
 
บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 
 ในการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชนผูวิจัยมีวัตถุประสงคใน

การศึกษาศักยภาพดานการจัดการทองเท่ียวชุมชนจากชุมชนตนแบบ และนํามาสังเคราะหรูปแบบ
การเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชนจากสภาพจริง และนําไปทดลองใชเพื่อทดสอบประสิทธิผล
ของรูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชนซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด     
ทฤษฏีท่ีเกี่ยวของเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ  ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูของชุมชน ไดแก  แนวคิดการเรียนรูของมนุษย รากฐาน
ทฤษฎีการเรียนรูแบบผูใหญ  กระบวนการเรียนรูของชุมชน   
 2.2 แนวคิดการจัดการความรู ไดแก ความหมายการจัดการความรู ประเภทของ       
การจัดการความรู  ลักษณะการปรับเปล่ียนการสรางความรู ความสัมพันธระหวางการจัดการความรู
กับการเทียบเคียง (benchmarking) กระบวนการจัดการความรู การสรางองคกรแหงการเรียนรู  
ตัวช้ีวัดท่ีแสดงถึงองคกรแหงการเรียนรู 
 2.3 แนวคิดการทองเที่ยวชุมชน ไดแก ความหมายของการทองเที่ยวชุมชน แนวคิด    
การทองเท่ียวชุมชนบนทางเลือก ลักษณะการทองเท่ียวชุมชน รูปแบบการทองเท่ียวชุมชน บทบาท
ชุมชนในการจัดการทรัพยากรทองเท่ียว  แนวทางการพัฒนาทองเท่ียวชุมชน มาตรฐานการจัดการ
ทองเท่ียวชุมชน  การวางแผนทองเท่ียวชุมชน   
 2.4 ปจจัยทางท่ีเกี่ยวของกับทองเท่ียวชุมชน ไดแก ปจจัยดานกายภาพ ปจจัยดาน      
การกระจายรายได  ปจจัยดานชุมชนแบบพหุนิยม  ชาติพันธุ  มรดกทางวัฒนธรรม  ความคิดความ
เช่ือและศาสนา  บทบาททางเพศ  
 2.5 แนวคิดรูปแบบและคูมือ ไดแก ความหมายของรูปแบบ  ประเภทของรูปแบบ และ
ข้ันตอนการสรางรูปแบบ 
 2.6 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชน 
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2.1  แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูของชุมชน 
 
 กระบวนการท่ีทําใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได คือ ความสามารถใน 
การเรียนรู สามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีสันติสุข และสามารถเกื้อหนุนซ่ึงกันและกันให
เกิดการพัฒนาทองถ่ิน  อันจะนํามาซ่ึงการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความ
เปล่ียนแปลงในทุกๆ ดานของประเทศ ดังนั้นชุมชนตางๆ จึงตองมีสวนรวมกันในการพัฒนา
ทองถ่ิน รูปแบบการเรียนรูของชุมชนในการจัดการทองเที่ยวเพ่ือแกปญหาความยากจน จึงเปนส่ิง
สําคัญ มีผูเสนอแนวคิดรูปแบบการเรียนรูท่ีแตกตางกันอยางหลากหลาย ผูวิจัยไดนํามาใชใน       
การศึกษาคร้ังนี้มีดังนี้ 
 
 2.1.1  แนวคิดการเรียนรูของมนุษย  
  1) การเรียนรูตามธรรมชาติของมนุษย โดยธรรมชาติมนุษยจะมีลักษณะ

กระบวนการเรียนรู (process of Learning) ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (เอกวิทย ณ ถลาง, 2540, หนา 
45-48) ไดสรุปไว ดังนี้ 
   (1) การเรียนรูดวยการลองผิดลองถูกเปนประสบการณท่ีมนุษยไดใชในการ
ดํารงชีวิตและการรักษาเผาพันธุใหอยูรอด 
   (2) การเรียนรูดวยการลงมือกระทําจริงในสถานการณส่ิงแวดลอมจริง                      
   (3) การเรียนรูจาก การสาธิต การสอนดวยการบอกเลา  เชน  การฟงคําพังเพย 
สุภาษิต  และการสรางความรูเปนลายลักษณอักษร  ตํารา  เปนตน 
   (4) การเรียนรูโดยพิธีกรรมท่ีมีความศักดิ์สิทธ์ิ ซ่ึงมีอํานาจโนมนาวใหคนมี
สวนรวมรับเอาคุณคาและแบบอยางพฤติกรรมไว  
   (5) การเรียนรูจากศาสนาในหลักคําสอนตางๆ  ตลอดจนพิธีปฏิบัติทาง
ศาสนาที่มีวัดเปนศูนยกลางของชุมชนเปนกรอบบรรทัดฐานความประพฤติ ความม่ันคง และความ
อบอุนทางจิตใจอันเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวของมนุษย ศาสนาจึงเปนหลักในการหลอหลอมท้ังความ
ประพฤติ สติปญญา และอุดมการณแหงชีวิตของมนุษย 
   (6) การเรียนรูจากการแลกเปล่ียนความรู ประสบการณระหวางมนุษยดวยกัน 
ทําใหเกิดความหลากหลาย คิดใหม วิธีการใหม ความกลมกลืน และความขัดแยง กลายเปนสังคม
แหงการเรียนรูท่ีมีทางเลือก  (options)  และมีเครือขายการเรียนรูท่ีมีภูมิปญญาเกาและใหม 
   (7) การเรียนรูจากการผลิตซํ้าทางวัฒนธรรม (cultural reproduction) เชน    
การแสวงหาความม่ันคงทางจิตใจในหมูคนท่ีมีอาชีพที่ตองเส่ียงโดยการบูชาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิตางๆ  
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   (8) การเรียนรูจากการเลียนแบบ เอาอยาง ลองทําตามจนกลายเปนความรูข้ึน
และรับเอามาเปนของตนเองเม่ือสามารถทําไดจริง         
   สรุปไดวาการเรียนรู คือ การเติมส่ิงใหมๆ ใหกับชีวิตโดยสามารถเรียนรูได
จากส่ิงตางๆ ในสภาพแวดลอมรอบตัวและสามารถเรียนรูไดตลอดเวลา โดยเฉพาะในชวงวัยผูใหญ
ท่ีเปนชวงชีวิตท่ียาวนานท่ีสุด และเปนผูท่ีจะถายทอดการเรียนรูท่ีไดรับไปสูลูกหลานตอไป 
  2) การเรียนรูเพื่อการพัฒนามนุษย  คณะกรรมาธิการนานาชาติวาดวยการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 แหงยูเนสโกไดเนนหลักการเบ้ืองตนวา  การศึกษาจะตองชวยพัฒนาปจเจกชนทุก
ดานท้ังจิตใจและรางกาย สติปญญา ความออนไหว สุนทรียภาพ ความรูสึกรับผิดชอบและศีลธรรม
จรรยา มนุษยทุกคนจะตองสามารถพัฒนาความคิดอยางอิสระเสรี ดานวิจารณญาณและมีดุลยพินิจ
ของตนเอง ดวยหลักองคความรู 4 ลักษณะ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2540, หนา 
48) ไดแก 
   (1) การเรียนรูวิธีการแสวงหาความรู คือ ความพึงพอใจท่ีไดเขาใจ ไดรู และ
คนพบส่ิงตางๆ จะชวยกระตุนใหเกิดความอยากรูอยากเห็น สงเสริมความสามารถในการพิเคราะห
โดยอาศัยวิจารณญาณของตนเองไดเปนอยางดี  ฝกโดยใชพลังของสมาธิ ความจํา และความคิด 
   (2) การเรียนรูเพื่อปฏิบัติไดจริง มีสวนสัมพันธกับการฝกวิชาชีพมาก คือ     
การ เรียนรูไปใชปฏิบัติไดอยางมีความชํานาญในสถานการณตางๆ เปนการเรียนรูจากประสบการณ
ทางสังคม ทองถ่ิน  หรือในระบบโรงเรียนโดยใชหลักสูตรภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
   (3) การเรียนรูท่ีจะพ่ึงพาอาศัยกันและกัน เปนการเรียนรูใหรูจักขจัดความ    
ขัดแยงโดยสันติวิธี โดยสอนใหเคารพผูอ่ืนรวมทั้งวัฒนธรรมและศีลธรรมของผูอ่ืนอีกดวย โดยช้ีให         
เห็นถึงความหลากหลายเพ่ือเสริมสรางความเขาใจอันดีตอกัน ดังนั้นการศึกษาจะตองชวยใหได
เรียนรูวาตนเองเปนใคร  ไมวาจะเปนการสอนในครอบครัว  ชุมชน  หรือท่ีโรงเรียนก็ตาม   
   (4) การเรียนรูเพื่อชีวิต  เนื่องจากในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยูเสมอ
ทําใหเกิดนวัตกรรม ในดานสังคมและเศรษฐกิจแพรขยายไปท่ัวและมีอิทธิพลกวางไกล จึงตอง
เตรียมตัวเพื่อใหมีสติปญญาไหวพริบในอันท่ีจะเขาใจโลกรอบตัว ดังนั้นตองพัฒนาความสามารถ
ของตนใหรูจักมีความคิดอาน มีดุลยพินิจสามารถปรับปรุงบุคลิกภาพของตนไดดีข้ึน ไมละเลย
ศักยภาพในดานใดดานหนึ่งเปนอันขาด  เชน ทักษะในการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืน การใชเหตุผล  
ความซาบซ้ึงในสุนทรียภาพ  สมรรถนะทางรางกาย 
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 2.1.2 รากฐานทฤษฎีการเรียนรูแบบผูใหญ 
  1) ทฤษฏีการเรียนรูแบบผูใหญ (adult learning) การเรียนรูแบบผูใหญจาก
แนวคิดปรัชญาพิพัฒนาการนิยมของจอหน ดิวอ้ี ในยุค ค.ศ.1930 ท่ีเนนการเรียนรูวาควรจะมาจาก
การลงมือกระทํา  (learning by doing)  หรือการมีประสบการณจริง โดยเช่ือวาคนมีความดีความงาม
และความสามารถพรอมท่ีจะพัฒนาตนคือยึดหลักสัจจะแหงตน (self-actualization) มีความเช่ือวา
การศึกษาคือชีวิต  (education of life) โนลล (Knowles, 1978, p.31) ไดกลาวถึงพื้นฐานของทฤษฎี
การเรียนรูสําหรับผูใหญสมัยใหม (modern adult learning theory) ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 
   (1) ความตองการและความสนใจ (needs  and  interests)  ผูใหญจะถูกชักจูง
ใหเกิดการเรียนรูไดดี  ถาหากตรงกับความตองการและความสนใจในประสบการณท่ีผานมา  เขาก็
จะเกิดความพึงพอใจ  เพราะฉะนั้นควรจะมีการเริ่มตนในสิ่งเหลานี้อยางเหมาะสม โดยเฉพาะ      
การจัดกิจกรรมท้ังหลายเพื่อใหผูใหญเกิดการเรียนรูนั้นตองคํานึงถึงส่ิงนี้ดวยเสมอ 
   (2) สถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตผูใหญ (life situation) การเรียนรูของ
ผูใหญจะไดผลดีถาหากถือเอาตัวผูใหญเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน  (life-Centered)  ดังนั้น 
การจัดหนวยการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือการเรียนรูของผูใหญ  ควรจะยึดถือเอาสถานการณท้ังหลายท่ี
เกี่ยวของกับชีวิตผูใหญเปนหลักสําคัญ  มิใชยึดท่ีตัวเนื้อหาวิชาท้ังหลาย 
   (3) การวิเคราะหประสบการณ (analysis of experience) เนื่องจากประสบ 
การณเปนแหลงการเรียนรูท่ีมีคุณคามากท่ีสุดสําหรับผูใหญ  ดังนั้น วิธีการหลักสําคัญของการศึกษา
ผูใหญก็คือ การวิเคราะหถึงประสบการณของผูใหญแตละคนอยางละเอียดวามีสวนไหนของ
ประสบการณท่ีจะนํามาใชในการเรียนการสอน แลวจึงหาทางนํามาใชใหเกิดประโยชนตอไป 
   (4) ผูใหญตองการเปนผูนําตนเอง (self-directing) ความตองการที่อยูใน
สวนลึกของผูใหญก็คือ  การมีความรูสึกตองการที่จะสามารถนําตนเองได  เพราะฉะนั้นบทบาท
ของครูจึงอยูในกระบวนการสืบหาหรือคนหาคําตอบรวมกันกับผูเรียน (mutual  inquiry) มากกวา
การทําหนาท่ีสงผานหรือเปนส่ือสําหรับความรู  แลวทําหนาท่ีประเมินผลวาเขาคลอยตามหรือไม 
   (5) ความแตกตางระหวางบุคคล (individual  difference) ความแตกตาง
ระหวางบุคคลจะเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ในแตละบุคคลเม่ือมีอายุเพิ่มมากข้ึน เพราะฉะนั้นการสอน

นักศึกษาผูใหญจะตองจัดเตรียมการในดานนี้อยางดีพอ เชน รูปแบบของการเรียนการสอน (style) 
เวลาท่ีไดทําการสอน สถานท่ีสอน และประการสําคัญ คือ ความสามารถในการเรียนรูในแตละข้ัน
ของผูใหญ ยอมเปนไปตามความสามารถของผูใหญแตละคน (pace of learning) 
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  2) การเรียนรูจากประสบการณของผูใหญ โคลบ (Kolb, 1984, p. 38) ไดเสนอ
ทฤษฎีการเรียนรูเปนวงจรแหงการเรียนรูผูใหญ  คือ  กระบวนการท่ีเกิดในตัวผูเรียนเร่ิมจากจุดใด
จุดหนึ่งก็ได  โคลบ ไดเสนอแนวคิดจนเปนท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง มีดังนี้ 
   (1) ประสบการณการเรียนรู (learning experience) มีอิทธิพลตอผูเรียน คือ 
การแลกเปล่ียนประสบการณท่ีเปนสวนประกอบของชีวิตอันจะนําไปสูความสามารถจัดการ 
   (2) การสังเกตและการไตรตรอง (observe and reflect) การเรียนรูที่ดีที่สุด 
คือ การไดมีการสะทอนกลับ  มีการไตรตรองประสบการณท่ีไดรับ  เพื่อนํามาใชในการพิจารณาวา 
ส่ิงใดเปนประโยชน หรือไมเปนประโยชน 
   (3) การพิจารณาลงความเห็นและการสรางแนวคิด (generalize and 
conceptualize)  เปนการรวบรวมความรูเพื่อสรางกรอบแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับแนวคิดอ่ืนๆ ท่ีไดจาก
ประสบการณในอดีตและความรูท่ีไดจากการกระทํานํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดของตนเอง 
   (4) การตรวจสอบและการบูรณาการ (experiment and integrate)  คือ การฝก
ปฏิบัติจริง เปนการทดลองปฏิบัติเพื่อการลองผิดลองถูกและเปนการตรวจสอบแนวคิด เพื่อจะ
นําไปสูการเปล่ียนแปลง 
  โคลบ  (Kolb, 1984, p.42)  ยังไดเสนอการเรียนรูจากประสบการณมีลักษณะดังนี้ 
   (1) การเรียนรูเปนกระบวนการไมใชผลลัพธ 
   (2) การเรียนรูเปนความตอเนื่องภายใตประสบการณของบุคคล 
   (3) การเรียนรูเปนการแสวงหาทางออกในการแกไขปญหา 
   (4) การเรียนรูเปนเปนองครวมเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
   (5) การเรียนรูเปนความเช่ือมโยงระหวางคนกับส่ิงแวดลอม 
   (6) การเรียนรูเปนกระบวนการสรางสรรคความรู 
  โกล (Goh, 1998, p. 145) เสนอรูปแบบวงจรการเรียนรูจากประสบการณ             
5 ข้ันตอนคือ 
   (1) ประสบการณ  (experience)  เปนการรับรูประสบการณจากการปฏิบัติการ
เขารวมกิจกรรม หรืออาจเปนการกําหนดประสบการณใหม 
   (2) การแลกเปล่ียน (share) เปนการแลกเปลี่ยนขอมูล การสังเกต การไตร 
ตรองและนําเสนอขอมูล 
   (3) กระบวนการ (process) เปนการถกเถียงอภิปรายผลขอมูล การคนหา
ประสบการณ  การวิเคราะหและสะทอนกลับขอมูล 
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   (4) การสรุปภาพรวม (generalize) เปนการสรุปภาพรวมและกําหนดเปน
ประสบการณใหม และทดสอบ ทดลองปฎิบัติจริง 
   (5) การประยุกตใช (apply) เปนการนําผลการเรียนรูไปประยุกตใชใน
สถานการณตางๆ เปนการนําไปปฎิบัติจริงในชีวิตประจําวัน 
  ทิทลี่ (Tittly, 1994, p. 4) ไดเสนอรูปแบบการเรียนรูจากประสบการณวาจะมี
กระบวนการเรียนรูเปนวงจรแหงการเรียนรู หกข้ันตอนโดยมีรายละเอียดในแตละข้ันตอน ดังนี้ 
   (1) ประสบการณ  (experience)  ในข้ันตอนนี้จะเปนการกระตุนใหผูเรียนได
ทบทวนและประสบการณเดิมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูประสบการณ โดยผูสอนตอง
กระตุนสรางแรงจูงใจโดยอาจใชรูปแบบตางๆ เชน การแสดงบทบาทสมมุติ การชมวีดิโอภาพยนตร  
   (2) การนําเสนอเนื้อหาสาระ (content input) ผูสอนตองนําเสนอเนื้อหาให
ผูเรียนรับรู  อาจใชการบรรยาย การอานจากเอกสารคูมือ  การชมภาพยนตร  หรืออภิปรายรวมกัน 
   (3)  การวิเคราะห (analysis) เปนการวิเคราะหทบทวนประสบการณ โดย     
การใชขอมูลท่ีผูสอนไดนําเสนอ การวิเคราะหนี้อาจใชเทคนิคการประชุมกลุมยอย อภิปรายผล เพื่อ
หาขอยุติ 
   (4) การสรุปภาพรวม (generalizations) เปนการสรุปแนวคิดในภาพรวม 
หลังจากไดขอมูล  และผานการวิเคราะหมาแลว  จะไดเปนประสบการณใหมสําหรับตนเอง 
   (5) การปฏิบัติหรือทดลอง (practice or try out) เมื่อไดผลสรุปของแนวคิด
หรือประสบการณใหม  เพื่อตรวจสอบและยืนยันในประสบการณท่ีไดรับ 
   (6) การสงตอ (transfer) เปนข้ันตอนของการนําประสบการณใหมไปใชใน

ชีวิตประจําวัน เปนการนําความรูท่ีไดเรียนรูไปใชจริงในสถานการณตางๆ และจะนําไปสูการเกิด
ประสบการณ ใหมๆ อยางตอเนื่องเปนวงจรแหงการเรียนรู 
  ซาลโจว (Saljo, 1979, p.77) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูจากประสบการณ
วามีระบบและข้ันตอนสําคัญในการเรียนรูจากประสบการณ ดังนี้ 
   (1) เปนการเรียนรูท่ีเกี่ยวของกับความรู 
   (2) เปนการเรียนรูท่ีเปนการจดจํา 
   (3) เปนการเรียนรูท่ีเพิ่มทักษะและวิธีการไดรับขอเท็จจริงและสามารถใชได 
   (4) การเรียนรูเปนการส่ือสาร การใหความหมายและเกี่ยวของกับการส่ือสาร 
   (5) การเรียนรูเปนการเขาใจในโลกและแปลเปนความรู 
 
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



16 
 

 2.1.3 กระบวนการเรียนรูของชุมชน 
  1) การเรียนรูในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม (acculturation) การที่ชุมชนจะ
สามารถเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธทางสังคม (social interaction) ดวยกระบวนการผสมผสาน หรือ
รวมกระบวนการตางๆ ท้ังกายและจิตเขาดวยกันอยางเปนระบบ (Ginsberg and Opper, 1979, p. 18)  
ซ่ึงมีกระบวนการปรับตัว (adaptation) ใหเขากับส่ิงแวดลอม ประสบการณใหม เพื่อใหเกิดความ
สมดุลดวย 2 กระบวนการคือกระบวนการดูดซึมภาพหรือเหตุการณท่ีเปนส่ิงเรา (assimilation) และ
กระบวนการปรับโครงสรางความคิดเดิมใหสอดคลองกับส่ิงเราใหม (accommodation) จนสามารถ
นําวัฒนธรรมมาประยุกตใชหรือตอบสนองตอวัฒนธรรมอ่ืนๆ ท่ีไดพบเหมือนกัน การปรับตัวให
เขากับวัฒนธรรม/การสังสรรคระหวางวัฒนธรรมคือการทําความเขาใจปรากฏการณ เม่ือกลุมของ
คนท่ีมีวัฒนธรรมตางกันไดมีการติดตอ พบปะสังสรรคกันอยางตอเนื่อง และมีการเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึนเล็กนอยในรูปแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุมหนึ่งหรือท้ังสองกลุมจนทําใหเกิดกระบวนการ      
ผลิต (production) การผลิตซํ้าเพื่อสืบทอด (reproduction) ทาฟ (Taft, 1953, pp. 45-55) ไดเสนอ
แบบจําลองเจ็ดข้ันของการผสมกลมกลืนการเรียนรูทางสังคม ซ่ึงเห็นไดจากพฤติกรรมและ
ส่ิงแวดลอมทางสังคม ข้ันท่ี 1 เปนการเรียนรูวัฒนธรรม ข้ันท่ี 2 เปนทัศนคติตอบุคคลที่เกิดจาก
ขนบธรรมเนียมและอัตลักษณในวัฒนธรรมใหม ข้ันท่ี 3 เปนทัศนคติตอบุคคล ขนบธรรมเนียม  
และอัตลักษณของบุคคลในวัฒนธรรมหลัก  เนื่องจากขนบธรรมเนียมแตละวัฒนธรรมจะขัดแยงกัน
จึงเปนไปไมไดทีจะมีทัศนคติเชิงบวกตอทุกขนบธรรมเนียมในท้ังสองวัฒนธรรม ข้ันท่ี 4 เนนท่ี   
การยอมอยูในวัฒนธรรมใหม ข้ันท่ี 5 เปนข้ันการยอมรับใหเขาไปอยูในวัฒนธรรมใหม ข้ันท่ี 6  
เปนอัตลักษณของการเขาเปนสมาชิกกลุมท่ีมองโดยตัวเอง ข้ันที่ 7 เปนการบรรจบกันของ
ขนบธรรมเนียมสองวัฒนธรรม  คําวาขนบธรรมเนียม (norm)  มีนัยถึงการสรางมาตรฐานซ่ึงกลุมใช
ในการตัดสินพฤติกรรมตนเองและผูอ่ืนการเปล่ียนแปลงขนบธรรมเนียมยอมหมายถึงการเปล่ียน 
พฤติกรรม 
    มารเดนและเมเยอร (Marden Meyer, 1968, p.  33) กลาวถึงการเรียนรูเพื่อการ
ปรับตัวทางวัฒนธรรม เรียกวา พหุนิยมเชิงโครงสราง ประกอบดวย 1) การปรับตัวใหเขากับ
วัฒนธรรมหรือการสังสรรคทางวัฒนธรรมภายนอก  2)  ความเคารพท่ีสาธารณชนซ่ึงเกิดจาก

ความสําเร็จบางประการ 3) สถาบันทางสังคมตางๆ ของชนกลุมนอยมีการปรับตัวใหสอดคลองกับ
ขนบธรรมเนียมของวัฒนธรรมหลัก  เชน  ภายในกรอบของการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรม หรือ
การสังสรรคทางวัฒนธรรม มีการเลือกท่ีจะมีความเกี่ยวของอยางลึกซ้ึงกับคนท่ีมีมรดกทางวัฒนธรรม 
ศาสนา และเช้ือชาติเหมือนกัน เฟส (Faist, 2000, pp. 189-191) ไดเสนอแหลงทองเท่ียวแปลกใหม 
(unseen Thailand) theory of  trans-nationalization of social space วาทางเลือกในการปรับตัว
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ใหเขากับวัฒนธรรม หรือการสังสรรคระหวางวัฒนธรรม  มีการปรับตัวทางวัฒนธรรมในเชิงบวก 
3 แบบ คือ แบบท่ีหนึ่งการผสมกลมกลืน (assimilation) คือการเปนพลเมืองเต็มข้ัน มีการรับเอาระบบ
คุณคาและพฤติกรรมท่ีรัฐใหความสําคัญมาปฏิบัติ แบบท่ีสองเปนพหุนิยม (ethnic pluralism) 
เปาหมายคือการเปนพลเมืองในรัฐท่ีมีรูปแบบพหุวัฒนธรรม (multicultural) และแบบที่สามการรักษา
แนวทางปฏิบัติในดานวัฒนธรรม ที่ถูกปลูกฝงในบริบทของสังคมและการเมืองแบบใหม 
การขามเขตแดน (border crossing) เปนการขยายพื้นท่ีทางสังคม โดยการถือหลายสัญชาติ  เปาหมายคือ
การเปนสมาชิกและทําใหเกิดอัตตลักษณใหมท่ีมีการผสมผสานแลว 
  2) ลักษณะการเรียนรูของชุมชน สีลาภรณ นาครทรรพ (2539, หนา 61-64) ได
กลาวถึงลักษณะสําคัญของกระบวนการเรียนรูของชุมชนไวดังนี้ 
   (1) กระบวนการเรียนรูของชุมชนมีลักษณะเปนกระบวนการกลุม เกิดข้ึนจาก
การพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น นําเอาประสบการณจริงมาแลกเปล่ียนกัน วิพากษวิจารณปญหา
และขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาระหวางคนในชุมชนดวยกัน  
   (2) การเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง  กระบวนการเรียนรูของชุมชนเปน
เร่ืองของความพยายามท่ีจะหาทางแกปญหาในชีวิตจริง พลวัตของการเรียนรูเกิดขึ้นจากการได
พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น  วิเคราะหปญหา  สาเหตุของปญหา  และแนวทางแกไข  เม่ือได
แนวทาง แกไขแลวสมาชิกก็นํากลับไปลงมือปฏิบัติ   
   (3) การเรียนรูจากปญหาในชีวิตจริง (problem  oriented) เปนการเรียนรูเพื่อ
พยายามแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงของชุมชน  มิไดมีความหมายเพียงยกระดับความคิดสติปญญาของ
คนในชุมชน แตยังหมายถึงการชวยแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลท่ีคนในชุมชนสามารถเห็น
เปนรูปธรรมได เม่ือชุมชนสามารถชวยกันแกปญหาของตนเอง ความม่ันใจศักยภาพตนเองก็จะ
สูงข้ึนและกลาท่ีจะริเร่ิมคิดคนหาทางเรียนรูเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาชุมชนตนเองใหดีข้ึน   
   (4) การเรียนรูและทํางานรวมกันในลักษณะเปนเครือขาย ลักษณะของ

ความสัมพันธในแนวราบมากกวาแนวดิ่ง ความเช่ือมโยงระหวางคนท่ีเขามาสัมพันธกันเปน
เครือขาย คือ การเรียนรูจากประสบการณของกันและกัน การแลกเปล่ียนความคิดและ/หรือ
ทรัพยากรระหวางกันและกันตามความสมัครใจ มีการชวยเหลือกัน มีการติดตอส่ือสารถึงกัน
สมํ่าเสมอ ไมมีการบังคับบัญชา ไมมีโครงสรางอํานาจ  เครือขายจึงมีลักษณะคอนขางหลวม จุดรวม
ของคนหรือชุมชนที่เขามาเช่ือมโยงเปนเครือขาย ไดแก มีแนวคิดคลายกัน สนใจหรือทํางาน
ประเภทเดียวกัน    
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  3) องคประกอบการเรียนรูของชุมชน คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, 
41-42) กลาววา รากฐานสําคัญของชุมชนที่เปนองคประกอบของการเรียนรูของชุมชน มีสาม 
ประการ  คือ 
   (1) คน  ประกอบดวย ผูรูหรือปราชญชาวบาน ผูนําชุมชนหรือองคกรและผูมี
ความรูความชํานาญเฉพาะดานในชุมชน 
   (2) ความรู  ประกอบดวย ความรูท่ีเปนภูมิปญญาชาวบาน ความรูทางวิชาการ
หรือท่ีมาจากภายนอกและชุดความรูหรือประสบการณท่ีชุมชนและองคกรไดสะสมและพัฒนาข้ึน 
   (3) ทรัพยากร ในท่ีนี้หมายถึง  ทรัพยากรวัตถุ เชน เงินทุน ท่ีดิน ปาไม แหลง
น้ํา พืช สัตว และผลผลิตของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
ภาพ  2  แสดงกระบวนการเรียนรูเพื่อชุมชน 
ท่ีมา  (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  2544, หนา 42)   

ความรูเหมาะสม 

-  วิเคราะหปญหา 

-  หาแนวทาง 

-  ลงมือปฏิบัติ 

   -  องครวม 

              -  บูรณาการ 

      ประเด็นท่ีมาจากทองถ่ิน 

          แกปญหาทองถ่ิน 

ภูมิปญญา 

ทรัพยากรในชุมชน 

ปญหาและความ

ตองการ 

ฐานการเรียนรู 

ความรู สาระเรียนรู 

  กิจกรรมเรียนรู 

              รวมพลัง 

(ชาวบาน) 
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 จากภาพจะเห็นไดวากระบวนการเรียนรูเพื่อชุมชนเร่ิมตนจากการวิเคราะหขอมูล สภาพ
ชุมชนเปนอยางไร  มีปญหาและความตองการอะไร ชุมชนมีทรัพยากรและผลผลิตอะไร เชน พืช  
สัตว  รายได  ฯลฯ  รวมถึงการสํารวจคนหาผูรูหรือคนเกงในชุมชน เชน คนปนหมอ คนเกงใน   
การเพาะปลูก ฯลฯ เปาหมายของการวิเคราะหก็เพื่อศึกษาศักยภาพและขอจํากัดชุมชน 
 ข้ันตอนการวิเคราะหขางตนจะเช่ือมโยงหรือช้ีใหเห็นความรูท่ีจําเปนและเหมาะสมกับ

ชุมชน เม่ือรวมกันเขาเปนชุดความรูท่ีชาวบานตองเรียนรูรวมกันในการสรางกิจกรรม ซ่ึงมีหลักบาง
ประการรวมกัน คือ การเรียนรูจากการปฏิบัติ พัฒนา องคความรู และการพึ่งตนเอง   
 จากสาระของกระบวนการเรียนรูของชุมชนท่ีกลาวมาแลวท้ังในสวนของกระบวนการ

เรียนรูในวิถีชีวิต และกระบวนการเรียนรูตามแนวระบบโรงเรียน พอสรุปไดวาองคประกอบของ
กระบวนการเรียนรูของชุมชน  มีดังนี้ 
  (1) ฐานการเรียนรู  ฐานการเรียนรูในวิถีชีวิต  หมายถึง  แหลงของการเรียนรู
ของชุมชนท่ีมีอยูรอบตัว  ท้ังในครอบครัว  หมูบาน  และตางชุมชน ในธรรมชาติ  เชนเดียวกับผูให
การเรียนรูมีมากมาย  ท้ังพอแม  ปูยา  ตายาย  พี่ปานาอา  เพื่อน  พระ  หรือนักบวช  หรือผูนําศาสนา  
ครู  ชาง  พอคา หมอพื้นบาน  ฯลฯ  รวมทั้งเครือขายและองคกร  ชาวบานตลอดจนสถาบันการ
เรียนรูของชุมชนและทรัพยากรอื่นๆ 
  (2) เนื้อหา/องคความรู เนื้อหา/องคความรู ในวิถีชีวิตเปนเนื้อหาความรู ท่ี
กําหนดจากความตองการจําเปนของชุมชนเปนหลักและเปนเนื้อหาในเชิงปฏิบัติมากกวาทฤษฎี  
เปนรูปธรรมมากกวานามธรรม เพราะหวังผลในการนําไปใชในวิถีชีวิตจริงๆ ดานตางๆ นอกจากนี้
เนื้อหา/องคความรูตามแนวระบบโรงเรียน  เปนเนื้อหาความรูท่ีมาจากการกําหนดของหลักสูตร  ซ่ึง
มีท้ังเนื้อหาวิชาตางๆ ท่ีกําหนดเปนแกนกลางเหมือนกันท่ัวประเทศ และเนื้อหาท่ีเปดโอกาสให
กําหนดเองเพื่อความสอดคลองกับความตองการของชุมชน 
  (3) กิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนการสอน  การสังเกต  
การอาน การฟง การถาม  การทดลอง การไตรตรอง  การพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น  เปนตน             
 จากการทบทวนเอกสารแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู พบวา ปจจัยท่ีจะทําใหเกิดการเรียนรู
จากนักวิชาการหลายทานมีประเด็นท่ีเหมือนและตางกันในแตละข้ันตอน และเม่ือนํามาเรียบเรียง
ใหมจะพบวา มีข้ันตอนการเกิดต้ังแตการทบทวนประสบการณเดิม (repeat experience) การรับรู/
จดจําขอเท็จจริง (ackknowledgement/commit) การแลกเปล่ียน/เลียนแบบ (exchange/image)     
การสังเกตไตรตรอง (observation/consideration) การวิเคราะหสะทอนกลับ (feedback analysis) 
การสรุปภาพรวม (conclusion total picture) การทดลองปฏิบัติการ (experiment) การกระทําจริง     
(action) การตรวจสอบ/บูรณาการ (check up on/intergration) สงตอความสัมพันธในวิถีชีวิต  (send 
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to relation daily life) การผลิตซํ้าทางวัฒนธรรม (accultulation) ดังแสดงตารางเปรียบเทียบแนวคิด
การเรียนรู 
 
ตาราง  1  เปรียบเทียบแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณ 
 

 โคลบ โกท ทิลล่ี ชาลโจว เอกวิทย สีลาภรณ 

การทบทวนประสบการณเดิม  
(repeat experience ) 

ไม ไม มี มี มี มี 

การรับรู/จดจําขอเท็จจริง 
(ackknowledgement/ commit) 

ไม มี มี มี มี ไม 

การแลกเปล่ียน/ เลียนแบบ 
(exchange / image)  

ไม มี ไม ไม ไม มี 

การสังเกตไตรตรอง  
(observation / consideration) 

มี ไม ไม มี มี ไม 

การวิเคราะหสะทอนกลับ 
(feedback analysis)  

มี มี มี มี มี มี 

การสรุปภาพรวม   
(conclusion total picture)   

ไม มี มี ไม ไม ไม 

การทดลองปฏิบัติการ 
(experiment)  

ไม ไม มี ไม ไม ไม 

การกระทําจริง  
(action )  

ไม ไม ไม ไม มี มี 

การตรวจสอบ/บูรณาการ  
(check up on /intergration) 

มี ไม ไม ไม ไม มี 

สงตอความสัมพันธในวิถีชีวิต 
(send to relation daily life) 

ไม ไม ม ี ไม มี มี 

การผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม 
(accultulation) 

ไม ไม ไม ไม ไม ไม 

 
 สาระท่ีเกี่ยวกับลําดับข้ันตอนกระบวนการเรียนรูของชุมชนสรุปไดวา ชุมชนสวนใหญ
รับรูและตระหนักในปญหาจากการท่ีสมาชิกในชุมชนประสบปญหาและรับรูเอง การวิเคราะห
ปญหาของชุมชนจะรวมกันวิเคราะหเปนกลุมใหญหรือในลักษณะเครือขายความรวมมือ แนวทาง
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แกปญหาจะเลือกโดยการลองผิดลองถูก แลวดําเนินการโดยลักษณะของการรวมกลุมจัดต้ังองคกรมี
การประเมินโดยสมาชิกและผูนํารวมกัน จะนําไปสูกระบวนการเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชน
อยางไรก็ตามผูวิจัยจะไดศึกษาภาคสนามเพื่อศึกษาแนวทางในการเรียนรูจากพื้นท่ีตนแบบตอไป                   

 
2.2  แนวคิดการจัดการความรู 
 
 2.2.1  ความหมายการจัดการความรู 
 โอเดล (O’Dell, 1998,  pp. 3-9) กลาววา การจัดการความรูเปนกลยุทธในการที่จะทํา
ใหคนไดรับความรูท่ีตองการภายในเวลาท่ีเหมาะสม รวมท้ังชวยทําใหเกิดการแลกเปล่ียน และนํา
ความรูไปปฏิบัติเพ่ือยกระดับ และปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร ท้ังนี้การจัดการความรูไมใช
เคร่ืองมือท่ีจัดการกับตัวความรูโดยตรง แตเปนวิธีการท่ีเกิดการแลกเปล่ียนความรูระหวางกันได 
 เฮนรี่และเฮ็ดเพท (Henrie & Hedgepeth,  2003, p. 1) กลาววา การจัดการความรู 
หมายถึง การจัดการความรูเปนระบบบริหารจัดการทรัพยสินความรูขององคกรท้ังท่ีเปนความรู โดย 
นัยและความรูท่ีเห็นไดอยางชัดแจง ระบบการจัดการความรูเปนกระบวนการท่ีเกี่ยวพันกับการ 
จําแนกความรู การตรวจสอบความรู การจัดเก็บความรูท่ีผานการตรวจสอบแลว การเตรียมการกรอง 
ความรูและการเตรียมการเขาถึงความรูใหกับผูใช ท้ังนี้โดยมีหลักการที่สําคัญคือ ทําใหความรูถูกใช  
ถูกปรับเปล่ียนและถูกยกระดับใหสูงขึ้น 
 ประเวศ วะสี (2548, หนา 21)  กลาววา  การจัดการความรูหมายถึงการจัดการใหมีการ
วิจัยสรางความรูอยางเหมาะสม ใหมีการตั้งโจทยรวมกัน รวมเรียนรู จัดความรูใหอยูในรูปการ
เรียนรูรวมกัน จัดการใหสรางความรูและการเรียนรูไปสูการปฏิบัติสําเร็จผล ประเมินผลการปฏิบัติ
เพื่อการปรับตัวอยางตอเนื่อง เพื่อนําความรูท่ีมีอยูไปประยุกตใชในการพัฒนาชุมชน พัฒนาคน  
การจัดระบบฐานขอมูลการพัฒนาระบบจัดเก็บและประมวลผลในรูปส่ือประสม 
 
 2.2.2  ประเภทของการจัดการความรู           

 โอเดลและเกลสัน (O’Dell, and Grayson, 1998, pp. 3-9) ไดนําแนวคิดการจําแนก
ความรูของมิเชล โพลันยี และอิกุจิโระ โนะนากะ (Michael Polanyi & Ikujiro Nonaka) 2 ประเภท 
ดังนี้  
 
 
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



22 
 

  1) ความรูที่อยู ในตัวของบุคคล (tacit knowledge) เปนความรูที่เกิดขึ้นจาก 
ประสบการณการเรียนรูหรือพรสวรรคตางๆ ซ่ึงส่ือสารหรือถายทอดในรูปของตัวเลขสูตร หรือ 
ลายลักษณอักษรไดยาก ความรูชนิดนี้พัฒนาพรอมท้ังสามารถแบงปนกันได และเปนความรูท่ีกอให
เกิดความไดเปรียบในการแขงขัน  
  2) ความรูท่ีเปนเหตุเปนผล  (explicit knowledge) เปนความรูท่ีสามารถรวบรวม 
และถายทอดออกมาเปนรูปแบบตางๆ ได เชน หนังสือคูมือ เอกสาร และรายงานตางๆ ซ่ึงทําใหคน
สามารถเขาถึงไดงาย  
 

 2.2.3  ความสัมพันธการจัดการความรูกับการเทียบเคียง  (benchmarking) 
 การเทียบเคียง  (benchmarking)  และการจัดการความรูเปนเคร่ืองมือท่ีมีความสัมพันธ
กันและเอ้ือประโยชนตอกัน โดยการเทียบเคียง  เปนหนึ่งในเคร่ืองมือท่ีชวยใหเกิดพัฒนาความรู 
โดยเร่ิมจากการวัดและเปรียบเทียบกับคนท่ีทําไดดีกวาหรือเกงกวา    
 การทําการเทียบเคียง  เริ่มเกิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ป 2523 เปนกระบวนการ

บริหารธุรกิจท่ีมีกลยุทธเฉพาะตัวท่ีไดจากการเรียนรูจากผูอ่ืน โดยการเปรียบเทียบกับหนวยงาน
อ่ืนๆ ในสวนตางๆ ท่ีใชระยะเวลาดําเนินการระยะยาวอยางมีระเบียบแบบแผน โดยมีตัววัดความ 
กาวหนาในแตละระยะ เวลาได  benchmarking process  เปนกลวิธีท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง
องคกรทุกประเภททั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  
 การเทียบเคียงเปนกระบวนการปรับปรุง เปล่ียนแปลงในอันท่ีจะพิจารณาวา มีสภาพ

ใดบางท่ีจะสามารถปรับปรุงใหดีข้ึนกวาเดิม และทําการวิเคราะหเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืน แลวนํา
ความรูท่ีไดมาจัดการวางแผนการปรับปรุงองคกรของเรา ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดีข้ึน 
 กลาวโดยสรุป การจัดการความรูหมายถึงกระบวนการที่ดําเนินการรวมกันของชุมชน
โดยหรืออาจมองวาเปนกระบวนการเปรียบเทียบองคกรกับหนวยงานอื่นในดานตางๆ โดยมี
จุดมุงหมายท่ีจะปรับปรุงใหใกลเคียง โดยจําแนกระดับของความรูออกไดเปน  4  ระดับ  คือ 
  1) ความรูเชิงทฤษฏี  (know-what) เปนความรูเชิงขอเท็จจริง รูอะไร เปนอะไร 
จะพบในผูท่ีสําเร็จการศึกษามาใหมๆ  ท่ีมีความรูโดยเฉพาะความรูท่ีจํามาไดจากความรูชัดแจง ซ่ึง 
ไดจากการไดเรียนมาก  แตเวลาทํางานก็จะไมม่ันใจ มักจะปรึกษารุนพี่กอน  
  2) ความรูเชิงทฤษฏีและเชิงบริบท (know-how) เปนความรูเชื่อมโยงกับโลก
ของความเปนจริง ภายใตสภาพความเปนจริงท่ีซับซอนสามารถนําเอาความรูชัดแจงท่ีไดมา
ประยุกตใชตามบริบทของตนเองได มักพบในคนที่ทํางานไปหลายๆ ป จนเกิดความรูฝงลึกท่ีเปน
ทักษะหรือประสบการณมากข้ึน  

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



23 
 

  3) ความรูในระดับท่ีอธิบายเหตุผล  (know-why) เปนความรูเชิงเหตุผลระหวาง
เร่ืองราวหรือเหตุการณตางๆ ผลของประสบการณแกปญหาที่ซับซอนและนําประสบการณมา
แลกเปล่ียนเรียนรูกับผูอ่ืน เปนผูทํางานมาระยะหนึ่งแลวเกิดความรูฝงลึก สามารถอดความรูฝงลึก
ของตนเองมาแลกเปล่ียนกับผูอ่ืนหรือถายทอดใหผูอ่ืนไดพรอมท้ังรับเอาความรูจากผูอ่ืนไปปรับใช

ในบริบทของตนเองได  
  4) ความรูในระดับคุณคา ความเชื่อ (care-why) เปนความรูในลักษณะของ

ความคิดริเร่ิม สรางสรรคท่ีขับดันมาจากภายในตนเองจะเปนผูท่ีสามารถสกัด ประมวล วิเคราะห
ความรูท่ีตนเองมีอยูกับความรูท่ีตนเองไดรับมาสรางเปนองคความรูใหมข้ึนมาได เชน สรางตัวแบบ 
หรือทฤษฏีใหมหรือนวัตกรรมข้ึนมาใชในการทํางานได 
 
 2.2.4  การสรางองคการแหงการเรียนรู  (learning  organization)  
 การท่ีจะจัดการทองเที่ยวชุมชนโดยคํานึงถึงการใชศักยภาพของมรดกทางวัฒนธรรม 
ส่ิงแวดลอม การเพ่ิมขีดความสามารถของสตรี  เปนเร่ืองท่ีตองคิดใหแตกตางจากการเรียนการสอน
ในระบบของสถานศึกษา จําเปนตองใชวิธีสงเสริมใหเกิดการเรียนรูในแตละคนและมีการถายทอด
แลกเปล่ียนความรูและประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่องซ่ึงยอมสงผลให

ชุมชนนั้น ปรับตัวเขากับบริบทใหมๆไดตลอดเวลา  คือ  หลักของการพัฒนาท่ีเรียกวา  องคการแหง
การเรียนรู เซงเก (Senge,1993, pp.5-14) ไดเขียนหนังสือเร่ือง The  Fifth  Discipline : The  Art  and 
Practice of the Learning Organization ข้ึนเม่ือป 1990 โดยไดคํานิยามไววาเปนองคการที่ผูคนใน
องคการสามารถเพิ่มศักยภาพของตนในการสรางสรรคผลสําเร็จท่ีเขาตองการไดอยางตอเนื่อง โดย
แนวคิดใหมๆ (pattern of thinking)ไดถูกบมเพาะ (nurtured) ใหเกิดขึ้นอยางกวางขวางดวยความ
ปรารถนารวมกัน (collective aspiration) ของคนในองคการที่เกิดจากการเรียนรูรวมกันอยางตอ 
เนื่อง มีองคประกอบสําคัญหัวใจหลักของการเปนองคการแหงการเรียนรูไวหาประการคือ 
  1) มุงสูความเปนเลิศ (personal mastery) บุคลากรขององคการทุกคนมีพันธกิจ
ในการพัฒนาตนเอง (self-develop) ในการเรียนรูทักษะและความสามารถของตนเองอยางตอเนื่อง  
เพื่อใหเกิดการปรับปรุงผลงานอยูตลอดเวลา ซ่ึงลักษณะการเรียนรูของคนในองคการไดสะทอนให
เห็นถึงการเรียนรูขององคการ การพัฒนาตนเองเชนนี้จะชวยใหบุคลากรไดพัฒนาความเปนเลิศทาง
วิชาชีพ (professional) ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาตนเอง (self actualization) อยางแทจริง  และไดใช
ศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี บุคลากรขององคการจะมีความเปนนายของตนเอง (human  
mastery) มีความเปนตัวของตัวเองสูง มีความกระตือรือรน สนใจและใฝหาท่ีจะเรียนรูส่ิงใหมๆ อยู
เสมอ มีความปรารถนาท่ีจะเรียนรู เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนมุงสูจุดมุงหมายและความสําเร็จตามท่ี
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กําหนดไว โดยองคการมีบทบาทในการสงเสริมการพัฒนา และเอ้ืออํานวยใหนําเอาความเปนเลิศ
นั้นมาสรางสรรคและประยุกตใชเพื่อใหเกิดผลลัพธตามท่ีทุกคนปรารถนา 
  2) แผนแบบทางความคิด (mental model) เปนเร่ืองของแบบแผนทางจิตสํานึก
ของบุคลากรในองคการ รวมท้ังภาวะทางจิต ทัศนคติในการมองโลกและความเช่ือของบุคลากร ซ่ึง
เปนผลจากกระบวนการทางสังคม  (socialization) อันเปนการสะทอนถึงพฤติกรรมของบุคลากร  
ตอการต้ังขอสมมุติฐาน  เพื่ออธิบายปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้น Mental  Model จึงเปน
พื้นฐานของวุฒิภาวะ (emotional quotient) ของบุคลากรในองคการ ซ่ึงบุคลากรแตละคนมีความ
ปรารถนา  มีแรงบันดาลใจรวมกัน (collective aspiration) ตลอดจนตระหนักถึงสภาพการของ
องคการท่ีเปนอยูและมีความพรอมท่ีจะทําการตรวจสอบสถานการณ 
  3) การสรางและการสานวิสัยทัศน (shared vision) เปนเรื่องของการสราง
เปาหมายหรือผลลัพธและความตองการที่เปนความปรารถนารวมของบุคลากรในองคการ  โดยการ
สนับสนุนใหบุคลากรไดแสดงวิสัยทัศนหรือมุมมองของตนตออนาคตขององคการ  และเปดโอกาส
ใหทุกคนไดรวมกันแสดงความคิดเห็น  ตลอดจนไดอภิปรายถกเถียง  (discuss  and  debate)  ซ่ึงจะ
ชวยใหบุคลากรเกิดการยอมรับ และพรอมที่จะดําเนินกิจการตางๆ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของ
องคการ ท้ังนี้บุคลากรทุกคนจะทําการพัฒนาวิสัยทัศนของตนเองใหสอดคลองกับวิสัยทัศนรวม
โดยผูบริหารมีหนาท่ีสานวิสัยทัศนจากฐานลาง 
  4) การเรียนรูรวมกันเปนทีม (team learning) เปนการเรียนรูรวมกันอยาง
ตอเนื่องของบุคลากรในองคการโดยเนนการถายทอดประสบการณภายในสถานท่ีทํางานในการ

ปฏิบัติหนาท่ีประจําตามปกติ โดยมีวิธีการดังนี้ 
   (1) ใชการเสวนา (dialogue) ในการแลกเปล่ียนขอคิดเห็นซ่ึงกันและกัน โดย
เร่ิมตนดวยหัวขอท่ีตองการเสวนา  โดยไมกําหนดขอสมมุติฐานหรือทางเลือกใดๆ ไวลวงหนา แต
ใหกลุมเสวนารวมกันคิดพิจารณาในการเสวนาเพ่ือใหไดประสิทธิภาพทุกคร้ัง สมาชิกแตละคน
จะตองมีความคิดและจิตใจที่เปดกวาง ยอมรับขอคิดเห็น และเหตุผลกัน มิเอาอัตตาและตําแหนง
หนาท่ีการงาน เขามาสูวงเสวนา  เพราะจะเปนอุปสรรคตอการเรียนรูรวมกัน 
   (2) ใชการอภิปราย (discussion) ซึ่งไดเตรียมขอสมมุติฐานและทางเลือก
ตางๆ ไวเปนการลวงหนาเพื่อใหทุกคนไดอภิปรายรวมกัน 
   (3) ใชเทคนิคการบริหารงานเปนทีม (team management) ซ่ึงเปนเร่ืองของ
การใชความสามารถของหัวหนาทีมในความเปนผูนํา (leadership) และความเขาใจในจิตวิทยาของ
การบริหารทีมงาน เพื่อใหเกิดการเรียนรูจากผลสําเร็จหรือความผิดพลาด 
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   (4) ใชเทคนิคของการบริหารโครงการ (project management) บริหารในรูป
โครงการมีหัวหนาและสมาชิกโครงการ มีจุดเร่ิมตนและกําหนดแลวเสร็จท่ีชัดเจนมีกิจกรรมพรอม
ผูรับผิดชอบ มีกระบวนการของการบริหารอยางเปนระบบ  เชน การประเมินงานโครงการ 
(estimating) การวางแผนงานโครงการ (planning) การกําหนดกิจกรรมและเวลา (scheduling) การ
ปฏิบัติงานตามโครงการ (implementation) การติดตามผลความกาวหนา (tracking & control)  การ
ปรับปรุงแกไข (fine tuning) การสงมอบโครงการ (hand over) ท้ัง 4 วิธีการจะนําไปสูการเรียนรู
แบบกัลยาณมิตร (a collegial spirit) ในฐานะเพื่อนรวมงานหรือที่เรียกวาวิธีการแบบมีแตได
ดวยกันท้ังสองฝาย (win-win approach) 
   5) ความคิดความเขาใจเชิงระบบ (system thinking) การพัฒนาแบบแผนทาง
ความคิดใหมๆ แตมีความเปนระบบ คือ เปนความพยายามท่ีจะทําความเขาใจถึงความสหสัมพันธ
ของโลกสมัยใหมที่มีความซับซอนและแสดงใหเห็นวา อะไรคือสาเหตุ อะไรคือผล (cause  
relationships) ท่ีจะมีอิทธิพลและสงผลตอพฤติกรรมและความสําเร็จขององคการ เนื่องจากท่ีผานมา
คนมักจะมองไปท่ีปรากฏการณผิวเผิน แลวสรุปหาสาเหตุเพียงปจจัยเดียว (single effects) ท่ีจะมามี
ผลกระทบและคิดวาส่ิงเหลานี้คือสาเหตุของความผิดปกติท่ีควรไดรับการบําบัดแกไข แตในยุค
ปจจุบันนี้สังคมเต็มไปดวยความยุงยากซับซอน  ผูบริหารและพนักงาน  ควรไดรับการฝกฝนใหมี
การคิดแบบองครวม (holistic) หรือการมองภาพกวาง (big picture) องคประกอบตางๆ มีความ 
สัมพันธกันอยางซับซอน  เพื่อท่ีจะสามารถเขาใจ  และเห็นถึงสาเหตุของปญหาไดแทจริง

องคประกอบท่ีกอใหเกิดการเรียนรูขององคการนั้น 
     
 2.2.5  ตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงองคกรแหงการเรียนรู  
 ชอรลา และลียเนช (Chawla and Renesch, 1995, p. 503) ผูเขียนเรื่อง “Learning 
Organization Developing Cultures for Tomorrows Workplace” โดยการแปลงแนวคิด เชนเก           
(Peter Senge) เพื่อเห็นตัวช้ีวัดท่ีแสดงถึงการเกิดองคกรแหงการเรียนรู  ดังตาราง  2 
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ตาราง  2  แสดงตัวช้ีวัดการเกิดองคกรแหงการเรียนรู 
 
องคประกอบ พฤติกรรมที่เกิดชั้นตน ความเช่ียวชาญท่ีติดตาม 
ความคิดเชิง

ระบบ (system 
thinking 

ความคิดแตกแขนง     
(expansionist thinking) 
ความเขาใจการเช่ือมตอ  
(understanding of connectivity)  
การรับรูสัญชาตญาณ (perspective) 
การบูรณาการ  (integration) 

การมองเห็นภาพมวลรวม 
(understanding the whole) 
 

มุงสูความเปน

เลิศ  (personal 
mastery 

ความเห็นอกเห็นใจ  (compassion) 
การยอมรับความจริง (self and other     
acceptance) 
การกระจายอํานาจ (shared power) 
อํานาจในตน (authenticity)  
อํานาจท่ีชอบธรรม (moral leadership) 
ปฏิภาณไหวพริบ (sensitivity) 
มนุษยธรรม  (humanity)  
ความรอบรูเช่ียวชาญ (expert  
knowledge) 
การเพ่ิมพูนการเรียนรูใหม 
(growth oriented) 
ทิศทางเปนของตนเอง (self directed) 
ความอดทน  (tolerance) 
พันธะผูกพัน  (value ambiguity) 
การแสดงความคิดเห็นจากการเรียนรู     
(learning commitment)  
 
 

กําลังใจ (encouragement) 
การยอมรับ (acceptance) 
พลังอํานาจ (empowerment) 
ความเช่ือถือ  (trust) 
การคนพบดวยตนเอง (self discovery) 
ความมีเกียรติ  (dignity) 
ความมีอิสระ (autonomy) 
ศักยภาพที่เติมเต็ม  (full field potential) 
การเจริญเติบโต (growth) 
ทางเลือก (support  choice) 
พ่ึงตนเอง (independence) 
ทบทวนความคิดที่ผิดพลาด  
(space to make mistake) 
การยอมรับการเปล่ียนแปลง                      
(supported in transition) 
การเรียนรู  (learning) 
การรับผิดชอบ ( responsibility) 
ความสัมพันธตอคนและผูอื่น                      
 (self/other connection) 
ความรูสึกเปนเจาของ (ownership) 

แผนแบบทาง

ความคิด

(mental model) 

ความเขาใจที่ถองแทภายใน (insight) 
การใครครวญ  (introspection) 
ขอตกลงเบื้องตนที่ทาทาย  
(challenge assumption)  
นวัตกรรมใหม (new innovation) 

นวตกรรม (innovation) 
มีความหมาย (meaning) 
ขอตกลงที่ทาทาย  
(challenger assumption)  
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ตาราง  2  (ตอ) 
 
องคประกอบ พฤติกรรมที่เกิดชั้นตน ความเช่ียวชาญท่ีติดตาม 

การสราง

วิสัยทัศน

(shared 
vision) 

หลักการ (principles) 
คุณคาการวางแนวทาง (value alignment) 
แรงบันดาลใจ (inspiration) 
เปาหมาย (goal) 
ความคาดหวังที่นาเช่ือ (vision) 
การระดมความคิดอยางมีหลักเกณฑ  
(mobilize commitment) 

สํานึกประโยชนรวม (sense of purpose) 
คุณคาแหงตน (personal/ co - value 
alignment) 
การวางแนวทาง (alignment) 
การเคล่ือนไหว (motivation) 
ความชัดเจน  (clarity) 
วิสัยทัศนรวมพัฒนา  
(co-develop vision)  
ขอตกลง  (engagement) 
กติกา (commitment)  

การเรียนรู

รวมกัน 
(team learning) 

ความรวมมือ  (cooperation) 
การสนทนา  (dialogue) 
การรับฟง (listening) 
ความคิดสรางสรรค (creativity) 
การเสริมสรางมิตรภาพ 
(encourage relationship)   
การผนึกกําลัง (promote harmony) 

การวางแผนรวม (co-design) 
การแสดงออกดวยตนเอง 
(self expression) 
การสนับสนุน (contribution) 
การสรางสรรค (creativity) 
สรางแนวรวมชุมชน (social unit ) 
มิตรภาพ  (relationship) 

 
ท่ีมา  (Chawla and Renesch,1995, p.503) 

 
2.3  แนวคิดการทองเท่ียวชุมชน 
 
 2.3.1  ความหมายและแนวคิดการทองเที่ยวชุมชน 
  1) ความหมายการทองเท่ียวชุมชน การทองเท่ียวชุมชน (community based 
tourism)  มีช่ือเรียกตางๆ อาทิเชน การทองเท่ียวสีเขียว  (green tourism)  การทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ  
(nature tourism)  การทองเท่ียวที่มีพื้นฐานจากชุมชน  การทองเท่ียวชนบทเชิงบูรณาการ (integrated 
rural tourism) การทองเท่ียวเชิงเกษตร (agro-tourism) การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (ecotourism) และ   
การทองเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรม (cultural and heritage tourism) การทองเที่ยวทางเลือก 
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(alternative tourism) การทองเท่ียวเพื่อแกไขปญหาความยากจน (pro-poor tourism) ซ่ึงไดนําหลัก 
การทองเท่ียวแบบยั่งยืน (sustainable tourism) มาเปนแนวทางนิยามความหมายไดดังนี้  
   (1) การท อง เ ท่ี ยว ท่ีส ง เส ริมการอนุ รั กษ โดยการ เส ริมสร า ง รักษา
สภาพแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม สถานท่ีท่ีดีงามใหคงอยู เปนการพัฒนาโดยถือวา
การทองเท่ียวเปนสวนหนึ่งของสภาพแวดลอมของระบบนิเวศชุมชน  
   (2) การทองเท่ียวท่ีไมกอใหเกิดมลพิษการรบกวนหรือการทําลายทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม หรือพยายามใหเกิดผลกระทบนอยท่ีสุด โดยให
นักทองเที่ยวไดสัมผัสประสบการณกับสภาพแวดลอมธรรมชาติโดยตรงและเปนโอกาสให

นักทองเท่ียวไดศึกษาเรียนรูสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ  
   (3) การสรางและเพิ่มพูนคุณประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม หรือปนผล 
ประโยชนตางๆ  กลับสูชุมชนทองถ่ินท้ังทางตรงและทางออม  
  สถาบันการพัฒนาในตางประเทศ (Overseas Development Institute : ODI) ของ
ประเทศอังกฤษท่ีไดริเริ่มการทองเที่ยวเพื่อแกไขปญหาความยากจนในป พ.ศ.2542 ไดนิยามการ
ทองเที่ยวเพื่อแกไขปญหาความยากจน (pro-poor tourism) (Ashey, 2001, p. 2) คือการทองเที่ยว
แบบท่ีเพิ่มผลกําไรสุทธิใหคนยากจนมากข้ึน แตไมใชการสรางผลิตภัณฑ หรือภาคสวนพิเศษข้ึนมา
ใหม แตเช่ือมโยงระหวางธุรกิจทองเท่ียวกับคนจน โดยเช่ือมโยงกับกลุมคนจนท่ีหลากหลาย เชน  
ทีมงาน ชุมชนใกลเคียง เจาของท่ีดิน ผูผลิตอาหาร เช้ือเพลิงและผลิตภัณฑอ่ืนๆ ผูดําเนินการธุรกิจ
ทองเท่ียวขนาดยอม  ชางฝมือ  ซ่ึงคนจนเองก็จะไดประโยชน  การสรางส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือ
การทองเท่ียว บริษัททุกรูปแบบเขามาเกี่ยวของได เชน ธุรกิจท่ีพัก โรงแรม บริษัทนําเท่ียว การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานโดยการจางงานและการเพ่ิมพลังตอรองความรับผิดชอบของบริษัทตอ

สังคม  โอกาสในการเขาถึงแหลงทรัพยากรสําหรับการดําเนินชีวิต  การจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน 
การมีสวนรวมกับคนในทองถ่ินในฐานะเจาของสถานท่ีทองเท่ียว รวมถึงการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในพื้นท่ี ผานการใชหรือสรางส่ิงปลูกสรางท่ียึดถือสอดคลอง
กับทองถ่ินเปนพื้นฐาน ตลอดจนการเช่ือมโยงกับผลประโยชนจากรายจายท่ีนักทองเท่ียวมีตอธุรกิจ
ท่ีชุมชนเปนเจาของ เพื่อกอใหเกิดการทองเท่ียวและการใชทรัพยากรการทองเท่ียวไดยาวนาน 
  ยศ สันตสมบัติ (2542, หนา 5) ไดทําความเขาใจขอแตกตางระหวางการทองเท่ียว
หลักกับการทองเท่ียวทางเลือกท่ีดําเนินการโดยชุมชนไววา การทองเท่ียวแบบกระแสหลักเปน
มุมมองการทองเท่ียวท่ีเกิดจากภาครัฐและธุรกิจเอกชน ซ่ึงเปนการมองแบบส่ังการจากบนลงลาง
และเนนความพึงพอใจของนักทองเท่ียวและเม็ดเงินจากรายไดเปนสําคัญ สวนการทองเท่ียวชุมชน
ทางเลือกจะใหความสําคัญกับการวางแผนจากฐานลางสูเบ้ืองบน โดยเนนใหการทองเท่ียว
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ตอบสนองความพึงพอใจทั้งของนักทองเที่ยวและชุมชนทองถ่ิน อีกท้ังยังใหความสําคัญกับ
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินท้ังในระดับการวางแผน การบริหารจัดการ และการ
แบงปนผลประโยชนจากการทองเที่ยวอยางยุติธรรม นายน (Nye, 2002,  pp. 3-4) ไดนําเสนอใน
การประชุมธนาคารเพื่อการอนุรักษเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการสรางชุมชนชนบทอยางยั่งยืน (federal 
reserve banks conference tools for building sustainable rural communities) ณ มลรัฐ
เพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุวาการทองเท่ียวชุมชนนับเปนอีกประเภทหนึ่งของการ
ทองเที่ยวท่ีมีขนาดเล็ก การมีสวนรวมกับคนในทองถ่ินในฐานะเจาของการอนุรักษความหลาก 
หลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในพื้นท่ีนั้นๆ การใชหรือสรางส่ิงปลูกสรางท่ียึดถือสอดคลองกับ
ทองถ่ินเปนพื้นฐาน โดยใชแนวคิดการทําส่ิงธรรมดาสามัญใหเปนส่ิงท่ีพิเศษสําหรับนักทองเที่ยว  
และการใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของคนในทองถ่ิน รวมถึงการเช่ือมโยงกับผลประโยชน
จากรายจายท่ีนักทองเท่ียวท่ีมีตอธุรกิจท่ีชุมชนเปนเจาของ   
  2 ) แนวคิดการทองเท่ียวชุมชนบนทางเลือก  ทางเลือกท่ีนาจะเหมาะสมกับ
ทองถ่ินไดแกการพัฒนาแบบ another development ซ่ึงเปนการพัฒนาท่ีตอบสนองความตองการ
มนุษย (needs oriented) จากเนื้อใน (endogenous) ของชุมชนนั้นๆ ที่กอตัวขึ้นเปนระบบคุณคา
ตางๆ ของสังคมเปนการพัฒนาท่ีมีลักษณะพ่ึงตนเอง (self reliance) ท้ังดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและเนนวาการพึ่งตนเองเปนการพ่ึงตนเองในระดับสวนรวม (collective 
self-reliance)  เปนการพัฒนาท่ีตองคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ  (ecosystem) 
และเปนการพัฒนาท่ีจะตองกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสรางอํานาจเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม

เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินมีอํานาจในการจัดการตนเอง  แนวคิดดังกลาวเปนที่มาของรากฐานทาง
ความคิดแบบทางเลือก  (alternative development)  ท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ีเนนความยั่งยืน    
ท่ีใหความสําคัญกับมิติดานส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนที่ให
ความสําคัญกับมิติทางวัฒนธรรมหรือการพัฒนาแบบพ่ึงตนเอง ปจจุบันนักทองเท่ียวท่ีเนนแนว
ทางการทองเท่ียวท่ีแตกตางกันจะมีความสํานึกในเร่ืองส่ิงแวดลอมและแสวงหาประสบการณใหมๆ

ที่แตกตางกัน ดังที่ พูล (Poon, 1993, p. 37) ไดแยกลักษณะนักทองเที่ยวเกาที่มองเห็นวาตัวเองมี
วัฒนธรรมเหนือกวาคนทองถ่ินและตองการส่ิงอํานวยความสะดวกในขณะที่นักทองเท่ียวใหมมี

ความตองการจะหาประสบการณจากอาหาร และความเปนอยูทองถ่ินทําความเขาใจในวัฒนธรรม
และมรดกในพ้ืนท่ีทองเท่ียว  เปนตน (กิตติพร ใจบุญ, 2537, หนา 5 อางอิงจาก  Pearce, Douglas : 
1989) กลาวถึงการทองเท่ียวในยุคปจจุบัน นักทองเท่ียวลวนแสวงหาส่ิงตอบสนองความตองการ 
รสนิยม และแนวคิดบริโภคท่ีเนนพื้นท่ีแปลกๆ (exotic) มีความปลอดภัยสะดวกสบาย (facilities) 
เพิ่มพูนประสบการณ (experience) สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว 3 ประการของ              
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แมคอินทอชและโกลทเนอร (Mclntosh and Goeldner, 1986, pp. 4-11) คือ มีสิ่งดึงดูดใจ
นักทองเท่ียว  ความสามารถในการเขาถึงทรัพยากร และส่ิงอํานวยความสะดวกการทองเท่ียว   
  การทองเท่ียวทางเลือกจะเห็นไดจากตัวอยางประเทศฮังการีประเทศออสตาริกาท่ี

มีจุดเดนคือความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทองเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวก
โดยชุมชนลงทุน มีการใหขอมูลพื้นท่ีเนนเอกลักษณวัฒนธรรมและเนนบรรทัดฐานท่ีมาจาก
นโยบายรัฐ เพื่อการปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน (สุรเชษฐ เชษฐมาส, อินเตอรเน็ต, 2547, หนา 1) จะ
เห็นไดวาทรัพยากรทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเปนจุดขายของคอสตาริกา  ฮังการีมิไดโดดเดนไปกวาของ
ประเทศไทยเลยไมวาจะเปนปริมาณหรือคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบนิเวศของแหลงทองเท่ียว 
ความหลากหลายของธรรมชาติและวัฒนธรรม  เพราะฉะนั้นประเด็นหลักท่ีเปนอุปสรรคของการ
สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย จึงอยูท่ีการบริหารจัดการเปนสําคัญ 
โดยเฉพาะความชัดเจนของนโยบายและการประสานความรวมมือใหเปนไปตามนโยบาย ซ่ึงจะตอง
มี "เจาภาพ" หรือหนวยงานของรัฐท่ีสามารถประสานผูเกี่ยวของทุกฝายใหเดินไปในทิศทางเดียวกัน
ท่ีจะพัฒนาการทองเท่ียวทางเลือกของชุมชนจะสามารถดําเนินการไปไดก็เพราะการตอบสนองการ

ทองเท่ียวแบบใหมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 
 2.3.2 ลักษณะการทองเท่ียวชุมชน 
  1) รูปแบบการทองเที่ยวชุมชน ก็องสลาฟส (Gonsalves, 1987, pp. 5-10) ได
อธิบายในเอกสารขององคกรพัฒนาเอกชนทางการทองเที่ยว ETCWC (Ecumenical Coalition         
on Third World Tourism) ไววาการทองเท่ียวชุมชนเปนกระบวนการสงเสริมรูปแบบการทองเท่ียว
สูการเปนสมาชิกในชุมชนท่ีจะสรางความเขาใจซ่ึงกันและกัน การเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน และการมี
สวนรวมอยางเทาเทียมกัน อาจแบงเปนรูปแบบการทองเท่ียวตางๆ ไดดังนี้ 
   (1) รูปแบบที่ชาวบานในทอง ถ่ินมีสวนรวมบางในสวนของการนํา
นักทองเท่ียวไปยังจุดทองเท่ียวสําคัญ เชน การนําเท่ียวชมโบราณสถานในแตละทองถ่ิน 
   (2) รูปแบบโฮมสเตย (home stays) หรือที่พักรับรอง (guesthouses) เปน
รูปแบบท่ีนักทองเท่ียวมาพํานักกับครอบครัวเจาของบานในชุมชน สัมผัสการดําเนินชีวิตตามแบบ
ทองถ่ินเปนการเรียนรูจากประสบการณ เชน การรับประทานอาหาร หรือการนอนแบบทองถ่ิน 
   (3) รูปแบบการเดินทางกับบริษัททองเท่ียวทางเลือกซ่ึงมีใชเพียงการสัมผัส
กับประสบการณท่ีแตกตางออกไปเทานั้น หากแตยังเกี่ยวพันกับการแบงสรรผลประโยชนกับกลุม
ชาวบานหรือชุมชนเจาของสถานท่ีทองเท่ียวในประเทศโลกท่ีสามดวย 
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   (4) รูปแบบท่ีบริษัททองเท่ียวทางเลือกของประเทศเจาของสถานท่ีทองเท่ียว
ท่ีมีการดําเนินกิจกรรมคลายกับรูปแบบท่ีสาม ในแตละทองถ่ินจะมีการจัดการท่ีแตกตาง 
   (5) รูปแบบท่ีสรางการเรียนรูโดยปราศจากเชิงพาณิชย  อันเปนรูปแบบท่ีมี
กิจกรรมหลากหลาย ไมวาจะเปนการทองเท่ียวเพ่ือการศึกษา (study tour) การเขาคาย (camping)  
การเดินทางแลกเปล่ียน (exchange-visits) ฯลฯ ในลักษณะการเปนหุนสวนท่ีกระจายตนทุนรวมกัน  
โดยมีเปาหมายท่ีจะพัฒนาชุมชนตามแตโอกาสอํานวย 
   เฟนเนล (Fennell, 1995, pp. 7-10) เสนอคุณสมบัติที่สําคัญการทองเที่ยว

ชุมชนหาประการ ไดแก 
   (1) เปนการทองเท่ียวท่ีมีผลกําไรตอบแทนมายังครอบครัวของสมาชิกใน
ชุมชน ในฐานะการเปดใหเปนท่ีพักอาศัยของนักทองเท่ียวในชุมชนนั้นๆ โดยไมผานนายหนาใดๆ 
อันจัดเปนการสรางรายไดทางตรงแกคนในชุมชน แตละครอบครัวเจาของท่ีพักเองก็ควรไดรับการ
ฝกอบรม และเตรียมความพรอมเพื่อใหพรอมรับนักทองเท่ียวเขามาพักอาศัย  
   (2) เปนการทองเท่ียวท่ีชุมชนไดรับประโยชนโดยรวมแทจริง ไมวาจะเปน
การสรางสาธารณูปโภค การยกระดับความเปนอยูท่ีมิใชเพื่อนักทองเท่ียว 
   (3) เปนการทองเท่ียวท่ีไมกอใหเกิดความตึงเครียดดานสังคมและวัฒนธรรม
ในชุมชน อันเนื่องมาจากความพยายามนําความทันสมัยแบบตะวันตก (westernization) เขามาสู

ชุมชนเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว พรอมสรางสํานึกรวมกับชุมชนในความรักผูกพัน
ชุมชนตนเอง  
   (4) เปนการทองเท่ียวท่ีสรางจิตสํานึกในการเคารพและรักษาส่ิงแวดลอม 
สังคม ตลอดจนวัฒนธรรมในชุมชนใหเกิดข้ึนกับนักทองเท่ียว ดังนั้นแมวาการทองเท่ียวบาง

ประเภทท่ีพยายามติดฉลากวาเปนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ หากแตไมมีกิจกรรมในลักษณะของการ
สรางจิตสํานึกดังกลาว อาจไมใชการทองเท่ียวชุมชนโดยแท  
   (5) ตองเปนการทองเท่ียวท่ีสอนใหนักทองเท่ียวเคารพในความหลากหลาย
ทางชีวภาพและวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคม และไมมองวาใครเจริญกวาและใครดอยกวา 
   การพัฒนาการทองเท่ียวชุมชนจึงนํามาซ่ึงการจัดการทรัพยากรที่ตอบสนอง

ความตองการทางดานเศรษฐกิจ สังคม สุนทรียภาพโดยรักษาความสมดุลของนิเวศ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การดํารงชีวิต โดยมีลักษณะท่ีสําคัญส่ีประการคือ 
   (1) ดําเนินอยูภายใตขีดความสามารถที่รองรับไดของธรรมชาติ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน 
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   (2) ตระหนักถึงการมีสวนรวมของชุมชนขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตท่ีมี
ตอกระบวนการทองเท่ียว 
   (3) ผลประโยชนเกิดข้ึนกับชุมชนอยางยุติธรรมและสมอภาคเกิดจากการ
วางแผนโดยชุมชน 
   ดังนั้นถึงแมวาชุมชนจะมีของดีอันเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ินของตนแตตองมี

การเตรียมความพรอมชุมชนในการจัดการทองเท่ียว เพื่อใหการทองเท่ียวสอดรับกับความตองการ
ของชาวบาน สรางความรวมมือรวมใจในการทํางานรวมกันของคนในชุมชน การทองเท่ียวโดย
ชุมชนเปนการเปล่ียนกระบวนทัศนใหมของการทองเท่ียวท่ีเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูมากกวาการ

บริการอีกท้ังนักทองเท่ียวก็ตองปรับตัวใหเหมาะสมและเคารพวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีไปเยือน 
  2) แนวทางการพัฒนาทองเท่ียวชุมชน การทองเท่ียวโดยการจัดการของชุมชน
เปนแนวทางหนึ่งท่ีสามารถแกไขปญหาความยากจนไดริเร่ิมในป พ.ศ.2542 โดยกรมการพัฒนา

ระหวางประเทศ (Department for International Development : DFID) และสถาบันการพัฒนาใน
ตางประเทศ (Overseas Development Institute : ODI) ของประเทศอังกฤษ โดยมีแนวทางการพฒันา 
การทองเท่ียวชุมชนเพื่อแกไขปญหาความยากจน ดังนี้ (Ashey, 2001, p. 4)  
   (1) การสงเสริมขีดความสามารถของคนจนใหเขาถึงตลาด การพัฒนาดาน
กายภาพ ตอบสนองความตองการของคนในระดับสูงและปฏิบัติตามกฎกติกาทางสังคม 
   (2) การคาและการพาณิชยท่ีคํานึงถึงคุณภาพของสินคาและราคา การตลาด 
และการเสริมสรางความเขมแข็งของแหลงทองเท่ียวในวงกวางท่ีหลากหลาย 
   (3) กรอบนโยบายสิทธิในท่ีดินทํากิน กฏระเบียบ กระบวนการวางแผน 
ทัศนคติของรัฐและขีดความสามารถในการทํางานของทุกสวนงาน 
   (4) การเปล่ียนแปลงทางกรอบความคิดของทองถ่ิน การเพิ่มทักษะ และขีด
ความสามารถ การจัดการท่ีสอดคลองระหวางตนทุน และความคาดหวังในการดําเนินงาน การ
ประสานความรวมมือระหวางกลุมคนท่ีเกี่ยวของ 
  3) ระบบการจัดการทองเที่ยวชุมชน การจัดการทองเท่ียวชุมชนจําเปนท่ีตอง
พิจารณาหลักการจัดการอยางเปนระบบท้ังความเปนระบบยอยองคประกอบการจัดการทองเท่ียว 
บทบาทหนาท่ีและความสัมพันธในแตละองคประกอบ สามารถแบงไดเปนสามระบบยอย (Gunn, 
1994, pp. 3-11)  
   (1) ทรัพยากรการทองเท่ียว (tourism resource) ประกอบดวยแหลงทองเท่ียว
ตลอดจนทรัพยากรที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการทองเท่ียว 
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   (2) การบริการทองเท่ียว (tourism services) ไดแก การใหบริการเพื่อการ
ทองเท่ียวท่ีมีอยูในพื้นท่ีหรือกิจกรรมท่ีมีผลตอการทองเท่ียวของพื้นท่ีนั้นๆ 
   (3) การตลาดทองเที่ยว  (tourism marketing) เปนความตองการของ
นักทองเท่ียว ผูประกอบการ และประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงหมายถึงรวมกิจกรรม รูปแบบหรือ
กระบวนการทองเท่ียว 
  
 2.3.3  ศักยภาพการจัดการทองเที่ยวชุมชน 
 เบเกอร  (Baker, online, 12 March 2007, pp. 1-6) กลาวถึงศักยภาพการทองเท่ียวชุมชน  
17  ประการ  ดังนี้ 
  1) การทองเท่ียวท่ีจะสนองความตองการของนักทองเท่ียวและผูอยูอาศัยตองมี

การวางแผนและการจัดการท่ีสมดุลท้ังดานบวกและดานลบจากการทองเท่ียว  
  2) การพิจารณาถึงแหลงทองเท่ียว การตลาด ส่ิงอํานวยความสะดวกภายใน
แหลงทองเท่ียว การบริการนักทองเท่ียว การพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ การจัดสรรเงินทุนและการ
สนับสนุนธุรกิจตลอดจนปญหาองคกร  
  3) ความรวมมือและการทํางานรวมกันและการสรางความสัมพันธกับภาคธุรกิจ

เพื่อพัฒนาการทองเท่ียวและสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหดีข้ึน 
  4) ความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี ไดแก เอกลักษณ เร่ืองราว รูปแบบ ประวัติ 
ศาสตร วัฒนธรรมของชุมชนท่ีสะทอนถึงคุณคา งดงาม เปนส่ิงท่ีนักทองเท่ียวพึงปรารถนา 
  5) ประสบการณท่ีดี ท้ังความสนุกสนาน ความประทับใจ ความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวชุมชนที่ไดไปเยี่ยม ประสบการณท่ีไมธรรมดา เต็มเติมส่ิงท่ียัง
ขาดหายไปในชีวิต 
  6) ความสามารถในการเขาถึงแหลงทองเท่ียวท่ีงายข้ึน ดังนั้นชุมชนจะตองมี

ระบบขนสงท่ีสะดวกสบายแกนักทองเท่ียว 
  7) การสรางสรรคเคร่ืองหมายการคาสามารถสงเสริมการคาไดเปนอยางดีและ

ยังสงเสริมใหเกิดภาพลักษณท่ีดีตอแหลงทองเท่ียวนั้นๆ 
  8) ความเปนผูนําในการจัดการท่ีดีเปนระบบและสมํ่าเสมอมีความจําเปนตอ  
การทองเท่ียวชุมชน ชุมชนจึงควรตองมีองคกรเพ่ือทําหนาท่ีโดยมีเปาหมายท่ีชัดเจนดวยวิสัยทัศน
ของความเปนผูนํา เพื่อเปนตัวเช่ือมประสานระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงจะสงผลตอ
ความสําเร็จทางการตลาดท่ีคุมคาและมีประสิทธิผล 
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  9) ภาพลักษณของแหลงทองเท่ียวเปนส่ิงท่ีชวยดึงดูดนักทองเท่ียวและสงเสริม

สภาพเศรษฐกิจที่ดีแกแหลงทองเที่ยวนั้นๆ และความสําคัญที่เปนหัวใจหลักคือ ความสะอาด     
การตอนรับท่ีนาประทับใจ และการดูแลรักษาท่ีดีตอสภาพแวดลอมของแหลงทองเท่ียวและชุมชน 
  10) ความยั่งยืนจากการพัฒนาแหลงทองเที่ยว การรักษาทรัพยากรทองถ่ิน     
การสรางความพึงพอใจและประสบการณท่ีดีมีคุณภาพแกนักทองเที่ยวในรูปแบบท่ีเคารพตอ

ผลประโยชนของชุมชน ความสมดุลของสภาพความเปนจริงและความยั่งยืนกับเศรษฐกิจ รวมถึง
ความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียวเพื่อนําไปสูความพอเพียงของชุมชน 
  11) การใหขอมูลท่ีทันเวลาและมีสาระครบถวนท้ังขอมูลกอนและระหวาง      
การเดินทางจากแผนพับ เวปไซด แผนท่ีและศูนยขอมูลแหลงทองเท่ียวตางๆ จะมีอิทธิพลตอ        
การตัดสินใจของนักทองเท่ียวท่ีจะเดินทางไปเยี่ยมชม 
  12) คุณภาพที ่นักทองเที ่ยวคาดหวัง  ไดแก การบริการ  การกระตุนให
นักทองเท่ียวใชจาย  การชักจูงใหนักทองเท่ียวกลับมาเยือน  การแนะนําแหลงทองเท่ียวดวยการพูด
ตอๆ กันแบบปากตอปากซ่ึงมีผลตอความรุงเรืองของแหลงทองเท่ียว  
  13) การเฉลิมฉลองความแตกตางและเอกลักษณของแหลงทองเท่ียวมาเปนจุด

ขายท่ีแสดงถึงเคร่ืองหมายการคา การสรางประสบการณพิเศษไมเหมือนใครใหแกนักทองเท่ียว 
  14) ส่ิงอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ไดแก สัญญาณจราจร ปายบอกทาง 
หองน้ํา ขอมูลสําหรับนักทองเที่ยว สวนท่ีรมร่ืนและสถานท่ีจอดรถ การผสมผสานส่ิงอํานวย    
ความสะดวกข้ันพื้นฐานท่ีเหมาะสมจะสามารถดึงดูดนักทองเท่ียว ทําใหนักทองเที่ยวพึงพอใจและ
อํานวยความสะดวกแกชุมชนท่ีเปนเจาของแหลงทองเท่ียวนั้นดวยพรอมกัน 
  15) การจับจายสินคาท่ีเปนรายไดหมุนเวียน เปนการดึงเงินทุนจากภายนอกสู
ชุมชนเพื่อนํามาเปนทุนในการพัฒนาการทองเท่ียวของชุมชนนั้นๆ 
  16) เงินทุนสนับสนุนในการพัฒนาชุมชนอยางสมํ่าเสมอเพื่อการทองเท่ียว มี
อัตราการเจริญเติบโตของการทองเท่ียวท่ีไมหยุดนิ่ง 
  17) ทักษะและความชํานาญของแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพเปนกันเอง เปนนัก
ทํางานมืออาชีพ ตองอาศัยเทคนิคเชิงกลยุทธและการจัดการท่ีดีในทุกสวน ดังนั้นหนวยการศึกษา
ตองผลิตแรงงานท่ีมีคุณภาพเพื่อพัฒนาธุรกิจทองเท่ียวให 
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 2.3.4  มาตรฐานการจัดการทองเที่ยวชุมชน 
 การจัดการทองเที่ยวชุมชนใหไดมาตรฐานตองมีการประเมินสถานภาพติดตอกัน           
ชยาภรณ  ช่ืนรุงโรจน  (2537, หนา  72-92) Colhen  Erik (1991, pp. 9-11)  Collier and Marraway   
(1997, p. 18) ปจจัยท่ีใชในการประเมินศักยภาพการทองเท่ียวชุมชน ดังตอไปนี้ 
  1) ปจจัยดานแหลงทองเที่ยว (attractions) ดานประวัติศาสตร โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือวิถีชีวิต โดยพิจารณาถึงลักษณะเดน แปลก สวยงาม
นาประทับใจ มีคุณคาทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
  2) ปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวก (amenities) ท้ังระบบโครงสรางพื้นฐาน   
(ถนน ไฟฟา น้ําประปา ส่ือสาร) ความปลอดภัย การจัดการส่ิงแวดลอมและภูมิทัศน ความสะอาด
และสุขอนามัย ส่ิงบันเทิง และท่ีพัก 
  3) ปจจัยดานการเขาถึงแหลงทองเท่ียว (accessibility) ระบบการขนสง ลักษณะ
ท่ีตั้งท่ีคุมคาตอการลงทุนและประหยัดคาใชจาย  เวลาแกนักทองเท่ียว   
  4) ปจจัยดานความหลากหลายของกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีจัดข้ึนสําหรับ
นักทองเที่ยวท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต ประเพณีของชุมชน เชน สภาพชีวิตในชนบท ตลาดนํ้า การ 
แสดงสินคาพื้นบาน งานเทศกาลประเพณี เปนตน 
  5) ปจจัยดานความมีไมตรีจิตดวยสํานึกความเปนเจาของบานท่ีดีตามประเพณี
การตอนรับของแตละทองถ่ินหรือแตละกลุม 
            
 2.3.5  แนวคิดกระบวนการวางแผนการทองเที่ยว   
 การวางแผน หมายถึง กิจกรรมการตัดสินใจท่ีมีผลตอชีวิตของคนในทองถ่ินท่ีเกี่ยวของ
กับการจัดวางของกิจกรรม และกิจวัตรอยางมีเหตุผล เพื่อทําใหเล็กท่ีสุดบนความไมนอนอนาคต
อยางเปนระบบ (Gunn, 2002, pp. 1-2) เพ่ือการจัดสรรของทรัพยากร ความตองการ การประสานงาน
และความรวมมือ ความสนใจท่ีหลากหลาย และวัตถุประสงคท่ีชัดเจนเปนลําดับรวมท้ังเพื่อกําหนด
วาคนในทองถ่ินจะรวมมืออยางไรตอไป องคประกอบการวางแผนพอจะกลาวไดวา 1) เปนเร่ืองท่ี
เกี่ยวกับอนาคต  (futurity)  ท่ีพยากรณลวงหนา (prediction) 2) เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการกระทํา 
(action) หรือการปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 3) สาระสําคัญท่ีกอใหเกิดการกระทํา  
เชน วัตถุประสงคหรือเปาหมาย มีกิจกรรมที่ตองปฏิบัติทีละขั้นตอน (step by step) ที่ตอเนื่อง
หมุนเวียนอยางเปนระเบียบโดยไมขาดตอนจากกัน 3 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันการวางแผน (formulation 
of plans) 2) ข้ันปฏิบัติตามแผน (execution or implementation of plans)  และ 3) ข้ันตรวจสอบและ
ประเมินผลแผน (review of plans) 
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 การวางแผนการทองเท่ียวชุมชนคือการตัดสินใจลวงหนาของชุมชนในแนวทางท่ีดีและ

เหมาะสมในอนาคต วาจะทําอะไร อยางไร เม่ือไร ใครเปนผูกระทํา การวางแผนเปนสะพาน
เช่ือมโยงจากปจจุบันไปสูอนาคตตามท่ีตองการและทําใหส่ิงตางๆ เกิดข้ึนตามความตองการ
ถึงแมวาเหตุการณในอนาคตเปนส่ิงท่ียากตอการคาดหมาย กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนกําหนดโดยทองถ่ิน 
(Bottom-up  planning) ท่ีสามารถปฏิบัติได สอดคลองกับการยอมรับ คานิยม วิถีชีวิตชุมชน 
 เจมิสัน (Jamieson, 2000, pp. 3-9) เขียนบทความเรื่องคําทาทายการทองเที่ยว
มรดกทางวัฒนธรรมในชุมชนอยางยั่งยืน (The challenges of sustainable community cultural 
heritage tourism) ในการประชุมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและการทองเท่ียว (cultural, 
heritage management and tourism) ขององคการการศึกษาวิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติประจําประเทศไทยเม่ือเดือนเมษายน พ.ศ.2543 มีสาระสําคัญในเร่ืองการจัดการ 
ทรัพยากรมรดกทางวัฒนธรรมเพ่ือการทองเที่ยว ไดแก การสรางและการอนุรักษมรดกทาง
วัฒนธรรม การใหความชวยเหลือชุมชน การสรางเคร่ืองมือในการสรางเศรษฐกิจและสังคมทุกภาค
สวนในชุมชน การสรางความประทับใจเชิงคุณภาพแกนักทองเท่ียว และการสรางเคร่ืองมือการ
พัฒนาการทองเท่ียวจะประสบความสําเร็จไดตอเม่ือมีการวางแผน และการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมเพ่ือการอนุรักษควบคูไปกับการทําความเขาใจตอผลกระทบในอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวขณะเดียวกัน  
 ประเทศไทยใหความสําคัญตอการทองเท่ียวชุมชนโดยมีการกําหนดแผนแมบทการ

พัฒนาการทองเท่ียว พ.ศ.2545-2549 โดยเนนวางแผนการพัฒนารวมกับทองถ่ินการเตรียมความ
พรอมและพัฒนาศักยภาพการจัดการทองเท่ียวรวมท้ังในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับท่ี 9 พ.ศ.2545-2549 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2545) ได
กลาวถึงการพัฒนาทองเท่ียวยั่งยืนเพื่อการเพ่ิมข้ึนของการจางงานกระจายรายไดสูชุมชนโดย

สงเสริมบทบาทชุมชนใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวครบวงจร สรางจิตสํานึก
ตอการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชื่อมโยงกับธุรกิจทองเท่ียว สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  
(2544,  หนา 209)  กลาววาการวางแผนการพัฒนาท่ีจะใหเกิดความยั่งยืนตองเร่ิมท่ีรากฐานบนความ
พรอมของชุมชนโดยการกระตุนใหชุมชน และผูบริหารการทองเท่ียวคนหาประวัติศาสตร ตํานาน 
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินจนเกิดความเขาใจท่ีถองแทเกี่ยวกับความเปนมาความรูความเขาใจ

ทองถ่ิน และจะเปนเคร่ืองมือในการกําหนดทิศทางการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีเหมาะสม และความรู
ท่ีเกิดยังเปนแหลงขอมูลท่ีใชในการใหความรูกับนักทองเท่ียว ปญหาคือทําอยางไรจึงจะสรางการ
เรียนรูใหชุมชนเห็นความสําคัญมิติการวางแผนการทองเท่ียว 
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 เปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวกันวา การวางแผน คือ กระบวนการตัดสินใจท่ีช้ีนําการกระทํา
ในอนาคตและปญหาที่อาจจะเกิดข้ึน  ดวยเหตุผลดังกลาวจึงจําเปนตองไดปจจัยปอนเขาจากผูมี
สวนเกี่ยวของกับการพัฒนาแหลงทองเท่ียวท้ังหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนในทองถ่ิน ควร
กอใหเกิดโอกาสในการปรับปรุงทองถ่ินท้ังหมดมากกวาท่ีจะพัฒนาเฉพาะสวนหน่ึงสวนใดของ

ชุมชนนั้นดวยคาใชจายของสวนอ่ืนๆ  การวางแผนตองการความรวมมือของสมาชิกในชุมชน  ท่ี
ตระหนักถึงความเขาใจในสภาพแวดลอม “ส่ิงแวดลอม” หมายรวมถึง การเมือง สภาพทางกายภาพ  
สังคม และเศรษฐกิจ องคประกอบเหลานี้ตองไดรับการพิจาณาถึงความเช่ือมโยงภายในระหวาง
องคประกอบอ่ืนๆ ของระบบการพัฒนาชุมชนดวยการมีสวนรวมโดยใชฐานของชุมชนท่ีมีภูมิ
ปญญาท่ีส่ังสมจะทําใหสามารถตัดสินใจใชพื้นท่ีเพื่อการทองเท่ียวไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังยัง

บรรเทาความขัดแยง และกระตือรือรนในการจัดการสํารวจและตอบสนองตอการจัดการทองเท่ียว
ชุมชนไดเปนอยางดี  และจะทําใหเกิดการสงเสริมประชาธิปไตยและความเทาเทียมท่ีมีโอกาสใช
ความเสมอภาค โดยใหอํานาจการตัดสินใจในการกําหนดทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ         
การปรับปรนใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตในชุมชน และเปนการสรางเสถียรภาพในการจัดการท่ีไม
จําเปนท่ีตองลอกเลียนแบบมาจากท่ีอ่ืน โดยใชคณะกรรมการชุมชนและเปนปราชญในชุมชนท่ี
สามารถอธิบายวิถีชีวิต โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตํานานของพ้ืนท่ีไดเปนอยางดี การจัดต้ังคณะ 
กรรมการจึงเปนส่ิงสําคัญ    
 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ี เกี่ ยวของ  พอจะสรุปไดว า                 
การทองเท่ียวชุมชนคือการทองเท่ียวท่ีเปดโอกาสใหองคกรชุมชนมีบทบาทสําคัญในการวาง

แผนการทองเท่ียวและสรางใหเกิดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับการวางแผนงานการจัดการทรัพยากร  
และกระจายอํานาจการตัดสินใจโดยเนนความสําคัญของการจัดการธรรมชาติแวดลอม และ          
การพัฒนาชุมชนไปพรอมกัน ในขณะที่ชุมชนเองตองสรางองคความรูท่ีพรอมจะมีบทบาทใน           
การจัดการทองเท่ียวจะตองประกอบไปดวย 
  1) การดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียวในขอบเขตความสามารถของธรรมชาติ 
ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยูชุมชนตอการจัดการทองเท่ียว 
  2) การมีสวนรวมของชุมชนในการรวมในการจัดการทองเท่ียวในทองถ่ินของตน
ท่ีมีผลกระทบตอระบบนิเวศ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ชุมชนตอกิจกรรมการทองเท่ียว  
  3) การทองเท่ียวที่สามารถแบงสรรผลประโยชนแก รัฐ เอกชน นักทองเท่ียว และ
คนในทองถ่ินอยางเปนธรรม  เพื่อใหคนในทองถ่ินสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได 
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  4) การทองเท่ียวที่กอใหเกิดการตระหนักถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมและ
คํานึงถึงผลกระทบตอคนในทองถ่ินในฐานะเจาของ (host) สถานท่ีทองเท่ียวในประเด็นของการ
ดํารงอยูของอัตลักษณทางการถูกครอบงําทางวัฒนธรรม  ปญหาทางเพศและสังคม  และการท่ีคน
ในทองถ่ินถูกสรางใหกลายเปนสินคาทางการทองเท่ียว 
  5) การทองเท่ียวที่มีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูท่ีเกี่ยวของภายใตการจัดการ
อยางมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน 
 สวนศักยภาพการทองเท่ียวหมายถึงการที่ชุมชนมีขีดความสามารถในการนําความรู

ความสามารถและความเขาใจในการจัดกิจกรรมมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการทองเท่ียวดวย

ชุมชนเอง  ตั้งแตกําหนดประเด็น  การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล  ประเมินศักยภาพและขอจํากัด
ของชุมชน  การจัดการดานทรัพยากรการทองเท่ียว  ท้ังทางธรรมชาติ  ประวัติศาสตร  วิถีชีวิตชุมชน  
ภูมิปญญา วัฒนธรรมประเพณี ชาติพันธุ เพื่อใหไดขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดการ      
การทองเท่ียวของชุมชนทุกองคประกอบของการจัดการการทองเท่ียว ไดแก  แนวทางการจัดการ
ทรัพยากรการทองเท่ียว โปรแกรมและเสนทางการทองเท่ียว การจัดการพ้ืนท่ีเพื่อการทองเท่ียว
กิจกรรมการทองเท่ียว  การจัดการองคกรในการทําหนาท่ี การจัดการส่ิงอํานวยความสะดวก ดาน
รานคา  พาหนะเรือท่ีใชในการเดินทางทองเท่ียว  ท่ีพัก  การจัดการมาตรการทองเท่ียว การจัดการ
งบประมาณท่ีสนับสนุนและการแกไขปญหาการทองเท่ียวชุมชน  การตลาด  กําหนดเปาหมายและ
วัตถุประสงคของการจัดการการทองเท่ียวท่ีชุมชนรวมกันกําหนดข้ึน  

 
2.4  ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวชุมชน           
                       
 กิจกรรมการจัดการทองเท่ียวชุมชนเพื่อใหสามารถเขาถึงทรัพยากรจัดการ จําเปนตองมี
การดําเนินกิจกรรมในการปรับโครงสรางทางสังคม  เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมท่ีเปนตอการดํารงชีพ  
ดวยการจัดระเบียบความสัมพันธของบุคคลในกลุมสังคม ไมวาจะเปนตระกูลเผาพันธุ วัฒนธรรม
ประเพณี ความคิดความเช่ือ จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของและการศึกษาภาคสนาม พบวา 
ปจจัยทางสังคมหลายประเด็นเปนตัวกําหนดเพื่อใหเกิดการขับเคล่ือนการทองเท่ียวชุมชน ดังนั้น
ผูวิจัยจึงไดนําปจจัยตางๆ อันไดแก ปจจัยดานส่ิงแวดลอมกายภาพ การกระจายรายไดทางเศรษฐกิจ
กระบวนการชุมชนแบบพหุนิยม  อันประกอบไปดวย  มรดกทางวัฒนธรรม  บทบาททางเพศและ
ความคิดความเช่ือ มาใชเปนกรอบในการศึกษา ดังมีรายละเอียดดังนี้  
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 2.4.1  ปจจัยดานทรัพยากรทางกายภาพ 
 ส่ิงแวดลอมทางกายภาพเปนปจจัยท่ีสําคัญดังท่ี ฟูโก  (Foucault, 1980, pp. 93-94) เห็น
วาการมองดินแดนประเทศทางตะวันออกไมใชเพียงอาณาเขตและลักษณะทางภูมิศาสตร แต
สะทอนถึงดินแดนท่ีรํ่ารวยและอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาตินานาชนิด มีอารยะธรรม 
วัฒนธรรมประเพณี การต้ังถ่ินฐาน สถานท่ี พื้นท่ี อาณาบริเวณทางกายภาพ ธรรมชาติรวมถึง
ผลผลิตของปฏิสัมพันธและพลวัตรของผูคนกับธรรมชาติรอบตัว รวมท้ังผนวกวิถีชีวิตอารมณ 
ความผูกพันทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมมาหลายช่ัวอายุคน เชนเดียวกับประเทศทางตะวันตก 
เชน ประเทศฮังการี ท่ีปราศจากแรงดึงดูดท่ีนาต่ืนเตนทางธรรมชาติ ปราศจากทองทะเล ภูเขาท่ีสูง 
ปาไมทึบท่ีเขียวชอุม ฝูงสัตวท่ีเปนของตนเอง เพียงแตมีดินแดนแหงวัฒนธรรมในหมูบานเล็กๆ 
แมน้ําลําคลองผสมผสานดวยความเอ้ืออาทร ประเทศคอสตาริกา (สุรเชษฎ  เชษฐมาส, 2547, หนา 1) 
มีเอกลักษณอันโดดเดนไดแกพื้นท่ีธรรมชาติ ท้ังท่ีเปนปาเขตรอน (tropical rain forest) และเมือง 
มัสแตง (Mustan) ประเทศเนปาล (Shackley, 1996 อางใน Heredge, 2003) ที่มีธรรมชาติท่ี
งดงาม ชุมชนยึดม่ันตอพุทธศาสนาและเพ่ือไมใหวิถีชีวิตถูกรุกรานชุมชนไดวางแผนและออกกฎใน
การจํากัดนักทองเท่ียวเพ่ือสงวนการรักษาธรรมชาติส่ิงแวดลอมและการจัดต้ังคณะกรรมการท่ีเปน

บุคคลในทองถ่ินใหดูแลและรวมกันพัฒนา   
 ในการดึงดูดนักทองเท่ียวท่ีจะมาทองเท่ียว  ทรัพยากรธรรมชาติ เอกลักษณส่ิงแวดลอม
เฉพาะถ่ินเปนเสนห นอกจากลักษณะพื้นท่ีทางกายภาพยังตองคํานึงถึงพื้นท่ีทางสังคม (social 
space) การต้ังถ่ินฐานของประชาชน โดยเฉพาะอาณาเขตในความคิดเห็นของ ฟูโก (1980) ดินแดน
ประเทศทางตะวันออกไมมีอยูแตอาณาเขตและลักษณะทางภูมิศาสตร แตสะทอนถึงดินแดน
มหัศจรรยท่ีเต็มไปดวยวัฒนธรรมแปลกประหลาดชวนใหตื่นเตนและนาพิศวง ดินแดนท่ีรํ่ารวย 
และอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาตินานาชนิด รวมท้ังเปนดินแดนท่ีผูคนยังอาศัยใชชีวติอยูใน
ความลาหลัง  ดังนั้นในลักษณะพื้นท่ีเหลานี้จึงประกอบดวยการต้ังถ่ินฐาน สถานท่ี พื้นท่ี อาณา
บริเวณทางกายภาพ ธรรมชาติ รวมถึงผลผลิตของปฏิสัมพันธและพลวัตรของผูคนกับธรรมชาติ
รอบตัว รวมท้ังผนวกวิถีชีวิตอารมณ ความผูกพันทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมมาหลายช่ัวอายุ
คน ดวยความแตกตางหลากหลายสลับซับซอนเช่ือมโยงท้ังภูมินิเวศน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
วัฒนธรรม ดังนั้นทรัพยากรธรรมชาติการทองเที่ยวชุมชนที่สามารถดึงดูดความสนใจของ
นักทองเท่ียวใหเขามาเยือนมีท้ังประเภทธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต และประวัติศาสตร ซ่ึง
ทรัพยากรการทองเท่ียวแตละประเภท มีลักษณะ ดังนี้ 
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   1) ทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติ  ไดแก ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
เชน  น้ําตก  ถํ้า  ปาไม  ชายหาด  อางเก็บน้ํา  ซ่ึงทรัพยากรการทองเที่ยวธรรมชาติท่ีมนุษยไมได
สรางข้ึนและชุมชนเปนเจาของนั้น  มีจํานวนนอยในประเทศไทย  ท้ังนี้เน่ืองจากพ้ืนท่ีท่ีชุมชนเปน
เจาของมักเปล่ียนแปลงจากสภาพธรรมชาติดั้งเดิม  เปนท่ีทํากินทางเกษตรเปนสวนใหญ  ดังนั้น 
ทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติสวนใหญจึงอยูในพื้นท่ีของรัฐ เชน อุทยานแหงชาติ             
วนอุทยาน ปาสงวนแหงชาติ เปนตน และรัฐใหการสนับสนุนชุมชนเขาไปจัดการดูแลหรือหา
รายไดจากแหลงทองเท่ียวของรัฐไดโดยการทําการตกลงกันลวงหนา  
  2) ทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีมนุษยสรางขึ้น เชน สวนปา สวนสาธารณะ สวน
สมุนไพรและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ  เชน  บานพัก  รานอาหาร  รานคา ท่ีจอดรถ  เสนทาง     
ถนน  จักรยานหรือทางเดินเทา  เปนตน  สวนใหญเปนส่ิงท่ีชุมชนสรางข้ึนเพื่อรองรับการทองเท่ียว
และลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนทรัพยากรทองเท่ียวอ่ืนๆ เชน การสรางทางเดินยกระดับท่ีปาพรุ 
(board walk)  เพื่อใหนักทองเท่ียวเดินไดสะดวกข้ึน  และปองกันผลกระทบตอพืชพันธุและสัตวปา
ในปาพรุจากการเหยียบย่ําโดยตรงจากนักทองเท่ียว  เปนตน 
  3) ทรัพยากรการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  เปนส่ิงท่ีมนุษย
สรางและสืบทอดตอกันมาเปนแบบแผนท่ียึดถือเปนแนวปฏิบัติ  ในสังคมหนึ่งยอมมีวัฒนธรรมอัน
เปนเอกลักษณ  ซ่ึงแตละวัฒนธรรมประกอบดวยภาษา การแตงกาย  แบบแผน  ความเช่ือ  และ
ความเปนอยูของประชาชนในสังคม  อันเปนเอกลักษณของตน ทรัพยากรการทองเท่ียวในหมวดนี้
ยังรวมถึงวิถีชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน  เชน  วิถีชีวิตชนบทเกษตร  เปนตน  ทรัพยากรเหลานี้     
เปนส่ิงท่ีนาสนใจสําหรับนักทองเท่ียวตางถ่ินตางวัฒนธรรมและดึงดูดความสนใจใหเขามาเยือน

และไดสัมผัสเรียนรูกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีเปนเอกลักษณทองถ่ิน 
   ทรัพยากรการทองเท่ียวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของทองถ่ิน มี 
ความสําคัญในการพัฒนาการทองเท่ียวโดยเฉพาะอยางยิ่งเปนส่ิงท่ีดึงดูดความสนใจใหนักทองเท่ียว

เขามาเยือน และประกอบกิจกรรมทองเท่ียว ดังนั้นการสํารวจทรัพยสินทางการทองเท่ียวของชุมชน 
(community tourism assets) และศักยภาพของทรัพยากรการทองเที่ยวตลอดจนกําหนดกิจกรรม
ทองเท่ียวท่ีเหมาะสมกับทรัพยากรการทองเท่ียว รวมถึงการเยี่ยมชมและรวมกิจกรรมการเรียนรูท่ี
เห็นความสัมพันธระหวางประวัติศาสตรศิลปและประวัติศาสตรสังคม หรือมีการชมการแสดง
พื้นบานท้ังในรูปแบบของละครการเลน และการฟอนรํา ท่ีดําเนินการและจัดแสดงโดยคนใน
ทองถ่ิน ขณะเดียวกันก็มีกิจกรรมเสริมเพื่อศึกษาและสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน โดยอาจจัดใหผูมา
เยือนหรือนักทองเท่ียวพํานักรวมบานกับชาวบาน เชน พักท่ีกระทอมกลางนา  กลางไร หรือในสวน  
(home stay) หรืออาจจะพํานักท่ีศาสนสถาน (temple stay)  เชน โบสถ  หรือวัด  เปนตน  มีกิจกรรม
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ใหผูมาเยือนหรือนักทองเท่ียวไดลองทํา  เชน 1)  การรวมกิจกรรมทางการเกษตร  เชน ทํานา ทําไร 
เก็บผัก  เก็บผลไม  2)  การเรียนรูเร่ืองงานหัตถกรรม จักสาน ทอผา 3)  การเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 
เชน การนวดแผนโบราณ การรักษาโรคแบบพ้ืนบาน การทําอาหารทองถ่ิน การเลน เคร่ืองดนตรี
ทองถ่ิน  นาฏศิลป  การละเลนของทองถ่ิน  การรวมกิจกรรมศาสนาและประเพณีสําคัญชุมชน 
 
 2.4.2  การกระจายรายไดและผลประโยชนทางเศรษฐกิจการทองเที่ยว  
 รายไดและผลประโยชนเหมือนเปนเคร่ืองมือหลักในการตัดสินใจวาจะพัฒนาการ

ทองเท่ียวหรือไม  ถึงแมวาจะเนนท่ีการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจก็ตาม  ก็ยังตองพิจารณาอํานาจทาง
การเมืองเชนเดียวกับการมองทัศนะดานวัฒนธรรม  งานวิจัยทุนสนับสนุนจากธนาคารโลก เร่ือง
การทองเท่ียวเปนเคร่ืองมือการพัฒนาจริงหรือไม ของ เดอ คาด (De Kadt, 1979, pp.68-76) ทํา 
การศึกษาเร่ือง “Tourism : Passport to Development” พบวา  การทองเท่ียวทําใหเกิดการจางงาน 
สรางโอกาสกับประชาชนใหมีรายไดปานกลางจนมารถพึ่งตนเองได ประสบการณจากการ
ทองเท่ียวจะชวยขยายโอกาสใหมีการปะทะสังสรรคระหวางชุมชนในทองถ่ินใหไดรับประโยชน

ทางดานเศรษฐกิจท่ีเอ้ือประโยชนตอการพัฒนาชุมชนมากเนื่องจากไมตองลงทุน สรางข้ึนจาก
ธรรมชาติ การผจญภัย และวัฒนธรรม เนื่องจากเกี่ยวของกับการเดินทางและการบริการซ่ึง
กอใหเกิดการจางงาน การสงออก ทําใหเกิดการหมุนเวียนของเงินรายได ทําใหไดรับเงินตรา
ตางประเทศ  มีรายได  การจางงาน  และการสรางโครงสรางพื้นฐานเพิ่มข้ึนอีก   
 ดังนั้นถาเราจะแจกแจงผลประโยชนท่ีเราจะไดรับจากเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ของการทองเท่ียวเพื่อแกไขปญหาความยากจน สามารถแบงตามลักษณะไดสามรูปแบบดังนี้ 
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ตาราง  3  แสดงผลประโยชนการทองเท่ียวชุมชน 
 

ดานเศรษฐกิจ ผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู ผลประโยชนการมีสวนรวม 
1) เกิดการจางงานและ 
    คาจาง 
2) โอกาสการลงทุน 
3) เพ่ิมแหลงรายได  
    คาผานทาง  การเก็บ   
    คาธรรมเนียม ภาษี  
    เปนตน  
 

1) พัฒนาขีดความสามารถ 
2) ลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
3) การแบงปนการใชทรัพยากร 
4) ปรับปรุงผลกระทบดานสังคม  
    วัฒนธรรมใหดีขึ้น 
5) การเขาถึงโครงสรางและ 
    บริการพ้ืนฐานที่จัดไวให 
    นักทองเที่ยวไดมากขึ้น 

1) เกิดนโยบายหรือกรอบการทํางานที่ 
    สงเสริมการมีสวนรวมของคนจน 
2) เพ่ิมการมีสวนรวมของคนจนในการ 
    ตัดสินใจสําคัญรวมรัฐบาลและภาคเอกชน 
3) สรางหุนสวนในภาคเอกชนที่จะชวย 
    สนับสนุนคนจน 
4) เพ่ิมการใหขาวสารขอมูลและการสื่อสาร 
    เพ่ือวางรากฐานไปสูการเจรจาซึ่งกันและ 
    กันในอนาคต 

ท่ีมา : (ประพีรพร อักษรศรี  พัฒนาจากหนังสือ Pro–Poor Tourism Strategies  (Ashley, 2009, 
           pp. 18-27) 
 
 ขณะเดียวกันการทองเท่ียวทําใหเกิดผลดานลบตอภาพรวมอยางนอยสามประการ คือ 
(Mathieson and Wall, 1982, pp. 93-132;  Cleverdon and Edwards, 1982, pp. 200-207; Coltman,  
1989,  pp. 235-247; Mill, 1990,  pp. 172-174) ความสูญเสียทางเศรษฐกิจการทองเท่ียวประการท่ี
หนึ่ง  ปญหาการร่ัวไหล (leakage) ของรายไดท่ีเพิ่มข้ึน ประการท่ีสอง คือ ความไมเสมอภาคของ
ประชาชนในทองถ่ินในการไดรับประโยชนในดานรายไดและการมีงานทํา ประการท่ีสาม คือ 
ปญหาการเพิ่มข้ึนของคาครองชีพ และราคาท่ีดินปญหาความสูญเสียอ่ืนๆ ความไมสมดุลของรายได
รัฐบาลทองถ่ินท่ีจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ กับคาใชจายในการจัดหาบริการสาธารณะ
ใหแกประชาชนในทองถ่ิน เฟลเนล (Fennell,  1995, p. 7) เห็นวาการจัดการทองเท่ียวปฏิเสธการใช
ผลิตภัณฑทองถ่ิน การปฏิเสธการรับประทานอาหารแบบทองถ่ินกระท่ังการท่ีผลกําไรตกอยูกับคน
ในตัวเมืองใหญ เปนตน กอใหเกิดการแยงชิงพื้นท่ีทางประเพณีและวิถีชีวิตของคนในทองถ่ินอยาง
มากเนื่องจากการใชทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมเพ่ือการพาณิชยอยางส้ินเชิง  
 เม่ือรายไดท่ีเพิ่มข้ึนจากการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวไมไดตกแกระบบเศรษฐกิจใน

ทองถ่ิน หรือแหลงทองเที่ยวในปริมาณ และอัตราท่ีสูงมากข้ึนเทาท่ีคาดหวัง เพราะรายไดท่ี
ประชาชนในทองถ่ินไดรับจากการใชจายของนักทองเท่ียว สวนหน่ึงไดร่ัวไหลออกจากระบบ
เศรษฐกิจทองถ่ินในรูปแบบตางๆ การร่ัวไหลท่ีสําคัญคือการร่ัวไหลของการนําเงินรายไดไปซ้ือ
สินคาและบริการทองถ่ินเพื่อนํามาใชในธุรกิจอุตสาหกรรมทองเท่ียว (Santos, 1982, p. 210 ; 
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Mathieson and Wall, 1982, pp. 60-61 ; Coltman, 1985, p. 225 ; Mill, 1990, p. 158 ;  พิสมัย        
จารุจิตติพันธ, 2536, หนา 4) และเพื่อสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินซ่ึงมีพฤติกรรม
เปล่ียน แปลงไปตามพฤติกรรมนักทองเท่ียว  (Peace, 1981, p. 53 ; Mill, 1990, p. 164) และการร่ัว 
ไหลในรูปการโอนเงินออกไปนอกทองถ่ินโดยนักลงทุน และแรงงานจากภายนอกที่เขามาลงทุน
และเขามาทํางานทองถ่ินท่ีมีการพัฒนาทองเท่ียว (Pearce, 1981, p. 51 ; Santos, 1982, p. 210 ;  
Mathieson and Wall, 1982 , pp. 61-62 ; Coltman, 1989, p. 225 ; Mill, 1990, p. 158)   
 นอกจากนี้คาใชจายของนักทองเท่ียวบางสวนซ่ึงควรจะตกเปนรายไดของทองถ่ินไดมี

การรั่วไหลกอนท่ีจะมีการไหลเขา  เชน  คานายหนาท่ีบริษัทนําเท่ียวนอกทองถ่ินหักออกจากธุรกิจ 
ท่ีพัก  รานอาหารและรานคาตางๆ ในทองถ่ิน  เพราะทองถ่ินขาดความรูความสามารถประสบการณ
และทักษะท่ีเหมาะสมในการทํางานในธุรกิจอุตสาหกรรมทองเท่ียว รวมท้ังขาดเงินทุนการ
ดําเนินงาน  (Santos, 1982, p. 213 ;  Maithieson  and  Wall, 1982, p. 80 ;  Farver, 1984,  p. 254 ; 
Monk and Alexander, 1986, p. 410 ;  Mill, 1990, p. 160)  
 มีแรงงานในทองถ่ินเพียงเล็กนอยละท้ิงการผลิตสาขาเกษตรกรรมท่ีคุนเคยและมีความ

ชํานาญมากกวาไปสูการผลิตสาขาบริการการทองเท่ียวท่ีตนไมคุนเคย ไมชํานาญ  
 การเปล่ียนแปลงและปญหาดานสังคมและวัฒนธรรมเกิดข้ึนพรอมกับการเปล่ียนแปลง

ดานเศรษฐกิจ  ดังปรากฏในงานวิจัยท้ังในและตางประเทศ  (De Kadt, 1979, pp. 50-78 ; Pearce, 
1981, pp. 50-53 ; Mathieson and Wall, 1982 ,  pp. 133-178 ; Erisman, 1983, pp. 337-361 ; Wood, 
1984, pp. 353-374 ; Furnham, 1984, pp. 41-57 ; Din, 1988, pp. 563-566 ; Cleverdon and Edwards, 
1989, pp. 193-197 ; Coltman, 1989, pp. 249-263 ; Mill, 1990, pp. 168-171 ; สามพร มณีไมตรีจิต, 
2532, หนา 25-33 ; 2533, หนา 78-87) ไดแก ปญหาอาชญากรรม โสเภณี  ยาเสพติด  และปญหาอ่ืน
ท่ีนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยามองเห็นวาการทองเท่ียวเปนตัวเรงในการเปล่ียนแปลงสังคม

วัฒนธรรมเพราะการทองเท่ียวนําวัฒนธรรมของสองฝายมาเผชิญหนากัน (Santos, 1982, p. 215 ; 
Mill, 1990, p. 168)   
 ดังนั้นจะเห็นวาถึงแมการทองเท่ียวจะสงผลตอการจางงานและเปนการเพ่ิมรายได แต
ปญหาท่ีตามมามีมากมายดังท่ีกลาว จึงจําเปนท่ีตองเพ่ิมศักยภาพของชุมชนเพื่อใหสามารถเปน
เจาของและดําเนินการไดเอง  การสรางรูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชนจึงตองคํานึงถึง
การพัฒนาอาชีพอิสระจากการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาพัฒนาและเปนสินคาการทองเท่ียวท่ีทําจาก

ฝมือชาวบานเพื่อเปนการกระจายรายไดอยางแทจริง และพิจารณาหาแนวทางในการดําเนินการเพื่อ
ทําใหกิจกรรมการทองเท่ียวชุมชนเกิดการกระจายรายไดอยางแทจริง 
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 2.4.3  ชุมชนแบบพหุนิยม  (Pluralism  Society)  
 แนวคิดพหุนิยม ใหความสําคัญกับความหลากหลาย  (diversity) เนื่องจากความ
หลากหลายก็คือความเปนองครวมในแงหนึ่ง (holism) หมายถึง สังคมท่ีมีกลุมตางๆ  มาอยูรวมกัน
ในสังคมเดียว เชน ชนกลุมนอย (ethnic group) กลุมเช้ือชาติ (racial) หรือกลุมทางศาสนาท่ีอาศัยอยู
ภายใตกฎเกณฑของระบบวัฒนธรรมหลักรวมกัน แตก็คงไวและใหความนับถือวิถีชีวิต คานิยมและ
วัฒนธรรมท่ีแตละกลุมยึดถือซ่ึงเรียกวาวัฒนธรรมยอย (sub-culture) เม่ือโลกไดเปล่ียนแปลงมาเปน
สังคมสมัยใหม (modernization) จึงไดเกิดสังคมที่หลากหลายข้ึนมาท่ีเรียกวา พหุนิยม หรือการมี
กลุมมากกวา 1 กลุม เนื่องจากมีอาชีพมากข้ึน ในท่ีนี้ผูศึกษาเห็นวาสังคมพหุนิยมท่ีเปนปจจัยสําคัญ
ตอการทองเท่ียวชุมชน คงตองใหความสําคัญตอมรดกทางวัฒนธรรม  ความเช่ือทางศาสนา 
บทบาททางเพศท่ีแตกตางดังรายละเอียดดังนี้ 
  1) ปจจัยดานชาติพันธุหรือชนกลุมนอย จากการศึกษาพบวาการทองเที่ยว
ปจจุบันนิยมไปทองเท่ียวกับพื้นท่ีท่ีมีชนกลุมนอยท่ีมีวิถีชีวิตท่ีแตกตางจากวัฒนธรรมเดิมของ

นักทองเที่ยว ไคยส (Keyes, 1997, p. 98) ไดใหความหมายของกลุมคือกลุมคนที่มีอัตตลักษณ
รวมกัน มีประวัติศาสตรรวมกัน  มีวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีและศาสนาความเช่ือ 
ภาษาเดียวกัน การดํารงรักษาความเปนกลุมเปนส่ิงท่ีสมาชิกตระหนักอยางตอเนื่องมาต้ังแตอดีต     
อีริคเซ็น (Erinksen, 1999, pp. 17-19) ไดสรุปความเปนเปนเร่ืองของการจําแนกแยกแยะกลุมคนท่ีมี
ความสัมพันธในลักษณะท่ีมีภาษา ความเช่ือ  เทคโนโลยีท่ีแตกตางกันมิไดหมายถึงคุณสมบัติเฉพาะ
ทางวัฒนธรรมหรือเช้ือชาติของ  
   สมิธ (Smith, 1986, pp. 4-32) ไดอธิบายถึงการทองเท่ียวเชิงชาติพันธุ (ethnic 
tourism) วา เปนการทองเท่ียวท่ีใหความสําคัญกับการทําการตลาดท่ีเกี่ยวกับประเพณีแปลกๆ ของ
คนพ้ืนเมืองและบอยคร้ังเปนคนตางถ่ิน ดังเชนกรณีศึกษาท่ีเอสกิโม กลุมอินเดียนแดงเผาซานบลาส  
(San Blas) ประเทศปานามา และเผาโตราจา (Toraja) ในประเทศอินโดนีเซีย กิจกรรมที่นาสนใจ
ของการทองเท่ียวประเภทนี้คือ การนํานักทองเท่ียวไปเยี่ยมเยือนบานและหมูบานของคนพ้ืนเมือง  
พรอมกับการสังเกตงานเฉลิมฉลอง และการเตนรําตางๆ พรอมกับจับจายซ้ือสินคาหรือของแปลกๆ 
ของคนพ้ืนเมือง ซ่ึงบางคร้ังอาจมีคุณคาตอนักประวัติศาสตรศิลปะ อยางไรก็ดีบอยคร้ังท่ีเปาหมาย
ของนักทองเท่ียวประเภทนี้ก็คือ การเดินทางท่ีออกไปท่ีหางไกลจาก “การเดินทางประจํา และจํากัด
คนดูจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขามาชมของแปลก ดังนั้นการเดินทางของผูมาเยี่ยมท่ีมาเปนคราวๆ  และ
มีจํานวนนอยจึงสงผลกระทบตอเจาของบานและผูมาเยือน คิง (King, 1994,  pp. 173-176)  อธิบาย
ความหมายของการทองเท่ียวเชิงก็คือการไปคนหาวัฒนธรรมแปลกประหลาด (exotic cultures) 
ผานการเดินทาง การแสวงหา ความแปลกประหลาดท่ีเกิดข้ึนดังกลาวนําไปสูการทองเท่ียวแบบ  
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การเยี่ยมเยือน อันทําใหเกิดความเขาใจคนสวนนอยจากการทองเท่ียวมากข้ึน ซ่ึงเปนนิยามใหมีของ
การทองเที่ยวเชิงท่ีนักวางแผนทางการทองเท่ียวควรใหความสําคัญไมนอยไปกวาภาคการตลาด 
เพื่อการสรางความเขาใจอันดีระหวางนักทองเท่ียวกับคนในทองถ่ินวาเปนหัวใจสําคัญของการ

ทองเท่ียวในมิติของการทองเท่ียวแบบยั่งยืน  ท้ังนี้กระแสการทองเท่ียวแบบยั่งยืนเองก็ไดพยายาม
อธิบายการทองเท่ียวเชิงใหม โดยใหความสําคัญกับการสรางความสัมพันธท่ีเทาเทียมกันระหวาง
สมาชิกกลุมกับนักทองเท่ียว นอกจากนี้สมาชิกของกลุมเองจะตองใหความสําคัญกับการพ่ึงตนเอง
ทางเศรษฐกิจดานอ่ืนมากกวาการทองเท่ียว การท่ีจะสรางพลังอํานาจแกสมาชิกกลุมในการกําหนด
คุณภาพนักทองเที่ยว รวมถึงพลังอํานาจในการตักเตือนหรือหามปรามนักทองเท่ียวท่ีอาจละเมิด
ความเปนสวนตัวในชุมชนได ในขณะเดียวกันสรางใหชนกลุมนอยมีโอกาสเขารวมจัดการ

ทองเท่ียวชุมชน   
   สวนในประเทศไทยการทองเท่ียวผูคนสวนใหญประสงคท่ีจะไดไปทองเท่ียว

ดูวิถีชีวิตชนเผาท่ีแตกตางไปจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนเอง  ท้ังชาวเขาในภาคเหนือ  กระเหร่ียงใน
เขตกาญจนบุรี  ชาวมอญในเขตลุมแมน้ําเจาพระยา  ชาวเลหรือชาวมอรแกนในเขตชายทะเลภาคใต 
เปนตน ในขณะเดียวกันการทองเท่ียวที่ผูศึกษาจะใชเปนกรณีศึกษา มีชนชาติมอญในพ้ืนท่ีมี
วัฒนธรรมประเพณีท่ีเปนเอกลักษณ ดังเชนการวิจัยของ นิยพรรณ วรรณศิริ (2536, บทคัดยอ) , 
ไฉน สนสกุล (2535) , อะระโท โอชิมา (2536, บทคัดยอ) ศึกษาวัฒนธรรม พิธีกรรม เอกลักษณ
มอญ พบวาคนมอญมีเอกลักษณที่แสดงใหเห็นถึงความเปนกลุมมอญ ไดแก ภาษา ศาสนา  
พิธีกรรม  ความเช่ือขนบธรรมเนียมประเพณี  ซ่ึงเอกลักษณเหลานี้มีบางสวนท่ีผสมกลมกลืนเขากับ
วัฒนธรรมไทยและเปนจุดท่ีสามารถนํามาพัฒนาเพื่อสงเสริมการเรียนรูเพ่ือการทองเที่ยวทางเลือก

ตอไป ท้ังนี้กระแสการทองเท่ียวแบบยั่งยืนเองก็ไดพยายามอธิบายการทองเท่ียวเชิงใหม  โดยให
ความสําคัญกับการสรางความสัมพันธท่ีเทาเทียมกันระหวางสมาชิกกลุมกับนักทองเท่ียว  
นอกจากนี้สมาชิกของกลุมเองจะตองใหความสําคัญกับการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจดานอ่ืนมากกวา

การทองเท่ียว  การที่จะสรางพลังอํานาจแกสมาชิกกลุมในการกําหนดคุณภาพนักทองเท่ียว การ
ตักเตือนหรือหามปรามนักทองเที่ยวท่ีอาจละเมิดความเปนสวนตัวในชุมชนได ดังงานวิจัยของ  
สุภาวิณี  ทรงพรวาณิชย  (2546, บทคัดยอ)   นําเสนอตัวอยางการวิจัยทางการทองเท่ียว โดยชุมชนท่ี
ตําบลหวยฮ้ี อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอนเปนการทองเท่ียวท่ีเกี่ยวเนื่องกับชนเผาปกาเกอะญอ  
โดยใหความสําคัญกับกระบวนการจัดการทองเท่ียวโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม นับต้ังแต        
การรวมกันในการสํารวจเสนทางการเรียนรูธรรมชาติ  การรวมกับชาวปกาเกอะญอจัดต้ัง

พิพิธภัณฑปกาเกอะญอ  ตลอดจนการสรางกระบวนการมีสวนรวมตางๆ ไดแก การประชุมระดม
ความคิด การรวมกันคิดวางแผน การตัดสินใจ การกําหนดแนวทาง การดําเนินงาน การประเมินผล
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งาน  และการรับผลประโยชนรวมกัน ท้ังนี้ผลของการวิจัยพบวาฐานทรัพยากรการทองเท่ียวท่ี
เกิดข้ึนในตําบลหวยฮี ประกอบไปดวยฐานทรัพยากรดานประวัติศาสตร  ฐานทรัพยากรดาน
วัฒนธรรม  ฐานทรัพยากรดานธรรมชาติ และฐานทรัพยากรบุคคล กระบวนการมีสวนรวมดังกลาว
กอใหเกิดการอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียวท่ีไมกระทบตอธรรมชาติ การอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
และร้ือฟนภูมิปญญา  และกอใหเกิดการเคารพในอัตตลักษณทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน                   
   อยางไรก็ดี การทองเท่ียวเชิงและการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมลวนคลายคลึงกัน 
ตรงท่ีมีโอกาสไดพบกับวัฒนธรรมพื้นบานจริงๆ อีกท้ังส่ิงท่ีปรากฏในวัฒนธรรมสวนลึก เชน 
พิธีกรรมสาธารณะท่ีอนุญาตใหคนภายนอกเขารวมโดยปราศจากการทําลายลดลง  
  2) มรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage) ในโลกน้ีประกอบดวยมนุษยหลาย
เช้ือชาติ  หลายกลุมทางสังคม  เชน  ชนช้ัน  เพศ  อายุ  เปนตน  ความแตกตางหลากหลายทาง
วัฒนธรรมเปนมรดกท่ีอยูคูกับมนุษยสืบเนื่องมาจนทุกวันนี้ ศรีศักร วัลลิโภดม (2534, หนา 2) ให
ความหมายวัฒนธรรมวาหมายถึงวิถีชีวิตของผูคนท่ีอยูรวมกันในสังคมเปนเร่ืองขององครวมของ

ทุกส่ิงทุกอยางท่ีคนกลุมหนึ่งท่ีอยูในทองถ่ินหรือบริเวณหนึ่งอยางตอเนื่องมาชานานส่ังสมข้ึนเพื่อ

การดํารงชีวิตอยูรวมกัน  ท้ังนี้มรดกทางวัฒนธรรมเปนเคร่ืองแสดงถึงความเจริญรุงเรืองมาแตดึก  
ดําบรรพ มรดกทางวัฒนธรรมแบงไดเปน 2 อยางคือ ส่ิงท่ีเปนรูปธรรมไดแก บรรดาโบราณสถาน
วัตถุศิลปกรรมตางๆ ท่ีเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร โบราณคดีและกับส่ิงท่ีเปนนามธรรม อัน
ไดแก ศาสนา ระบบความเชื่อ ประเพณีพิธีการใหความสําคัญตอศิลปะ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
โมเมโกะ (Meomeka, 1998, pp. 118-141) ทําการศึกษาเรื่อง “communalism as a fundamental 
dimension of the culture  journal of communication” พบวา  ประเทศท่ีกําลังพัฒนาเกือบท้ังหมด 
อาทิ ประเทศในเขตเอเซียตะวันออกเฉียงใต ทวีปแอฟริกา อินเดียนแดงในอเมริกา อะบอริจินใน
ออสเตรเลีย เอสกิโมและประเทศในหมูเกาะแคริบเบียน เปนตน จะยึดม่ันในสังคมวัฒนธรรมของ
ชุมชนท่ีมีสถานภาพทางสังคมท่ีแบงแยกตามลําดับช้ันอยางชัดเจน การเคารพบทบาทหนาท่ีของ
ชุมชนและการดํารงชีวิตภายใตหลักธรรมคําสอนของศาสนา  องคการการศึกษา  วิทยาศาสตร  และ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ ยูเนสโก (UNESCO World Heritage Centre, 2000) ไดกาํหนด
ประเภทสถานท่ีสําคัญทางวัฒนธรรมและ/หรือธรรมชาติของแตละประเทศ กําหนดเกณฑไวดังนี้ 
   (1) มรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage) ประกอบไปดวยคุณสมบัติดังนี้ 
    - มีลักษณะเดนเฉพาะตัวของความสําเร็จทางศิลปะ และเปนผลงาน
สรางสรรค อันถือวาเปนอัจฉริยภาพของมนุษย 
    - ทรงอิทธิพลตอพัฒนาการของสถาปตยกรรม ประติมากรรม การวางผัง 
เมือง  การจัดภูมิทัศน  ตลอดชวงระยะเวลายาวนานอยางตอเนื่องหรือตอวัฒนธรรมหน่ึง 
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    - เปนหลักฐานสําคัญท่ีเดนเฉพาะของแหลงอารยธรรมท่ีสูญสลาย 
                                - เปนตัวอยางท่ีเดนชัดของรูปแบบอาคารหรือสถาปตยกรรมท่ีแสดงให
เห็นถึง ข้ันตอนหรือชวงเวลาท่ีสําคัญในประวัติศาสตร 
                                - เปนตัวอยางท่ีเดนชัดของวิวัฒนาการ  การตั้งถ่ินฐานของชุมชนพื้นเมือง
ท่ี กําลังไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภายนอกและอาจถูกทําลาย 

                                 - เปนสถานท่ีท่ีมีความสัมพันธโดยตรงหรือเห็นไดชัดตอเหตุการณ
ความคิด  ความเช่ือ  ท่ีมีความสําคัญในทางสากลอยางเดนชัด 
   (2) มรดกทางธรรมชาติ  (natural  properties)  คุณสมบัติดังนี้ 
                                 - เปนตัวแทนวิวัฒนาการข้ันสําคัญทางภูมิศาสตรกายภาพของโลก 
                                  - เปนตัวแทนของกระบวนการทางธรณีวิทยา วิวัฒนาการทางชีววิทยา
และปฏิสัมพันธของมนุษยกับส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ โดยจะพิจารณากระบวนการ อันตอเนื่อง
ของวิวัฒนาการพืชและสัตว พื้นดินและทองทะเล ตลอดจนแหลงน้ําจืด 
                                  - เปนพื้นท่ีท่ีประกอบดวยลักษณะเดนทางปรากฏการณธรรมชาติหรือ
การกอตัวทางธรรมชาติ  อาทิ  ระบบนิเวศขนาดใหญท่ีสําคัญ  สถานท่ีมีความงาม ตามธรรมชาติ
หรือการผสมผสานองคประกอบทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมอยางเปนเลิศ 
                                 - เปนแหลงอาศัยของส่ิงมีชีวิตตามธรรมชาติท่ีสําคัญยิ่ง โดยเฉพาะสัตว
หรือพืชท่ีกําลงถูกคุกคามและยังมีชีวิต ท้ังนี้สัตวและพืชดังกลาวจักตองมีคุณคาอยางเดนชัดใน  
ระดับสากลทั้งจากแงมุมทางวิทยาศาสตรและการอนุรักษ 
   สมิธ (Smith, 1986, pp. 4-5) ไดกลาวถึงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไววาเปน 
การทองเท่ียวท่ีมีการแตงแตม (picturesque) หรือละเลงสีสันแกทองถ่ิน (local  culture) ท่ีการดําเนนิ
ชีวิตแบบเกาๆ (old style) ไดสูญหายจากความทรงจําของมนุษยไปแลว ไมวาจะเปนบานเรือน    
การมุงหลังคาดวยใบไม การใชมาหรือวัวไถนา ตลอดจนการประดิษฐของใชดวยมือมากกวา
เคร่ืองจักร กิจกรรมการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนเห็นไดจากการรับประทานอาหาร และ
พํานักในบานแบบชนบท การชมการแสดงทองถ่ิน การรวมงานเทศกาลดวยการแตงกายหรือดื่ม
สุราทองถ่ิน กระท่ังการทําปศุสัตวกลางปาดวยตัวเองคือวัฒนธรรมชาวชนบทท่ีสรางข้ึน  
   ริชารด (Richards, 1995, pp. 3-11) ไดกลาวไวใน The european center for 
traditional and regional cultures. วาสิ่งดึงดูดใจของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ไดแก     
1) โบราณคดีพิพิธภัณฑ 2) สถาปตยกรรม  สิ่งปลูกสราง  ผังเมือง  ซากปรักหักพังในอดีต               
3) ศิลปหัตถกรรม ประเพณีและเทศกาลตางๆ 4) ดนตรีพื้นบาน ดนตรีรวมสมัย 5) การแสดง
ละคร ภาพยนตร มหรสพตางๆ 6) ภาษาวรรณกรรม 7) ประเพณีและความเช่ือท่ีเกี่ยวของกับ
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ศาสนา 8) วัฒนธรรมพื้นบานสอดคลองกับองคกรพัฒนาเอกชนแหงหนึ่งในประเทศแคนาดา ซ่ึงม่ี
ช่ือวากลุมพันธมิตรเพ่ือศิลปวัฒนธรรม  (Alliance for Arts and Culture, 2003)  ไดมีการจัดประชุม
ท่ัวไปวาดวยองคกรการทองเท่ียวเพื่อวัฒนธรรม (visiting audiences: a tourism guide for cultural 
organizations) ณ เมืองแวนคูเวอร ประเทศแคนาดา เม่ือเดือนมกราคม ค.ศ.2001 ไดนิยามการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไววาเปนกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีดีท่ีสุดในการสรางความเขาใจความเปน

ชุมชนเจาของสถานท่ีทองเท่ียว การทองเท่ียววัฒนธรรมจะประกอบไปดวยศิลปะการแสดงจินตลีลา 
มรดกท่ีเกี่ยว พันกับพหุลักษณวัฒนธรรมและพหุลักษณ (multicultural/ethnic) และส่ิงดึงดูด

ทางการทองเท่ียวอ่ืนๆ อยางไรก็ดีวิธีการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประการหน่ึงก็คือการเขาไปเพื่อ
ศึกษาเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธเพ่ือใหสัมผัสกับรากเหงาทางวัฒนธรรมในระดับสูง ดังนั้นจําเปนท่ี
ชุมชนจะตองมีการคนหาศักยภาพวาในทองถ่ินมีมรดกทางวัฒนธรรมท่ียังหลงเหลืออยูเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการจัดการทองเท่ียวชุมชนตอไป 
  3) ปจจัยดานศาสนาความคิดความเชื่อ ความเชื่อเกิดจากการที่มนุษยตองอยูรวม 
กันอยางสันติการจัดระบบความสัมพันธกับธรรมชาติ และตองการคําตอบเก่ียวกับธรรมชาติรอบตัว 
พัฒนาขึ้นเปนวัฒนธรรมความเช่ือ เกิดระบบคุณคาและเกิดการรับศาสนาเขามาในชุมชนพรอมกับ
พิธีกรรมตางๆรวมท้ังความคิดความเช่ือตางๆ  ศาสนาเปนเคร่ืองหมายของความหลากหลายและ
ความแตกตางระหวางมนุษยท่ีกําหนดการแยกภาษาเช้ือชาติ เพราะศาสนาเปนท้ังอํานาจและความ
รูอยูในความเช่ือ การยกประเด็นความเช่ือและศาสนาท่ีเกี่ยวพันตอการทองเท่ียวเพราะวัตถุประสงค
การทองเท่ียวของคนไทยเพื่อศาสนา ประกอบพิธีกรรมและแสวงบุญ  เม่ือศึกษาลักษณะกายภาพใน
เขตลุมแมน้ําเจาพระยาจะพบวามีวัด มัสยิด โบสถทางคริสตศาสนาอยูริมฝงเจาพระยา โดยมิไดมี
การแบงแยกหรือกีดกันซ่ึงนาจะเปนเสนหแหงการทองเท่ียวเพื่อใหผูคนเห็นแหลงสันติธรรมซ่ึงเปน

มิติความสัมพันธทางสังคมของมนุษยท่ีจะอยูรวมกันอยางสันติสุขมายาวนาน อยางไรก็ตามหลัก
ศาสนาท่ีเปนคําสอนและมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของผูคนอีกท้ังการผสมกลมกลืนกับการ

ทองเท่ียวชุมชน พีการด (Picard, 1996, pp. 20-23) ศึกษาวัฒนธรรมบาหลีพบวาวัฒนธรรมเปน
ศักยภาพในการทองเท่ียวท่ีเนนวิถีชีวิตท่ีผูกพันเกี่ยวโยงกับศาสนาทุกเร่ืองท่ีสามารถเปนจุดขาย

สามารถดึงดูดใจนักทองเท่ียวไดเปนอยางดียิ่ง วัฒนธรรมเปนทรัพยากรที่มีศักยภาพในการ
ทองเท่ียวท่ีเนนศรัทธาและความเช่ือม่ันในศาสนาอยางแรงกลา วิถีชีวิตท่ีผูกพันเกี่ยวโยงกับศาสนา
เกือบทุกเร่ือง อีกท้ังวัฒนธรรมของบาหลีไดรับผลกระทบจากการทองเท่ียวนอย เพราะนโยบายดาน
การทองเท่ียวภาครัฐท่ีใหความสําคัญของประเพณีพิธีกรรมตางๆ อันเกี่ยวของกับศาสนา ซ่ึงเปน
ความภาคภูมิใจของชาวบาหลี จะเห็นวาความคิดความเช่ือเปนปจจัยท่ีสําคัญในการจัดการทองเท่ียว
ชุมชนเปนอยางยิ่ง ดังนั้นการยกประเด็นเกี่ยวกับความเช่ือและศาสนาของชาวมอญเก่ียวพันตอ    
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การทองเท่ียวเพราะวัตถุประสงคการทองเท่ียวของคนไทยต้ังแตอดีตเพื่อไปประกอบพิธีกรรมและ

แสวงบุญ   
  4) บทบาททางเพศ  (Gender)  ในสังคมประเพณีแตดั้งเดิม  (traditional social) 
ความแตกตางระหวางเพศสะทอนใหเห็นถึงสังคมที่แตกตาง ความไมเทาเทียมทางชนช้ันกลาวคือ
สตรีมีฐานะเปนสมาชิกของกลุมวัฒนธรรมรวม (co-cultural group members) ในขณะท่ีบุรุษมีฐานะ
เปนสมาชิกของกลุมวัฒนธรรมหลัก (dominant cultural group members) ดังนั้นบุรุษจึงเปนเสมือน
กลุมท่ีมีอํานาจในสังคมในการครอบครองความมั่งค่ังและทรัพยสิน และท่ีสําคัญยังเปนผูกําหนด
ความเช่ือของสังคมโดยผานทางดานศาสนา การศึกษา และส่ือ ดวยเหตุนี้ทําใหสตรีมีสถานภาพ
บทบาทหนาท่ีเปนรองบุรุษ อันเปนผลกระทบตอการมีสิทธ์ิมีเสียงของสตรี และถูกมองขามใน
สังคม องคการสหประชาชาติ (UNSD, 2000; UNIFEM, 2000) ไดช้ีใหเห็นวากวา 3 ทศวรรษ 
สถานภาพของสตรียังคงเผชิญกับโอกาสท่ีไมเสมอภาคเม่ือเทียบกับบุรุษ การตกอยูในภาวะเส่ียงท้ัง
รางกายและจิตใจและเปนส่ิงท่ีถูกลืมในประเด็นหลักๆ เชน ดานเศรษฐกิจ ตําแหนงงานท่ีเกี่ยวของ
กับการมีอํานาจการตัดสินใจ สวนในประเทศไทยบทบาทสตรีท่ีไดรับอิทธิพลความเช่ือและโลก
ทัศนจากพุทธศาสนา  ผูชายจะมีอํานาจและบทบาททางสังคมเหนือกวาผูหญิง ในขณะท่ีผูหญิงใน
สังคมสมัยใหมถูกกําหนดบทบาทหลักทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ีบทบาททางสังคมและวัฒนธรรม
กลับดอยกวาผูชาย ดังงานวิจัยของ ไคนส (Keyes,1984, p. 223) ไดทําการศึกษาเร่ือง Mother or 
Mistress But Never a Monk : Buddhist Nation of Female Gender in Rural Thailand” พบวาดวย
อิทธิพลของพุทธศาสนาท่ีกําหนดบทบาทสตรีไทยท่ีมีอัตลักษณทางเพศท่ีดอยกวาชาย เปนแรงงาน
ในโรงงานและสถานบริการตางๆ ในเมืองรวมท้ังการเผชิญกับความเสียเปรียบดานตางๆ และยัง
ตองเรียนรูการตอรองเพื่อใหดํารงไดในสังคมบริโภคนิยม สตรีถูกมองวาเปนเพียงแคผู รับ
ประโยชนจากการพัฒนาโดยไมตองทําอะไรเลย (passive recipients) นอกเหนือความเปนแม        
การเล้ียงดูลูก การทํางานบาน 
   ในขณะท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ท่ีมักใชผูหญิงเปนผูใหบริการทองเท่ียว  คาด  
(Kadt, 1979  อางใน Chambers,  2000,  p. 59)  ทําการศึกษาพบวาสตรีจนๆ ในจาไมกา  ทํางานท่ีไม
มีการคุมครอง  เชน  เดินเรขายของ  ขายอาหาร  ขายงานฝมือ  ถักผม  บางคร้ังก็ถูกลวนลามโดยยาม
โรงแรมเพราะไมมีใบอนุญาต  ทํางานท้ัง 7 วันๆ ละหลายช่ัวโมง รายไดต่ํา  บอลเลส (Bolles, 1997  
อางใน  Chambers,  2000,  p. 59)  ไดทําการศึกษาการทองเท่ียวของจาไมกา ในชนกลุมนอย ผูหญิง
มีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมทองเท่ียวสองประการ  ไดแก  1)  เชิงวัฒนธรรมในการเย่ียมชมตาม
บานก็จะพบผูหญิงทํางานบาน  2)  การขายบริการทางเพศ ท้ังท่ีในความเปนจริงผูหญิงจะมีบทบาท
ตอการทองเท่ียว ตั้งแตการเปนเจาบาน การบริการ ซ่ึงกอใหเกิดรายได แพรต (Pratt, 1992, p. 69) 
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ทําการวิจัยพบวา  จินตนาการของประเทศตะวันตกจะมองความเรารอนและเร่ืองเซกสของประเทศทาง
ตะวันออกเปนจุดขายการทองเท่ียว  ดวยประวัติศาสตรของประเทศทางตะวันตกท่ีออกสํารวจและ
การทําสงครามเพื่อลาอาณานิคม  รวมท้ังการลาสตรีในประเทศอาณานิคม ในขณะท่ีความยากจน
ของประชาชนในโลกท่ีสามจําเปนตองอาศัยเรือนรางเปนสินคาแกนักทองเท่ียว ในขณะท่ีประเทศ
ทางตะวันออก เชน ญ่ีปุน ไทยจะมีมุมมองตอการทองเท่ียวเพื่อการแสวงบุญ ในขณะเดียวกันเม่ือ
ญ่ีปุนทําสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ก็เขาไปทองเท่ียวผูหญิงในประเทศท่ีญ่ีปุนยึดได จนถึงสมัยใหม
ปจจุบันก็มีการนําผูหญิงไปขายบริการในบานตนเพื่อบริการนักทองเท่ียว กลายเปนสัญลักษณการ
ทองเท่ียวมีผูหญิงท่ีไหนผูชายก็จะไปแสวงหา (where women go, men follow) โคเฮน (Cohen, 
1991, pp. 101-103) ไดทําการศึกษาประเทศไทยผูหญิงมีบทบาทดานการทองเท่ียว ตั้งแตการเปน
คนทําความสะอาด แมบาน พนักงานตอนรับ การขายบริการทางเพศ จนเปนท่ีรูจักดีในดานโสเภณี 
ขณะเดียวกันจะพบวาสตรีท่ีมีการศึกษาต่ําเหลานี้ก็ไมสามารถยกระดับการยอมรับการทํากิจกรรม

การทองเท่ียวเทากับผูมีการศึกษาสูง ในขณะเดียวกันผูหญิงยากจนจะทํางานรวมกันเปนกลุมจะผลิต
งานไดดีกวา รวมท้ังตองทํางานหนักกวาผูชาย 2-3 เทา ผูหญิงซ่ึงถูกมองวาเปนแรงงานราคาถูกจะ
ถูกกีดกัน ทําใหไดรับผลตอบแทนนอยกวาผูชาย เปนผลกระทบระยะยาว  ผูหญิงจะเปนผูนําดาน
การบริการ การผลิต และขายงานหัตถกรรม การทองเท่ียว แตไมไดรับความสนใจในดานคุณคาทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร นอกจากถูกแบงแยกและกดดันใหทํางานคาแรงตํ่า ยังถูกผลักดันให
อยูแนวหนาในการบริการ ซ่ึงกาวเลยไปสูการเปนโสเภณีไดงาย ซ่ึงเปนหนทางหารายไดท่ีดีและ
ม่ันคง แตเส่ียงกับโรคและภัยอ่ืนๆ ดังนั้นถานโยบายรัฐจะชวยไดหากรัฐใสใจในการดูแลการจาง
งานในธุรกิจทองเท่ียวท่ีเกี่ยวกับผูหญิงใหมีรายไดดีและมีความเทาเทียมกับเพศชาย 
   คอรเนอร (Corner, 2001, pp. 3-6) และดาฟท (Daft, 1999, p. 19) เห็นวาสตรี  
มีคุณลักษณะการเปนผูนําคือการใหความสําคัญในดานการสรางความเปนเอกฉันท (consensus 
building) การเปนสวนรวมของกลุม (inclusiveness) การมีสวนรวมในกิจกรรม (participation) และ
การใหความเอาใจใส (caring) อันเปนคุณสมบัติการดําเนินกิจกรรมท่ีตองอาศัยการรวมแรงกัน

โดยเฉพาะการทองเท่ียวดวยบทบาทสามระดับในสังคมคือ 1) ในฐานะแรงงาน 2) เปนผูเกื้อกูล
รายไดในครอบครัวและสามในบทบาทความเปนแม การศึกษาของ จุฑาพรรธ ผดุงชีวิต (2545, 
หนา 443-445) พบวา สตรีมีบทบาทในการเปนผูนําการรวมกลุมเพื่อสรางรายไดท่ีดี การอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณทองถ่ิน ในดานการปนเคร่ืองปนดินเผาและวัฒนธรรมมอญ มี
จุดมุงหมายในการเขามาทํางานเพ่ือชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีตกทอดไปสูลูกหลาน แตส่ิง
ท่ีเปนอุปสรรคคือบทบาทความเปนภรรยาและแมทําใหสตรีไมมีความม่ันใจท่ีจะเสียสละเวลาใน

การทํางานเพ่ือสังคม   ขาดรายได ขาดความรวมมือจากคนในชุมชน และความลาชาในการใหการ
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สนับสนุนจากหนวยงานรัฐ ดังนั้นเม่ือการทองเท่ียวท่ีบงบอกบทบาททางเพศสตรีในการทํา
กิจกรรมการทองเท่ียว ตั้งแตแมครัว ขายของ การจัดสันทนาการ เล้ียงเด็ก พนักงาน งานหัตถกรรม 
การบริการโรงแรม เปนตน จําเปนท่ีตองยกระดับขีดความสามารถสตรีเพื่อใหมีโอกาสในการ
ประกอบอาชีพทางดานกิจกรรมการทองเที่ยว อันจะเปนการปรับโครงสรางทางสังคมในความเทา
เทียมกันระหวางหญิงและชาย มีการสงเสริมสิทธิมนุษยชน โดยการสงเสริมการศึกษาใหสูงข้ึนเพื่อ
ยกระดับ การตอบสนองความตองการนักทองเท่ียวท่ีตองการความสงบ 
   ดังนั้นการเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชนถาใหโอกาสผูหญิงเขามารวมเก็บ

ขอมูล รวมเปนแกนในการดําเนินการนาจะทําใหเห็นถึงการวิเคราะหถึงศักยภาพของชุมชน  ดังนั้น
การกําหนดกลุมเปาหมายในงานวิจัยคร้ังนี้ผูศึกษาจึงใหความสําคัญในบทบาทของสตรีเขามามี  
สวนรวมในการดําเนินกิจกรรมรวมกับผูนําทองถ่ิน 
 

2.5 แนวคิดดานรูปแบบ 
 
 2.5.1  ความหมายของรูปแบบ 
 มาดูรว (Madhu, 1996, p. 45) ไดใหความหมายของคําวารูปแบบ (model) ในหนังสือ 
encyclopedia of psychology and education ไว 2 ความหมาย  ดังนี้ 
  1) รูปแบบคือรูปยอของความจริงปรากฏการณซ่ึงแสดงดวยขอความจํานวนหรือ
ภาพโดยการลดทอนเวลาและเทศะทําใหเขาใจความจริงของปรากฏการณไดดียิ่งข้ึน 
  2) รูปแบบคือตัวแทนของการใชแนวคิดของโปรแกรมท่ีกําหนดเฉพาะ 
  
 2.5.2  ประเภทของรูปแบบ 
 สไตเนอร (Steiner, 1988, p. 148) กําหนดรูปแบบออกไดเปน 2 ประเภท คือ 
  1) รูปแบบเชิงปฏิบัติ (practical model or model-for) รูปแบบประเภทนี้เปน
แบบจําลองทางกายภาพเชนแบบจําลองรถยนต เคร่ืองบิน ภาพจําลอง  
  2) รูปแบบเชิงทฤษฎี (theoretical model or model-for) เปนแบบจําลองท่ีสราง
ข้ึนจากกรอบความคิดท่ีมีทฤษฎีเปนพื้นฐาน ตัวทฤษฎีเองไมใชรูปแบบหรือแบบจําลองเปนตัวชวย
ใหเกิดรูปแบบท่ีมีโครงสรางตางๆ ท่ีสัมพันธกัน 
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 รูปแบบตามความคิดของคีพ (Keeves, 1988, p. 167)  จําแนกออกไดเปนหารูปแบบ  คือ 
  1) รูปแบบคลาย (analogue models) คือเปนรูปแบบท่ีมีความสัมพันธกับระบบ
กายภาพมักเปนรูปแบบท่ีใชในวิทยาศาสตรกายภาพเปนรูปแบบท่ีนําไปใชอุปมากับส่ิงอ่ืนได เชน
รูปแบบจําลองระบบสุริยะกับระบบสุริยะท่ีเกิดข้ึนจริง ธนาคารจําลองกับระบบธนาคารที่เปนจริง 
แบบจําลองทางการผลิตกับการผลิตจริง เปนตน 
  2) รูปแบบท่ีอธิบายความหมายหรือใหความหมาย (semantic models) คือ เปน
รูปแบบท่ีใชภาษาในการบรรยายลักษณะของรูปแบบ รูปแบบชนิดนี้จะชวยใชวิธีการอุปมาใน      
การพิจารณาดวยภาษามากกวาท่ีจะใชวิธีอุปมาในการพิจารณาดวยโครงสรางทางกายภาพ 
  3) รูปแบบท่ีมีลักษณะเปนแผนภูมิ แบบแผนหรือโครงการ (schematic models) 
  4) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical models) คือ เปนรูปแบบที่กําหนด
ความสัมพันธขององคประกอบในรูปสมการหรือฟงกช่ันทางคณิตศาสตร 
  5) รูปแบบเชิงเหตุผล (causal models) คือ เปนรูปแบบท่ีมีโครงสรางเปนสมการ
เชิงเสนท่ีประกอบดวยตัวแปรสัมพันธกันเปนเหตุเปนผล มีการทดสอบสมมติฐานผลของรูปแบบ 
 
 2.5.3  การสรางรูปแบบ 
 การสรางรูปแบบ คือ การกําหนดมโนทัศนท่ีเกี่ยวของสัมพันธกันอยางเปนระบบเพ่ือ
ช้ีใหเห็นชัดเจนวา รูปแบบเสนออะไร เสนออยางไร เพื่อใหไดอะไร และส่ิงท่ีไดนั้นอธิบาย
ปรากฏการณอะไร และนําไปสูขอคนพบอะไรใหมๆ (Steiner, 1988, p. 148) ข้ันตอนการสราง
รูปแบบเขียนเปนภาพ  3 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
  
     
 
ภาพ  3  ข้ันตอนการสรางรูปแบบ (Steiner, 1988, p. 148) 

ความสัมพันธระหวางขอเสนอ 
relating propositions 

การทํานาย 
prediction มโนทัศน 

(concept) 
มโนทัศน 
(concept) 

ตัวแปร 
(variable) 

ขอเสนอ 
(propositions) 

  สรางความสัมพันธ 
ระหวางตัวแปร 

การวัด Relating variables มโนทัศน 
(concept) 
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 โดยสรุปรูปแบบท่ีจะนําไปใชใหไดประโยชนสูงสุดตองประกอบดวยลักษณะท่ีสําคัญ

คือ มีความสัมพันธเชิงโครงสราง สามารถทํานายผลได สามารถขยายความผลทํานาย และสามารถ
นําไปสูแนวคิดใหมๆ การพัฒนารูปแบบผูวิจัยตองศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการสรางรูปแบบนําขอมูล
ท่ีจัดเก็บวิเคราะห เพื่อกําหนดความสัมพันธองคประกอบของรูปแบบกําหนดโครงสรางและ
ขอเสนอรูปแบบ นําไปสูผลสรุปเพื่ออธิบายปรากฏการณท่ีมุงหวังมีการทดสอบและปรับปรุง
รูปแบบกอนนําไปใชจริงประเมินผลหลังนําไปใชงานจริง 
 

2.6  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 จากผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรู สวนใหญมักพบวาการเรียนรูของผูใหญมักจะ
ตองเนนการฝกประสบการณท่ีเปนจริง การมีสวนรวมในการสรางองคกรแหงการเรียนรูดวยปจจัย 
ดานฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนรูและบุคคลท่ีควรเปนฐานในการเรียนรูท่ี
สําคัญคือผูนําทองถ่ินท่ีมีบทบาทในการพัฒนาการทองเท่ียวในชุมชนและความสามารถในการสราง

การมีสวนรวมใหเกิดข้ึนในชุมชนไดโดยงาย  
 มาลี ธรรมศิริ (2543, บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนารูปแบบองคกรแหงการเรียนรู โดย 
ผานหนวยทรัพยากรมนุษย ในฐานะสวนขยายของการอุดมศึกษา ผลการศึกษาพบวาสภาพปจจุบัน
ขององคกรไทย อยูในระดับความเปนองคกรแหงการเรียนรูปานกลาง และมีความเปนองคกรแหง
การเรียนรู ไดแก การปรับตัวตามกาลเทศะและโอกาส เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายของการศึกษา       
การเปล่ียนแปลงองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูตองคํานึงถึงสภาพและวัฒนธรรมขององคกร 
 อดุลย วังศรีคูณ (2543, บทคัดยอ) ศึกษาการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนรูของชุมชนท่ีทําใหชุมชนเขมแข็ง : การวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณาอภิมาน ผลการวิจัยพบวา  
  1) ลําดับข้ันตอนของกระบวนการเรียนรูของชุมชนท่ีทําใหชุมชนเขมแข็ง 
ประกอบดวยลําดับข้ันตอน 7 ประการ คือ ชุมชนรับรูและตระหนักในปญหา  สมาชิกชุมชนรวมกัน
วิเคราะหปญหา สมาชิกชุมชนรวมกันแสวงหาและเลือกแนวทางแกปญหา สมาชิกชุมชนรวมกัน
ดําเนินการ สมาชิกชุมชนรวมกันประเมินผลการดําเนินการ และสมาชิกชุมชนรวมกันปรับปรุงหาก
ดําเนินการไมสําเร็จ ชุมชนสวนใหญรับรูและตระหนักในปญหา จากการที่สมาชิกในชุมชนประสบ
ปญหาและรับรูเอง เปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอสมาชิกในชุมชนท้ังหมดหรือสวนใหญ เปนปญหา
เกี่ยวกับเร่ืองการทํามาหากิน การวิเคราะหปญหาของชุมชน จะรวมกันวิเคราะหเปนกลุมยอย หรือท่ี
ประชุมหมูบาน ชุมชนเลือกแนวทางแกปญหาโดยการลองผิดลองถูก สมาชิกชุมชนรวมวางแผนใน
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ท่ีประชุมหมูบาน แลวดําเนินการในลักษณะของการรวมกลุมจัดต้ังองคกรสถาบันและประเมินโดย
สมาชิกและผูนํารวมกัน 
  2) องคประกอบของกระบวนการเรียนรูของชุมชนท่ีทําใหชุมชนเขมแข็ง
ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรู ฐานการเรียนรู และเนื้อหา/องคความรู 
   กิจกรรมการเ รียนรู ท่ีปรากฏในงานวิจัยสวนใหญ  ไดแก  การศึกษา
ประสบการณจากชุมชนอ่ืน/การศึกษาดูงาน/การทัศนศึกษา การสนทนาปรึกษาหารือ และเปล่ียน
ความคิดเห็น การประชุมอยางเปนทางการ  การปฏิบัติจริง 
   ฐานการเรียนรู  ประกอบดวย  ฐานการเรียนรูภายในชุมชน ไดแก สมาชิก
ชุมชน ผูนําชุมชน และฐานการเรียนรูภายนอกชุมชน ไดแก ชุมชน บุคคล องคกรภายนอก 
   เนื้อหา/องคความรู ประกอบดวย เนื้อหาดานปญหา/ความตองการพัฒนาและ
ดานการแกปญหา/พัฒนาชุมชนโดยท่ีเนื้อหาท้ังสองดานท่ีปรากฏในงานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะหสวน
ใหญคือ  เร่ืองการทํามาหากิน 
  3) ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูของชุมชนที่ทําใหชุมชนเขมแข็ง 
ประกอบดวย  ปจจัยภายใน  ปจจัยภายนอก  และปจจัยดานสภาพแวดลอม 
   ปจจัยภายในท่ีปรากฏในงานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะหสวนใหญ ไดแก ผูนําท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม เปนท่ียอมรับนับถือ สมาชิกมีคุณธรรม จริยธรรม สมาชิกเห็นประโยชนของ
การพัฒนารวมกัน ความสัมพันธในชุมชนมีความเปนปกแผน การแกปญหาเกิดจากชุมชนเอง  
   ปจจัยภายนอกท่ีปรากฏในงานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะหสวนใหญ ไดแก แนวคิด
และการปฏิบัติของนักพัฒนาจากภายนอก การสนับสนุนจากองคกร/แหลงทรัพยากรภายนอก 
   ปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีปรากฏในงานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะหสวนใหญ 
ไดแก  การดําเนินกิจกรรมอยูบนพื้นฐานของประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 ศิริพันธ ไพโรจนรัตน (2543, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองความพรอมของผูนํา
องคการบริหารสวนตําบลในการจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวเพื่อการทองเท่ียวนิเวศในจังหวัด

เชียงราย  พบวา ผลกระทบท่ีเกิดจากการทองเท่ียวเชิงนิเวศเกิดข้ึนกับหลายดาน ไดแก 
  1) ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม นักทองเท่ียวบางสวนนิยมพักบาน
ชาวบานในชนบทซ่ึงสรางความพอใจใหกับท้ังสองฝาย นักทองเท่ียวกลับไป งานซักลางเปนภาระ
สตรีผูเปนเจาของบานทําใหตองตกอยูแตในบานไมมีเวลาพบปะผูอ่ืนไมมีความเปนสวนตัว 
  2) ผลกระทบดานสภาพแวดลอมจากการทําธุรกิจทองเท่ียวทางธรรมชาติและ
ผจญภัย ขาดการหลีกเล่ียงพื้นท่ีเปราะบางทําใหเกิดผลกระทบตอธรรมชาติอยางหลีกเล่ียงไมได 
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  3) เกิดการยายถ่ินฐานของคนภายนอกเขาไปในแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงทําให
เกิดส่ิงปลูกสรางใหมๆ และทําใหเกิดผลกระทบอ่ืนๆ 
  4) เกิดการกระจายรายไดท่ีไมเปนธรรมและการร่ัวไหลของรายไดออกจากแหลง
ทองเท่ียวซ่ึงอาจเปนสาเหตุใหเกิดความขัดแยงข้ึนในชุมชน 
 ณัฏฐินี ศรีวงศตระกูล (2544, บทคัดยอ) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน

โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียวในสถาบันราชภัฏ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏนครราชสีมา  
ผลการศึกษาพบวา นักศึกษา ผูบริหาร ผูประกอบการทองเท่ียวมีความเห็นตรงกันวา การจัด
หลักสูตรควรมีการฝกประสบการณจริงมากข้ึน ควรเนนเจตนคติ  จรรยาบรรณในการบริการ 
 ผลงานวิจัยการจัดการทองเท่ียวชุมชนท่ีทําการศึกษาศักยภาพของชุมชน การจัดการ
ทองเที่ยว  ผลการศึกษาสวนใหญพบวา ในแตละชุมชนมีศักยภาพดานแหลงทองเท่ียวท้ังทาง
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร ชาติพันธุ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ข้ึนอยูกับการท่ีชุมชนจะเขาใจ      
และเรียนรูกิจกรรมเพื่อจัดการทองเท่ียว ในขณะเดียวกันกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมจะสง   
ผลตอการดําเนินการท่ีชาวบานไดเขามามีสวนรวมดวยการจัดเวทีประชาคมของหมูบาน การจัดต้ัง
คณะกรรมการเขามาดําเนินการ โดยการมีผูนําทองถ่ินเปนแกนประสานงานในการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว  ส่ิงอํานวยความสะดวก  การพัฒนาผลิตภัณฑการทองเท่ียว การพัฒนาสาธารณูปโภค    
การพัฒนาตลาดท่ีตรงกับรสนิยมกลุมนักทองเท่ียว ดังผูวิจัยขอยกตัวอยางานวิจัย ดังนี้ 
 มิศรา สามารถ (2543, บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการ
บริหารจัดการดานทองเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนทองถ่ิน ชุมชนทองถ่ินบานถํ้าลอด บานเขาหลวง 
บานคลองชาง  บานโคกเกตุ  และบานโขงกุดหวาย  พบวา 
  1) ลักษณะการกอตัวของกลุมในชุมชนทองถ่ินเพื่อการบริหารจัดการดาน       
การทองเท่ียวเชิงนิเวศมี 3 แบบคือ 1) แบบท่ีเกิดข้ึนตามความตองการของชุมชนทองถ่ินเอง 2) แบบ
เกิดข้ึนตามภารกิจขององคกรปกครองทองถ่ิน และ 3) แบบท่ีเกิดข้ึนจากแรงกระตุนภาคราชการ 
  2) การตัดสินใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนทองถ่ิน มีหลายประเดน็ 
ไดแก  ชุมชนทองถ่ินไดรวมกันพิจารณาวาสมควรจะดําเนินกิจการหรือไม วางแผนดําเนินการตาม
ข้ันตอนและกําหนดกิจกรรมตางๆ ท่ีมี เชน การประชุมหมูบานหรือการจัดเวทีประชาคม การ
ประสานขอความรูและความรวมมือกับฝายตางๆ ท้ังภายในและภายนอกชุมชน และประเด็นเร่ือง
ผลประโยชนท่ีสมาชิกควรไดรับจากกองทุนในลักษณะเงินปนผล 
  3) การรวมตัวกันเปนกลุม/องคกร ชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมโดยการจัดต้ังคณะ 
กรรมการท่ีดําเนินกิจการทองเท่ียวดวยการเลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตยจากสมาชิกในชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีภารกิจ และโดยเจาหนาท่ีฝายตางๆ ของชุมชนทองถ่ินในการดูแล 
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  4) การจัดกิจกรรมการทองเท่ียวตองสอดคลองกับความคิดเห็นของสมาชิกใน
ชุมชนทองถิ่น ไดแก การกําหนดจุดทองเที่ยวเชิงนิเวศที่นาสนใจ รูปแบบการใหบริการแก
นักทองเท่ียว พาหนะท่ีใชประกอบการทองเท่ียว วัฒนธรรมท่ีควรอนุรักษ งานประเพณีทองถ่ิน 
และการขายของท่ีระลึกจากผลิตภัณฑหรือหัตถกรรมพื้นบาน 
  5) การปฏิบัติงาน การแบงภารกิจ มีสวนรวมโดย 1) เปนเครือขายความรวมมือ
เพื่อระดมและผนึกกําลังกันเสริมสรางการทองเที่ยวชุมชน 2) การแบงภาระหนาที่ใหเกิดความ
ชัดเจน ไมซํ้าซอน เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปดวยความยุติธรรม 
  6) ทุนทางสังคม คือ 1) ความรูพื้นบานและภูมิปญญาชาวบาน การอนุรักษ
ประเพณีและวัฒนธรรมตามวิถีดั้งเดิม ซ่ึงเรียบงายแตกตางและหายากจากสังคมสมัยใหม                   
2) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของชุมชนทองถ่ินดวยความรักและหวงแหน           
3) การดํารงชีวิตประจําวันแบบวิถีไทยดวยสมุนไพรนานาชนิด 
  7) ผลตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนๆ ไดแก เงินรายไดจากกิจกรรมการทองเท่ียว 
การขายผลิตภัณฑพื้นบาน  การเปดรานคาขายอาหารและของท่ีระลึก 
  8) การพัฒนาชุมชน ซ่ึงเปนผลรวมในลักษณะนามธรรม ไดแก ความรัก  ความ
สามัคคีในชุมชน และลดความขัดแยง การเรียนรูในส่ิงใหมจากความสัมพันธกับบุคลภายนอก 
ความรูสึกหวงแหนในส่ิงท่ีดีงามของชุมชน ท้ังขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ความรูสึกเปนเจาของรวมกัน 
 ยศ สันตสมบัติ และคนอ่ืนๆ (2544, บทคัดยอ) ทําการศึกษาเร่ืองการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ความหลาก หลายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร เปนการวิจัยพื้นฐาน (basic research) 
ผนวกกับงานวิจัยเชิงนโยบายและปฏิบัติการณ (policy-cum-action research) โดยการสํารวจพ้ืนท่ี
เพื่อคัด เลือกหมูบานท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนด  การจัดเวทีรวมกับชุมชนเพื่อใหชุมชนมี
สวนรวม ในการกําหนดกรอบและแนวทางการพัฒนากิจกรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศ ผลการศึกษา
พบวา บริบทการทองเที่ยวเชิงนิเวศในเขตภาคเหนือตอนบนเช่ือมโยงกับปญหาความดอยพัฒนา 
และความเปนคนชายขอบของกลุมชาติพันธุตางๆ ซ่ึงถูกกระทําใหกลายเปนผูถูกเท่ียว การ
ดําเนินการทองเท่ียว  ถาเกิดการจัดการทรัพยากร การฟนฟูจิตสํานึกในธรรมชาติแวดลอมและ
ศักดิ์ศรีทางชาติพันธุและวัฒนธรรม  การสรางการเรียนรูรวมกันระหวางนักทองเที่ยวกับชาวบาน 
และระบบการบริหารจัดการทองเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพมีการกระจายรายไดผลประโยชนอยางท่ัวถึง 
และเปนธรรม ลักษณะเชนนี้การทองเท่ียวเชิงนิเวศจึงจะมีศักยภาพสําคัญในการสรางแรงจูงใจ
เพื่อใหชุมชนหันมาอนุรักษและพัฒนาธรรมชาติแวดลอมอยางยั่งยืน 
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 มนัส  สุวรรณ  (2541,  หนา  102)  ศึกษาแนวทางการบริหารและจัดการทองเท่ียว
ในพื้นท่ีรับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบล สรุปวา แนวทางการบริหารจัดการทองเท่ียวในชุมชน
ควรผนึกการมีสวนรวมของประชาชน โดยอาศัยองคกรทองถ่ินท่ีเปนเปาหมายหลักใน การพัฒนา 
โดยจะตองมีการผสานเขากับพื้นท่ีและการปฏิบัติงานของหนวยงานในระดับตางๆ รวมท้ัง
ภาคเอกชน ทั้งนี้รัฐจะตองกระจายอํานาจบทบาทในการบริหารจัดการแกองคกรทองถิ่นใหเขามา
มีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีมากข้ึน นอกจากนี้รูปแบบการบริหารจัดการ
ทองเท่ียวท่ีนาจะเปนไปไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการมี 6 รูปแบบดังนี้ (1) องคการ
บริหารสวนตําบลดําเนินการเองโดยมีท่ีปรึกษาจากภายนอก (2) องคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการบริหารจัดการเองท้ังหมด (3) ดําเนินการโดยมีคณะกรรมรวมจากจากหลายฝายท่ี

เกี่ยวของ (4) ดําเนินการในรูปสหกรณ (5) องคกรประชาชนในหมูบานดําเนินการเอง (6) จางหรือ
ใหสัมปทานกับบริษัทเอกชนภายนอก จากผลการศึกษาในพ้ืนท่ี 9 กรณีศึกษา 9 แหงในภูมิภาค

ตางๆ ของประเทศไทยสามารถสรุปไดวา การบริหารจัดการทองเท่ียวขององคการบริหารสวน
ตําบลควรดําเนินการในรูปแบบท่ี  3 โดยคณะกรรมการรวมมือจากหลายฝายท่ีเกี่ยวของเหมาะสม
ท่ีสุด  และรองลงมาไดแก  แบบท่ี  2  ดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบล  โดยมีที่ปรึกษาจาก
ภายนอก  
 ปนเพชร  ศรีจําปา  (2544, บทคัดยอ)  ทําการศึกษาเร่ือง  วัฒนธรรมการทองเท่ียวของ
คนไทย พ.ศ.2394-2544 พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการทองเที่ยวของคนไทย ตั้งแตความคิดความเช่ือ
ดั้งเดิมสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง โดยคนไทยเนนท่ีการทองเท่ียวในการแสวงหาความสุข
สําราญ การรักษาสุขภาพ การจาริกแสวงบุญ การเปดโลกทัศน ในขณะท่ีกลุมชนช้ันนํานิยมไป
ทองเท่ียวบริเวณหาดทรายชายทะเล ดังนั้นหัวหินจึงเปนท่ีนิยม และไดขยายไปสูความหมาย
ทองเท่ียวท่ีครอบคลุมกิจกรรมตางๆ มากข้ึน  ท้ังดานกีฬา ทัศนศึกษา  การประชุมสัมมนา              
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ดังนั้น การทองเท่ียวในชวงหลังป พ.ศ.2503 จึงแบงการทองเท่ียวได

เปน 2 ลักษณะคือการทองเท่ียวแบบสวนตัวหรือกลุมเพื่อน และการทองเท่ียวเชิงธุรกิจท่ีไปกับ
บริษัทนําเท่ียว  

 ประหยัด  ตะคอนรัมย  (2544, บทคัดยอ)  ศึกษาแนวทางการจัดการการทองเท่ียวโดย
ชุมชน : กรณีศึกษาตลาดน้ําดอนหวาย  จังหวัดนครปฐม  ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสําคัญท่ีดึงดูด
นักทองเท่ียวคือ รสชาติอาหาร ความเปนเอกลักษณของตลาดริมน้ํา สวนปญหาท่ีเกิดในปจจุบันเปน       
ปญหาดานการบริการ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ โดยเฉพาะแหลงน้ํา  
ปญหาการบริหารและจัดการการทองเท่ียวขององคกรชุมชนยังขาดการบริหารจัดการท่ีดีและปญหา

การมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน รูปแบบการบริหารควรใหองคการบริหารสวนตําบล        
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บางกระทึกรวมกับคณะกรรมการท่ีไดรับการคัดเลือกเปนองคกรดําเนินงาน ออกขอบังคับและ
ระเบียบที่ชัดเจน โดยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งจัดการเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวไป
ยังแหลงทองเท่ียวขางเดียว  
 รัฐฑิตยา  หิรัณยนาด (2544, บทคัดยอ) วิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพ
หมูบาน วัฒนธรรมเพื่อการทองเท่ียว : กรณีศึกษาบานหนองขาว อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิถีชีวิต ความเปนอยู และประเพณีพื้นบานชุมชนบานหนองขาว เพ่ือ
เสนอแนวทางเพิ่มศักยภาพใหเปนหมูบานวัฒนธรรมเพ่ือการทองเท่ียวผลการวิจัย พบวา ชุมชนบาน   
หนองขาวมีการผสมผสานการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของชนหลายชาติพันธุ จนกลายเปนวัฒน
ธรรมเฉพาะ และมีการสืบทอดดํารงรักษาเอกลักษณทองถ่ินไดอยางดี มีศักยภาพในการเปนแหลง 
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ทางการศึกษา และมีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาดานการทองเท่ียว  
แนวทางการพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพใหเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม โดยการใหชุมชนบริหาร
จัดการเองในรูปของคณะกรรมการและวางแนวทางพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการทองเท่ียว 
  ประพีรพร อักษรศรี (2547, บทคัดยอ) รายงานการสังเคราะหการวิจัยทองเที่ยวชุมชน
ภาคกลาง ป พ.ศ.2546-2547 จากจํานวนโครงการวิจัยทองเท่ียวชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาค
กลาง จํานวน 6 พื้นที่  ไดแก โครงการวิจัยทองเท่ียวชุมชนตุกกะวา  ชุมชนทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนหัวสําโรง โครงการจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษภูมิปญญาหมูบานดินสอพอง (นายดวง 
ทองคําชุย) การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ลุมแมน้ําปาสัก  ตําบลปากจั่น อําเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาพบวา ในการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวตั้งอยูบนฐานคิด 3 ฐาน ไดแก ฐาน   
การคิดท่ีหลากหลาย  (diversity)  ฐานคิดแบบองครวม  (holistic)  ฐานคิดทางวัฒนธรรม (cultural) 
โดยอาศัยความรูดั้งเดิมจากภูมิปญญา การกําหนดกิจกรรมจากการยึดโยงทางศาสนา  และการนํา
ตํานานจากพื้นท่ีมาเปนองคความรูในการเผยแพร มีการพัฒนาองคความรูใหมเพ่ือเสริมสรางพลัง
อํานาจ (empowerment) การพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยว ไดแก  การทําหนาที่เปนมัคคุเทศก 
การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ การอบรมความปลอดภัยตอการนันทนาการในพ้ืนท่ี เชน การลอง
แพ การพาย เรือในลําน้ํา เปนตน นอกจากนี้พบวาปจจัยท่ีเปนศักยภาพการทองเท่ียวชุมชน ไดแก 
ความเปนธรรมชาติของแหลงทองเท่ียว มีมรดกทางวัฒนธรรมทุกพื้นท่ี มีการบริหารจัดการ
ทองเท่ียวดวยชุมชน ความพรอมของชุมชนในการพัฒนาตน การมีสวนรวม การประสานงาน และ
ขีดความสามารถในการรับนักทองเท่ียว  
 งานวิจัยการพัฒนาข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียว ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยจาก
ในตางประเทศและในประเทศ มีข้ันตอนการดําเนินการจัดการทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน เม่ือศึกษา
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แนวคิด ผูวิจัยไดทําการศึกษาและนําแนวทางไปศึกษาจากชุมชนตนแบบอีกข้ันหนึ่ง ดังจะเสนอเปน
ตาราง 4 ดังนี้ 
 
ตาราง  4  แสดงข้ันตอนการดําเนินการจัดการทองเท่ียวชุมชน 
 
หนวยงาน / ชื่อผูวิจัย หัวขอวิจัย ผลโดยสรุป 
Bartle, P.  Training for Strength: A 

Community Self Management 
Training Methodology(2006) 

เปนการวิจัยที่นําเสนอการอบรมปฏิบัติการเพ่ือการ

เคล่ือนงานของชุมชน ในดานความรู ทักษะและการ
สรางขวัญกําลังใจในการขับเคล่ือนชุมชนเพ่ือใหเกิด

การเรียนรูดวยตนเอง โดยมีเปาหมายเพื่อลดผลของ
ความยากจน การพัฒนาขีดความสามารถ ซึ่งผานการ
ดําเนินการดวยตนเองและกลุมเพ่ือสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 
Coalition for 
Agrarian Reform and 
Rural Development.  

Enhancing Ownership and 
Sustainability: A Resource 
Book onParticipation(2006) 

การวิจัยที่เนนการใหบทบาทการมีสวนรวมของ

ชุมชนเพื่อการลดความยากจน การนําเสนอขั้นตอน
ของกลยุทธการมีสวนรวม 

Covey, S. The Seven Habits of Highly 
Successful People(1998) 

 การวิจัยที่เนนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูและ
ปรับเปล่ียนอุปนิสัยในการพ่ึงพิงตนเองแบบองครวม 
การบูรณาการ และแบนหลักการเนนการพ่ึงตนเอง
บนพ้ืนฐานปญหาที่มีอยู โดยใหความสําคัญตอการ
ดําเนินการที่โปรงใส  ความซื่อสัตยและ ความ
รับผิดชอบ 

Dowling, R.  An Environment-Based 
Planning Mode for Regional 
TourismDevelopment(1993) 

การศึกษารูปแบบการวางแผนเพื่อการพัฒนา

สิ่งแวดลอม  สามารถที่จะบูรณาการระหวาง
สิ่งแวดลอมของชุมชนกับการทองเที่ยว  เพ่ือการ
พัฒนาชุมชน โดยมีรูปแบบที่มีการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมในชุมชนมาเปนฐานในการจัดเปนแหลง

ทองเที่ยว  และการวางแผนเพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดลอมเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนโดยการนิยาม

เอกลักษณของพื้นที่และกิจกรรมใหสอดคลองกับ

การอยูรวมกันของชุมชนและการทองเที่ยว  
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ตาราง  4  (ตอ) 
 
หนวยงาน / ชื่อผูวิจัย หัวขอวิจัย ผลโดยสรุป 
Hall, C.M. (2000) Tourism Planning การศึกษา การวางแผนเพ่ือการทองเที่ยวโดยเนนไป

ที่แหลงทองเที่ยวและกุญแจของการวางแผนเปน

ตอนๆที่ใชในการขับเคล่ือนการวางแผนวิธีการ  
บูรณาการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม ธรรมชาติ ธุรกิจ 
การเมืองและสิ่งแวดลอมของชุมชน  การให
ความสําคัญของวัฒนธรรม ลักษณะทางกายภาพและ
คุณลักษณะจําเพาะมาใชในการนิยามและออกแบบ

เอกลักษณเฉพาะของพ้ืนที่ทางการทองเที่ยวเพ่ือการ

ตอนรับนักทองเที่ยวที่ไมตองเหมือนกับที่อื่นๆ 
National Health 
Service UK 

Knowledge management in the 
wider world: Knowledge 
Management in the Public 
Sector (2005) 

การศึกษา การจัดการความรูที่นําเสนอตอ
สาธารณชน จําเปนตองเริ่มตนจากการดําเนินการ
เปนขั้นตอนภายใตการจัดการของชุมชนและการเนน

ที่การดูแลรักษาสุขลักษณะที่ดี และพ้ืนฐานความ
จําเปนพ้ืนฐานของประชาชนในพื้นที่น้ันๆ 

Nonaka, I.  Strategy as Distributed 
Phronesis(2006) 

การศึกษากรณีศึกษาในประเทศญี่ปุน ในการนํา
ความรูที่มีอยูทั้งภายในและภายนอกที่เปนเรื่อง

พ้ืนฐานทั่วไป ที่มีการปฏิบัติการจากภูมิปญญา
ทองถ่ินเพ่ือความสําเร็จอยางเปนลําดับขั้นตอน  

Organisation of 
American States. 

Sustaining Tourism by 
Managing its Natural and 
Heritage Resources(1997) 

 การศึกษาการจัดการทองเที่ยวดวยมรดกทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติเพ่ือความย่ังยืน โดยอาศัย
ปจจัย ทรัพยากรในทองถ่ิน มารวมกันอภิปรายเพื่อ
หาแนวทางในการวางแผนจัดการที่เปนรูปธรรมและ

สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางยาวนานและยั่งยืน

ตอไป 
Suansri,P ( REST )  Community Based Tourism 

Handbook(2003) 
การนําเสนอคูมือการจัดการทองเที่ยวของชุมชนใน

ประเทศไทย โดยการเริ่มตนจากการออกแบบจาก
ชุมชนทองถ่ินและการวิเคราะหพ้ืนที่มาเปนแนวทาง

ในการดําเนินการอยางเปนลําดับ 10 ขั้นตอน 
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ตาราง  4  (ตอ) 
 
หนวยงาน / ชื่อผูวิจัย หัวขอวิจัย ผลโดยสรุป 
Saributra, S. Effectiveness of Tambon 

Administration Organisations 
(2004) 

การศึกษาประสิทธิผลของตําบลในการบริหารจัดการ

องคกร โดยเริ่มจากศึกษาการกระจายอํานาจของ
รัฐบาล  การวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของการ
ดําเนินการที่ผานมา จนนํามาสูการดําเนินการ
วางแผน 3 ระดับไดแก แผนยุทธศาสตร  แผนกล
ยุทธ  และแผนปฏิบัติการ เปนลําดับขั้นตอน 

Sebenius, J.  Negotiations in Three 
Dimensions(2006) 

การศึกษาการเจรจาตอรองสามช้ันเปนความสําคัญที่

จะทําใหการดําเนินกิจกรรมประสบความสําเร็จหรือ

ความลมเหลว ในการศึกษาครั้งน้ีไดกําหนดลําดับ
ขั้นตอน 3 ตอนของการเจรจาตอรองเพื่อประสิทธิผล
ของชุมชนทองถ่ินบนกิจกรรมบนทางเลือกไดแก 
เศรษฐกิจ แนวคิดการจัดการบนทุนทางสังคม  อาทิ
เชน การคาชายแดน  ความมีช่ือเสียงและความ
นาเช่ือถือของชุมชน เปนสิ่งสําคัญในทักษะการ
จัดการ 

United Nations Plan of Action for Sustainable 
Tourism Development in the 
Asian and PacificRegion(2005) 

ในการพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืนในสองสามปที่

ผานมาน้ีตองมีการปฏิรูปความคิดของผูปฏิบัติงาน

และนักสงเสริมปรับเปล่ียนการพัฒนาเศรษฐกิจที่

ไมไดคํานึงถึงความย่ังยืน ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค  
โดยการหาแนวทางในการเช่ือมโยงกันพัฒนา

ประเด็นที่มีความเปนไปไดจากทองถ่ินใหยกระดับ

คุณคาของทรัพยากรทองถ่ินเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
Wenger, E.  Communities of Practice: 

Learning as a Social 
System(1998) 

การศึกษา การปฏิบัติการโดยชุมชนเพื่อการเรียนรู
ทางสังคมอยางเปนระบบ พบวาการเรียนรูตาม
บทบาทหนาที่เปนทีมและจัดการภายในของชุมชน

ทองถ่ิน ปฏิเสธการเรียนแบบทางการดวยบทเรียน
ตางๆ แตจะใชการมีผูอํานวยความสะดวกในการ
พัฒนาจากชุมชนขึ้นมา และการสรางคุณคาการ
เรียนรูเปนทีมดวยบทบาทหนาที่และการปฏิบัติการ

จะทําใหชุมชนเกิดการเรียนรูที่ประสบผลสําเร็จ 
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ตาราง  4  (ตอ) 
 
หนวยงาน / ชื่อผูวิจัย หัวขอวิจัย ผลโดยสรุป 
University of West 
England at Bristol,  

Planning for Marine 
Ecotourism(2003) 

การศึกษาดวยการสํารวจแผนปฏิบัติการของการ

ทองเที่ยวทางทะเลดวยบทบาทของชุมชนทองถ่ิน 
บทบาทหนาที่จากหนวยงานภายนอกที่เขาไปหนุน

เสริมและรับผิดชอบพ้ืนที่ดวยการนําปจจัยทองถิ่นมา

ใชในการออกแบบและเปรียบเทียบการพัฒนาการ

ทองเที่ยวในเขตเอเชียที่พัฒนาจากการเกษตรและการ

พัฒนาทองถ่ินในชนบท และกําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินการจัดการทองเที่ยวชุมชน 

University of 
Minnesota Tourism 
Center,  

Community Tourism 
Development Guide, (2003), 

การกําหนดขั้นตอนการวางแผนเพ่ือการจัดการ

ทองเที่ยวของศูนยการจัดการทองเที่ยวมินิโซตา เพ่ือ
เปนคูมือในการดําเนินการโดยการกําหนดอัตลักษณ

ของพื้นที่ การพัฒนาวัฒนธรรม ลักษณะกายภาพพ้ืนที่ 
และสภาพทางสังคม เพ่ือการออกแบบใหมีกิจกรรม
การทองเที่ยวที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่นดวยการเริ่มการ

ดําเนินการของผูนําทองถ่ิน  การโฆษณา 
ประชาสัมพันธ ใหมีความสัมพันธเช่ือมตอและ
ดําเนินการอยางเปนขั้นตอน  

University of 
Maryland, College of 
Behavioural and 
Social Sciences  

Trust and the Civil 
Community. (2006) 

การพัฒนาความนาเช่ือถือดวยตนเองของชุมชนในการ

พัฒนาทุนทางสังคม ดวยการพิจารณาจุดแข็งของ
ชุมชนและการวิจัยดวยชุมชนในอเมริกาเหนือในการ

พัฒนาทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถ

ของชุมชน 

 
สรุปความสัมพันธแนวคิดการวิจัย 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของผูวิจัยไดขอสรุปความสัมพันธของแนวคิด

รูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชนมีลักษณะท่ีสอดคลองเกี่ยวพันกัน ท้ังการเรียนรู       
การสรางศักยภาพชุมชน การวางแผนการทองเท่ียวชุมชนตลอดจนการจัดการทองเท่ียวชุมชน  ดังนี้ 
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  1) กระบวนการเรียนรูประกอบดวยองคประกอบสามสวน ไดแก ฐานการเรียนรู 
สาระการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชน (participation)  
การสรางเครือขาย ความรวมมือ (partnership) และการปรับเปล่ียนทางวัฒนธรรมของชุมชน 
(acculturation)  โดยการรับรูแลกเปล่ียนเรียนรู 
  2) ดวยกระบวนการเรียนรูจําเปนตองใชฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรูจาก
การสรางศักยภาพของชุมชนอันไดแก ลักษณะทางกายภาพ การกระจายรายได มรดกทาง
วัฒนธรรม ความคิดความเช่ือทางศาสนา และการสรางพลังอํานาจอันไดแก สิทธิชุมชน บทบาท
ทางเพศ อํานาจทางเศรษฐกิจ ภูมิปญญา การปรับตัวทางสังคม การมีสวนรวมและการสราง
เครือขายความรวมมือ อันจะกอใหเกิดการวางแผนการทองเท่ียวชุมชน 
  3) กระบวนการเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชนตองใชสาระการเรียนรูและ
กิจกรรมการเรียนรู เพื่อนําไปสูการวางแผน ตั้งแตการวิเคราะหศักยภาพวิสัยทัศน วัตถุประสงค 
ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ โดยกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการจัดการทองเท่ียวชุมชนไดแก
การพัฒนาแหลงทองเท่ียว ส่ิงอํานวยความสะดวก การจัดสวัสดิการ ดูแลส่ิงแวดลอม เปนตน  
  4) กระบวนการเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชนจะเปนไปอยางมีประสิทธิผล 
ถาสามารถตรวจสอบไดวา การเรียนรูเหลานั้นเปนการสรางองคกรแหงการเรียนรูอันไดแก ชุมชน
สามารถคิดอยางเปนระบบ มีแผนแบบทางความคิด การสรางวิสัยทัศนรวม การทํางานเปนทีมและ
การมุงความเปนเลิศ 
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