energy and Water Supplies) โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่ง
ทรัพยากรท่องเทีย่ ว (Infrastructure, Services and Resources of Destinations) เฟอร์นเิ จอร์ และงานฝีมือ
(Furniture and Crafts) วั ฒ นธรรม เหตุ ก ารณ์ ท างสั ง คม และกี ฬ า (Cultural, Social and
Sports Events) การเดิ น ทางระยะสั้น และสิ่ งดึ งดู ดใจ (Excursions and Attractions) การ
ขนส่งภาคพื้นดิน (Ground Transport) และดาเนินการภาคพื้นดิน (Ground Operations) จาก
คานิยามเป็นการร่วมมือของเครือข่ายของบุคคล กลุ่มคน ชุมชน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวทั้งในส่วนของภาครัฐบาล และภาคเอกชนที่มีส่วนช่วยสนับสนุน และอานวยความ
สะดวกต่ อ การให้ บ ริ ก ารกั บ นัก ท่ อ งเที่ ย ว ประกอบไปด้ ว ย 1) นั ก ท่ อ งเที่ ย ว (Tourists) เป็ น
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยว จาแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นนักท่องเที่ยว
ที่ จั ด การท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยตั ว เอง โดยไม่ ไ ด้ ใ ช้ บ ริ ก ารผู้ ป ระกอบการน าเที่ ย ว กลุ่ ม ที่ ส องเป็ น
นักท่องเที่ยวที่มอบให้ผู้ประกอบการนาเที่ยวจัดการเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวให้โดยมอบเงินเป็น

ค่าตอบแทนในการจัดการ 2) ตัวแทนกลาง (Intermediaries) เป็นผู้ทาหน้าที่จัดหาแหล่งบริการ
ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น ผู้ประกอบการนาเที่ยว (Tour Operators) ตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยว (Travel Agents) 3) ผู้ให้บริการการท่องเที่ยว (Tourism Service Providers)
เป็ นบุ คคล กลุ่ มบุ คคล หรื อ ธุ รกิ จที่ เป็ นผู้ ให้ บริ การการท่อ งเที่ ยวโดยตรง และมีป ฏิสั มพั น ธ์
ทางตรงกับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้ให้บริการที่พักแรม ผู้ให้บริการร้านอาหาร ผู้ให้บริการนาเที่ยว ผู้
ให้บริการร้านค้าต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งดึงดูดใจ หรือ ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 4)
ผู้ให้การสนับสนุนการบริการนักท่องเที่ยว (Tourism Service Suppliers) เป็นบุคคล กลุ่มบุคคล
หรื อ ธุ ร กิ จ ที่ ส นั บ สนุ น การให้ บ ริ ก ารแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว เช่ น ผู้ ส่ ง วั ต ถุ ดิ บ สิ น ค้ า และสิ น ค้ า
ประกอบการบริการ ผู้จาหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ผู้ผลิต และ
จ าหน่ า ยอาหารและเครื่ อ งดื่ ม เป็ น ต้ น และ 5) โครงสร้ า งพื้ น ฐาน และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย อื่ น ๆ
(Infrastructure and Other Stakeholders) เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่อานวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว เช่น ระบบการขนส่ง และการเดินทาง ระบบไฟฟ้า
น้าประปา ระบบการสื่อสาร ระบบการจัดการขยะ และของเสียไม่ให้ตกค้างในพื้นที่ท่องเที่ยว เป็น
ต้น ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ได้แก่ บุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น องค์การบริหารส่วนปกครองท้องถิ่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิง่ แวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่จะสมบูรณ์ได้นั้นต้องมีการประสานงานกันระหว่าง
หน่วยงานภายในชุมชน และหน่วยงานภายนอกชุมชนที่ประสานงานกันอย่างสมบูรณแต่ละบุคคล
คล กลุ่มบุคคล และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเกื้อกูลกันซึ่งประกอบไปด้วย
นักท่องเที่ยว ตัวแทนกลาง ผู้ให้บริการการท่องเที่ยว ผู้ให้การสนับสนุนการบริการนักท่องเที่ยว
และโครงสร้างพื้นฐาน แลผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทั้งหมดจะทางานประสานกันเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยวที่เป็นไปตามความต้องการของนักท่องเที่ยว และเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นอัต
ลักษณ์เ ฉพาะท้ องถิ่น พร้อมน าเสนอส่งมอบผลิตภั ณฑ์การท่องเที่ยวให้ กับนักท่ องเที่ย ว การ
จัดการห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเป็นเครือข่ายขององค์กรด้านการท่องเที่ยวที่มีส่วนร่วมใน
สร้ า งสรรค์ กิ จ กรรม และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วจนกระทั่ ง มี ก ารส่ ง มอบบริ ก ารนั้ น ให้ กั บ
นักท่องเที่ยวจึงมีส่วนสาคัญของความสาเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดการโซ่
อุปทานการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการบริหาร การวางแผน และการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
ร่วมกับเครือข่ายขององค์กรที่ทางานการท่องเที่ยวภายในชุมชน และภายนอกชุมชนที่มีส่วนร่วม

ในสร้ า งสรรค์ กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว โดยแต่ ล ะห่ ว งโซ่ จ ะท างาน
ประสานกันอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ห่วงโซ่ของนักท่องเที่ยว ตัวแทนกลาง ผู้ให้บริการการท่องเที่ยว
ผู้ให้การสนับสนุนการบริการนักท่องเที่ยว และห่วงโซ่โครงสร้างพื้นฐาน แลผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
ทั้งหมดจะทางานประสานกันเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่เป็นไปตามความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว และเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น พร้อมนาเสนอ ส่ง
มอบผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว
บทสรุป
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน ลักษณะการท่องเที่ยวมุ่งสร้างการปฏิสัมพันธ์ และความ
ผูกพันระหว่างเจ้าบ้าน (Host) กับผู้มาเยือน (Guest) ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว
ซึ่งนาไปสู่การเรียนรู้ เข้าใจถึงรากเหง้า (Authenticity) ของชุมชนอย่างลึกซึ้ง เน้นความยั่งยืน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่างทรัพยากรการท่องเที่ยว สังคม วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสมาชิกใน
ชุมชน และก่อให้เกิดการเรียนรู้ ประสบการณ์ที่มีคุณค่ากับผู้มาเยือน
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีปัจจัยหลายปัจจัยที่ประกอบเข้าดัวยกันแล้วทาให้การ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนประสบความสาเร็จ ได้แก่ (1) สมาชิกในชุมชนเห็นประโยชน์ของการ
จัดการท่องเที่ยว (2) องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวโดยชุมชน (3) แนวทางการเตรียมการ
และพัฒนาการท่องเที่ยว (4) การพัฒนาให้การท่องเที่ยวอยู่ในมาตรฐาน เกณฑ์ของการท่องเที่ยว
โดยชุมชน หรือ การรับรองแหล่งท่องเที่ยว (5) การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว และ (6) การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว โดยทั้ง 6 ปัจจัยนี้เป็นแนวทางของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ให้ประสบความสาเร็จ และยังประโยชน์ของการท่องเที่ยวให้ชุมชนอย่ายั่งยืน โดยสมาชิกในชุมให้
ความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของชุมชนร่วมกัน ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วม
พัฒนา ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ และมีส่วนร่วมประเมินผล
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่ตอบวัตถุประสงค์หลักของการท่องเที่ยวได้
สมบูรณ์รูปแบบหนึ่งตามนิยามของการท่องเที่ยวว่า เป็นการเดินทางเพื่อผ่อนคลายความเครียด
และแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับชีวิตซึ่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างคนในชุมชนท้องถิ่นกับผู้มาเยือน กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเป็น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเป็นผู้ชม ได้รับประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม มีความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งเกี่ยวกับทรัพยากร วัฒนธรรมของพื้นที่ ส่วนในด้านของชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวจะ
ได้รับผลตอบแทนของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือการดูแลรักษาทรัพยากรด้านต่างๆ ของ
ชุ ม ชนที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ให้ ค งอยู่ คู่ ชุม ชนตลอดไป ด้ ว ยการบั น ทึ ก องค์ ค วามรู้ ฟื้ น ฟู รั ก ษา สื บ สาน
ประวัติศาสตร์ชุมชน ภูมิปัญญา และสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น และประการสาคัญ
คือ การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือของพัฒนาคน และพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนที่เกิด
จากการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในชุ ม ชนเพื่ อ ประโยชน์ ใ นทางเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน สั ง คม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
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