
 
บทที่  7 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
 
 การศึกษารูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชนมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษา
ศักยภาพดานการจัดการทองเท่ียวชุมชน 2) เพ่ือสังเคราะหรูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเท่ียว
ชุมชนจากสภาพจริง 3) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเที่ยวชุมชน  
กลุมตัวอยางท่ี ทําการวิจัยจากนักศึกษาเอกพัฒนาชุมชน เฉพาะกลุมผูนําทองถ่ิน จํานวน 30 คน โดย
ใชพื้นท่ีท่ีเปนกรณีศึกษาริมแมน้ําเจาพระยาตอนลางในเขตจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงครอบคลุมเนื้อท่ี 5 
ตําบล ไดแก ตําบลเชียงรากใหญ ตําบลบานกระแชง ตําบลบางพูน ตําบลเชียงรากนอย และตําบล
บางเตย มีข้ันตอนการวิจัยดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยการศึกษาภาคสนามชุมชนตนแบบท่ีมีการจัดการทองเท่ียวชุมชน 5 พื้นท่ี 
นํามาพัฒนารูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชน  เปนข้ันตอนท่ีนําเอาขอมูลเกี่ยวกับองค
ความรูของทองถ่ินมาเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดทํารูปแบบ ใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม (participation action research & development) จนไดโครงรางรูปแบบการเรียนรูการ
วางแผนทองเท่ียวชุมชนนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมสอดคลอง  
 ข้ันตอนท่ี 2 เปนการสังเคราะหรูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชน การสราง
วิธี การปฏิบัติ และตรวจสอบความสอดคลองเหมาะสมโดยผูเช่ียวชาญจัดทําคูมือ 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชกับกลุมผูนําทองถิ่น  จํานวน  30 คน  มีการประเมิน
ประสิทธิผลกอนและหลังการทดลอง และประเมินประสิทธิผลของชุมชนที่เขารวมโครงการใน
พื้นที่นํารอง 5 ตําบลในเขตอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไดแก ตําบลเชียงรากใหญ ตําบล     
บานกระแชง  ตําบลสามโคก  ตําบลบางเตย  ตําบลเชียงรากนอย   
 ข้ันตอนท่ี 4 การปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนรู  เปนข้ันตอนในการนําผลการทดลอง
รูปแบบมาประเมินและพิจารณาปรับปรุงแกไขรายละเอียดตามสวนประกอบ ซ่ึงสามารถสรุป
ข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
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 7.1  สรุปผลการศึกษา    
 
 7.1.1 สรุปผลการศึกษาขั้นท่ี 1 ศักยภาพของชุมชนในการจัดการทองเที่ยว  
 ผูวิจัยพบผลการศึกษาเปน 3 ดาน ไดแก ดานศักยภาพของชุมชนตอการจัดการทองเท่ียว 
กระบวนการเรียนรูและดานรูปแบบการจัดการทองเท่ียวชุมชนดังนี้ 
   1) ดานศักยภาพการทองเท่ียวชุมชนในการศึกษาคร้ังนี้ไดใชชุมชนท่ีมี           
การจัดการทองเท่ียวอยูในเขตภูมิศาสตรภาคกลาง  อยูในอาณาบริเวณท่ีมีลุมน้ําเจาพระยาไหลผาน 
หรือเปนสวนหนึ่งท่ีแยกออกจากแมน้ําเจาพระยา  มีการจัดการทองเท่ียวโดยการมีสวนรวมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน ไดแก 1) ชุมชนปลายโพงพาง ตลาดน้ําอัมพวา อําเภอ    
อัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 2) ชุมชนวัดลําพญา  ตําบลลําพญา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
3) ชุมชนขุนสมุทรจีน ตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 4) ชุมชน
ตําบลบางนํ้าผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 5) ชุมชนตลาดทางน้ําตล่ิงชัน เขต      
ตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร ทุกพื้นท่ีจะมีปจจัยท่ีทําใหเกิดการทองเท่ียวท้ังท่ีเปนการทองเท่ียว
หมูบาน  การทองเท่ียวตลาดน้ํา  อันไดแก  ทรัพยากรทองเท่ียวทางธรรมชาติ  ทรัพยากรทองเท่ียว
ทางประวัติศาสตร ทรัพยากรทองเที่ยวภูมิปญญา ชาติพันธุ ประเพณีของชุมชน ความเปนมาของ        
การจัดการทองเท่ียว  กิจกรรมการทองเท่ียวชุมชน โปรแกรมและเสนทางการทองเท่ียว พื้นท่ีท่ีใช
ดําเนินการจัดการทองเท่ียวชุมชน  องคกรการจัดการทองเท่ียว  ส่ิงอํานวยความสะดวก  ลักษณะ
รานคา  พาหนะเรือท่ีใชสําหรับบริการนักทองเท่ียว  กิจกรรมดานท่ีพัก  มาตรการและนโยบาย      
การจัดการทองเที่ยวชุมชน การไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จุดเดนของชุมชน และปญหา     
การจัดการทองเท่ียว 
   2) ดานการเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชนท่ีมีความรูและกิจกรรมดั้งเดิมจาก
ภายในภูมิปญญาทองถ่ิน เชน สถานที่ตั้ง มรดกทางวัฒนธรรม ศาสนา หรือชาติพันธุ ในการสราง
จุดดึงดูดความสนใจ มีการจัดการใหเปน “สินคา” การทองเท่ียวท่ีมีการจัดการคนเขาไปรวมได
ประสบการณสนุกสนาน มีส่ิงอํานวยความสะดวกสภาพแวดลอมสวยงามหรือมีของท่ีระลึก       
เปนตน ความรูภายในที่มีอยูแลว  เชน การตอนรับแขกบานแขกเรือน  การทําอาหาร แตจําเปนตอง
อาศัยความรูใหมท่ีเหมาะสมกับบริบทของสังคมยุคใหม  อาศัยความเช่ียวชาญจากภายนอก  เพื่อหา
วิธีการ เชน การทําอาหารใหไดมาตรฐานความปลอดภัย การเปนผูนําทองเท่ียว ดวยกิจกรรมเรียนรู
ท่ีหลากหลาย  ไดแก  การสังเกตกิจกรรม  การเพิ่มประสบการณ  การเรียนรูบริบท  การปฏิบัติจริง     
การอภิปราย  และการใหคําปรึกษา  เทคนิคในการเรียนรูท่ีสําคัญคือ  ตองมีการเรียนรูผานการ
แลกเปล่ียนระดับบุคคล  การวิพากษ  การประชุมกลุมยอย  การระดมสมอง  การเรียนรูอยางเปน    
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ระบบ  การประชุม  การบรรยาย  การฝกอบรม  การสัมมนา  การใหคําแนะนํา  และการจัดการ     
ความเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห การทบทวนวรรณกรรม และการติดตามและประเมินผล จําเปนท่ี
การเรียนรูการพัฒนาการทองเท่ียวชุมชนตองใชเวลาและตองการความชวยเหลือจากภายนอก ท้ังนี้
ชุมชนตระหนักดีวาไมมีความเช่ียวชาญเฉพาะส่ิงท่ีมีความสมบูรณแบบหรือส่ิงท่ีถูกตองท่ีสุด    
ความเช่ียวชาญไดจากการปฏิบัติ และการศึกษาดูงานไมมีวันท่ีส้ินสุด  
    ท้ังความรูท่ีมีอยูดั้งเดิมหรือความรูใหมท่ีผานกิจกรรมการเรียนรูตางๆ 
ชุมชนจะสามารถเรียนรูไดดวยผานข้ันตอนตางๆ ไดแก การรับรู การสังเกตไตรตรอง การแลก 
เปล่ียน การวิเคราะหภาพรวมและทบทวนความสัมพันธท่ีเกี่ยวของ การหาแนวทางเลือกในการ
ดําเนินการ  การปฎิบัติหรือทดลอง  การตรวจสอบบูรณาและการผลิตซํ้าการปฏิบัติ  และการผลิตซํ้า
ทางวัฒนธรรม  เพื่อทําใหสมาชิกที่มีความหลากหลายในชุมชน “มีโอกาส” ไดมา “รวมคิดรวม
คนหา” ขอมูลท่ีกระจัดกระจายในชุมชน  เพื่อรูวามีรากเหงาความภูมิใจอะไร มีความเดน ความดอย
อะไร  และมีปญหาอะไรบาง  การวิเคราะหรวมกันในท่ีประชุมหมูบาน  การเลือกแนวทางแกปญหา
จะเลือกโดยการลองผิดลองถูก รวมวางแผนทองเท่ียวชุมชน มีเปาหมาย มีการประเมินโดยสมาชิก   
และผูนํารวมกัน จะนําไปสูการเรียนรูในการวางแผน แสวงหาแนวทางการพ่ึงตนเองชุมชน  
   3) ดานการจัดการทองเท่ียวชุมชน  จากการพิจารณาศักยภาพของพ้ืนท่ีท่ีเปน
ทุนในการดําเนินออกแบบกิจกรรมการทองเท่ียว ส่ิงท่ีสําคัญหนึ่งก็คือการมีผูนําทองถ่ินท่ีเขมแข็ง
เปนแกนหลักในการบริหารจัดการ  การจัดต้ังองคกรเพื่อทําหนาท่ี  การวางแผนการทองเท่ียวชุมชน 
การทดลองการจัดการทองเท่ียวชุมชน ตลอดจนการวางแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุม การพัฒนาส่ิง
อํานวยความสะดวก  การพัฒนาสาธารณูปโภค  การพัฒนาแหลงทองเที่ยวและผลิตภัณฑการ
ทองเท่ียว  การบริหารจัดการโดยมีการกําหนดมาตรฐานจากชุมชน  
 
 7.1.2   สรุปผลการศึกษาข้ันท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเที่ยว
ชุมชน   
 รูปแบบการเรียนรูการวางแผนทองเท่ียวชุมชน ท่ีผูวิจยัสรางข้ึนประกอบดวย 
   1) สามเหล่ียมแกนกลางในประกอบดวย ฐานการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู
และสาระการเรียนรู   
   2) วงกลมรอบ 3 ปจจัยอันไดแก  
    การสรางศักยภาพของชุมชนดานการทองเท่ียว  ประกอบดวย  ลักษณะทาง
กายภาพ  การกระจายรายไดทางเศรษฐกิจ  ชาติพันธุ  มรดกทางวัฒนธรรม  ความคิดความเช่ือทาง
ศาสนา  บทบาททางเพศ 
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    กระบวนการวางแผนทองเท่ียว ประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพ         
การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ การติดตาม
ประเมินผลจากตัวช้ีวัดชุมชน 
    กิจกรรมการทองเท่ียว ไดแก การพัฒนาแหลงทองเท่ียว การสรางส่ิงอํานวย
ความสะดวก การจัดสวัสดิการส่ิงแวดลอม การบริการ สาธารณูปโภค การจําหนายสินคา            
การทองเท่ียว การใหความรูทองถ่ิน   
   3. แกนเสนกลางระหวางองคประกอบการเรียนรูจะมีการประสานเครือขาย  
การมีสวนรวม และการปรับเปล่ียนทางวัฒนธรรมของชุมชน 
 

รูปแบบการเรยีนรูการจัดการทองเที่ยวชุมชน 
 

 
 
  รูปแบบการจัดการทองเท่ียวชุมชนประกอบดวยข้ันตอนการเรียนรู 5 ตอน 20 ข้ันท่ี
ตองคํานึงถึงคือ การใชเอกลักษณของชุมชนเพื่อสรางคุณคาดวย ปจจัยทางสังคมในชุมชน เชน 
ความหลากหลายทางสังคม มรดกทางวัฒนธรรมหรือทรัพยากรธรรมชาติท้ังนี้ประชาชนในชุมชน
คือ ตัวจุดประกายท่ีจะประยุกตเขาสูการเรียนรูตามรูปแบบ ดังมีข้ันตอนดังนี้  
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  ตอนท่ี 1 การศกึษาความเปนไปได   
                          ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐานชุมชน 
                              ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทําแผนท่ีชุมชนและเสนทางการทองเท่ียวชุมชน 
                           ข้ันตอนท่ี 3  การวิเคราะหขอมูลชุมชนโดยใช SWOT Analysis  
                            ข้ันตอนท่ี 4 การตั้งเปาหมายของชุมชนและแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาทองเที่ยวชุมชน 
                           ข้ันตอนท่ี 5 การศึกษาดูงาน 
  ตอนท่ี 2 กิจกรรมนํารอง  
   ข้ันตอนท่ี 6 การทบทวนและอภิปรายเร่ืองศักยภาพของการทองเท่ียวชุมชน 
   ข้ันตอนท่ี 7 การตั้งวิสัยทัศนและวัตถุประสงคการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน 
   ข้ันตอนท่ี 8  การกําหนดกิจกรรมทองเท่ียวทางเลือกท่ีเปนไปได  
   ข้ันตอนท่ี 9  การเลือกคณะกรรมการและทีมดําเนินงานทองเท่ียวชุมชน 
   ข้ันตอนท่ี 10 การดําเนินกิจกรรมทดลองการทองเท่ียวชุมชน        
  ตอนท่ี 3 การวางแผนยุทธศาสตร  
   ข้ันตอนท่ี 11 การกําหนดผลประโยชนและการมีสวนรวม 
   ข้ันตอนท่ี 12 การศึกษาแผนกลยทุธแบบมีสวนรวมกับคณะกรรมการและ 
ผูสนับสนุน ภายนอก 
   ข้ันตอนท่ี 13 การฝกอบรมสาระท่ีจําเปนตอการดําเนินการทองเท่ียวชุมชน 
   ข้ันตอนท่ี 14 การสรางแผนปฏิบัติการการทองเท่ียวชุมชนประชาพิจารณ 
   ข้ันตอนท่ี 15 การออกแบบโครงการทองเท่ียวโดยชุมชนเปนฐาน                 
  ตอนท่ี 4 การทบทวนตรวจสอบกิจกรรม 
   ข้ันตอนท่ี 16 การติดตามเพือ่ยืนยนัหรือการปรับทิศทางการจัดการ 
   ข้ันตอนท่ี 17 การรายงานผลกิจกรรมและทบทวนแผนแกสมาชิก 
  ตอนท่ี 5 การสรางคุณคาแกสังคม 
   ข้ันตอนท่ี 18 การแบงผลประโยชนสมํ่าเสมอและเปนธรรม 
   ข้ันตอนท่ี 19 การถายทอดความรูกับคนในชุมชน 
   ข้ันตอนท่ี 20 การแบงปนความรูชุมชนอ่ืน 
  ข้ันตอนการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนเปนกิจกรรมที่กระทําตอเนื่องเปน
กระบวนการเพื่อเสนอแนะแนวทางที่นําไปสูการปฏิบัติ  เพ่ือใหการจัดการการทองเท่ียวนั้นบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายเฉพาะท่ีวางไวสําหรับชุมชน เนนการสรางเสริมใหชุมชนเขมแข็งใน 
การจัดการการทองเท่ียว  ดังนั้นจึงจําเปนตองเปนรูปแบบการจัดการท่ีกอใหเกิดกระบวนการเรียนรู
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รวมกันอยางคอยเปนคอยไป มีการตรวจสอบความเท่ียงตรง ความเหมาะสม เพื่อใหครบคลุม
องคประกอบของหลักสูตร ผูวิจัยจึงเลือกการประเมินโดยใหผูเช่ียวชาญที่แตกตาง 3 สาขา ไดแก 
เช่ียวชาญสาขาการทองเท่ียว  ผูเช่ียวชาญสาขาการวางแผน และผูเช่ียวชาญสาขาการเรียนรูชุมชน  
ผลการวิเคราะหพบวา ผูเช่ียวชาญทั้ง 3 สาขาใหคะแนนในระดับสูงเหมือนกัน ยอมทําใหเขาใจได
วาการพัฒนารูปแบบการเรียนรูการวางแผนทองเท่ียวชุมชนมีความสมบูรณเหมาะสม    
 
 7.1.3  สรุปผลการศึกษาขั้นท่ี 3 ผลการทดลองและประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู
การจัดการทองเที่ยวชุมชน       
 ในการทดลองกับกลุมตัวอยางท่ีเปนผูนําทองถ่ินบนพื้นที่ชุมชนริมแมน้ําเจาพระยาใน
เขตจังหวัดปทุมธานีท่ีใชกําหนดเสนทางการทองเท่ียว 5 ตําบล ไดแก ตําบลเชียงรากใหญท่ีใชคลอง
ลัด  เดิมหรือท่ีเรียกวาเกาะเกร็ดใหญ  ตําบลบานกระแชง  ท่ีโดดเดนในเร่ืองของพิพิธภัณฑทองถ่ิน
ในวัดสําแล  การข้ึนตนตาลและผลิตภัณฑจากตนตาลท่ีมีจํานวนมากเปนอันดับท่ี  2  รองมาจาก
จังหวัดเพชรบุรี  ตําบลสามโคกท่ีมีโบราณสถานและโบราณวัตถุและวัดวาอารามตางๆ  ตําบล      
บางเตย มีความโดดเดนเร่ืองการทําอาหารมอญ การแสดงดนตรีนาฏศิลปและการละเลนมอญ ตําบล
เชียงรากนอย หมูบานศาลาแดงที่เนนวิถีชีวิตดั้งเดิมแบบมอญ การยึดม่ันตอศาสนาพุทธและการ
รักษาแมน้ําเจาพระยาดวยภูมิปญญาของชาวมอญดวยความเชื่อในแมพระคงคาที่บันดาลความรม 
เย็นและหลอเล้ียงการทํามาหากินชาวบานไดเปนอยางดี  
 ในการศึกษาพบวาแตละชุมชนมีประวัติตํานานเลาขานกันมา ทุกพื้นท่ีเปนชาวมอญ
อาศัยอยูมีวัดวาอารามในแบบฉบับมอญ วัฒนธรรมประเพณีท่ีมีความคลายคลึงกันและเปนท่ี
นาสนใจไดแกการตักบาตรพระรอยท่ีจะจัดติดตอกันในแตละวัดโดยมีบุคคลจากภายนอกมา
รวมงานซ่ึงสวนใหญเปนชาวมอญจากจังหวัดตางๆ การจัดเทศกาลวันสงกรานตท่ีมีกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมเกี่ยวเนื่องกัน ตั้งแตการทําและถวายหางหงสธงตะขาบ การละเลนตางๆ ในชุมชนมอญ 
ท้ังการรํามอญ ดนตรีมอญ อาหารมอญท่ีตองทํากันท่ัวไป ไดแก ขาวแช   
 โบราณสถานและโบราณวัตถุมีอยูท่ัวไปและมีประวัติเกาแก ตั้งแตวัดสิงห วัดสําแล     
วัดศาลแดง วัดบานพราวนอก เปนตน ท่ีมีวัตถุโบราณควรคาแกการศึกษาทั้งเจดียแบบมอญ เตา    
เผาโองอาง  พิพิธภัณฑในวัดสําแล  และวัดสิงห ท้ังนี้จึงอาจกลาวไดวาผูคนท่ีเขามาในเขตลุมแมน้ํา
เจาพระยามาเพ่ือการศึกษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและรวมงานประเพณีของชาวมอญจังหวัด
ปทุมธานี และบุคคลอ่ืนๆ ท่ีมีความสนใจในวัฒนธรรมท่ีแตกตางหรือการท่ีคนในเมืองกรุงไดเขามา
หาซ้ืออาหาร  ผัก  ผลไม  กับชาวบานมอญอยูเนืองนิตย  ดังนั้นในแตละตําบลจึงทําหนาท่ีใน            
การตอนรับ  อํานวยความสะดวกใหกับคนท่ีเขามาเยือนอยางไมขาดสาย  ชาวบานในแตละตําบลก็
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ทําใหมีรายไดจากการที่มีคนเขามาในพ้ืนท่ีนอกเหนือจากอาชีพประจํา อีกท้ังยังพบวา ชาวบานสวน
ใหญท่ีทํากิจกรรมเหลานี้สวนใหญจะเปนผูสูงอายุ กลุมแมบาน และเยาวชนท่ีมาเลาขานตํานาน
ตางๆท่ีไดยินไดฟงมาจากบรรพบุรุษ                         
 มีการประเมินกอนเร่ิมการทดลองและหลังการทดลองจากกลุมตัวอยางท่ีเปนผูนํา
ทองถ่ินในเขตจังหวัดปทุมธานีจํานวน 30 คน มี 2 ลักษณะ คือ 1) ประเมินผลปฏิสัมพันธในชุมชน
กอนและหลังการเรียนรูดานศักยภาพชุมชนและทองเท่ียว การวางแผนทองเที่ยวชุมชน การจัดการ
ทองเท่ียวชุมชนและผลประโยชนท่ีชุมชนไดรับ  จากการทดสอบสมมติฐานโดยการใชสถิติ
ทดสอบคาที (t-test) ท่ีวาประสิทธิผลกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการจัดการทองเท่ียวชุมชน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (sig = .05)  ในผลการศึกษาการจัดการทองเท่ียวของผูนําท่ีมี
ในชุมชนกอนและหลังการจัดกระบวนการเรียนรูการจัดการทองเท่ียว  พบวา  กระบวนการเรียนรู
กอนและหลังการจัดการทองเท่ียวมีการเปล่ียนแปลงท้ังในดานปฏิสัมพันธในชุมชน ความสัมพันธ  
ศักยภาพและทักษะดานผลประโยชนชุมชน   

 
7.2  การอภิปรายผล 
 
 7.2.1  ดานศักยภาพชุมชน   
 จากการศึกษาชุมชนตนแบบในการจัดการทองเท่ียวภาคกลาง 5 พื้นท่ี หรือกรณีศึกษา
เพื่อการทดลอง 5 ตําบลริมแมน้ําเจาพระยา อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พบวา มีศักยภาพ    
การพัฒนาที่มีมรดกทางวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณ และยังดํารงไวไดถึงปจจุบันภายใตภาวะการ
เปล่ียนแปลง หลักการดํารงชีวิตท่ีพบคือชุมชนรูวาจะจัดการชีวิตของตนเองอยางไรเพ่ือใหพึ่งพา
ตนเองได ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาท่ีเลือกมาใชในชุมชน เห็นไดจากส่ิงตอไปนี้ 
 ทรัพยากรในความหมายเดิมของชุมชน  เชน  ดิน  น้ํา  เรือกสวนไรนา ซ่ึงในความหมาย
เดิมเปนทรัพยากรในการผลิตอาหาร และทรัพยากรเพื่อการดํารงชีวิตของชุมชนเปนหลักในมุมมอง
ของการทองเท่ียวในความหมายและคนหาทรัพยากรใหมในเชิงการทองเท่ียว เพราะจะเห็นไดวา 
แมการตั้งบานเรือนริมน้ํา หรือสภาพภูมิประเทศ และส่ิงแวดลอมท่ีมีความแตกตางกันก็สามารถ  
เปนทรัพยากรทางการทองเท่ียวท่ีมีมูลคา ดวยเหตุนี้ทรัพยากรอันเกิดจากทุนทางสังคมหรือทุน
วัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรมชุมชนมอญของปทุมธานี ซ่ึงมีมรดกทางวัฒนธรรมจาก
ประวัติศาสตร ความคิด ความเชื่อของกลุมชาติพันธุซ่ึงประกอบข้ึนเปนวิถีชีวิตและกลายมาเปน
ทรัพยากรทางการทองเท่ียวของชุมชนได เนื่องจากการทองเท่ียวในตองการศึกษาวิถีชีวิตท่ีมีความ
แตกตางกันของแตละชุมชน รวมท้ังความตองการศึกษาใหมาผสมกับความรูท่ีเก็บอยูในวัฒนธรรม
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ของแตละชุมชน ทุนทางสังคมลักษณะนี้จึงแปลงคามาเปนทรัพยากรการทองเท่ียวและชุมชนตอง
ไดรับผลประโยชนรวมกัน เพราะวิถีชีวิตของชุมชนยอมประกอบข้ึนจากทุกภาคสวนของชุมชน
และสงเสริมบทบาททางเพศคนในชุมชน เนื่องจากการแบงงานกันทํา หรือมีโอกาสเปดกวางมาก
ข้ึนตอการทําธุรกิจ การมีบทบาทในชุมชน เนนการสงเสริมบทบาทเพศหญิงใหมีมากข้ึน ในโลก    
ท่ีเปล่ียนแปลงการเจริญเติบโตของการทองเท่ียวชุมชนสรางโอกาสใหผูหญิงเขาสูการจางงานใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว ไมเพียงแตในบทบาทดั้งเดิมคือเปนไกด แตเปนผูจัดการดวย ตลาดน้ํา ผูคา
สวนใหญขายของจากในเรือหรือบนบกเปนผูหญิง การเจริญเติบโตของการทองเท่ียวชุมชนสราง
งานและธุรกิจ ทําใหผูหญิงมีงานทํา และเกษตรกรชายไดมีชองทางขายตรงผลิตภัณฑแกผูซ้ือ 
แนวคิดเร่ืองการกระจายทุน ทําใหเราไดพิจารณาวาสินทรัพยและรายไดในทองถ่ินนําไปใชในการ
สรางประโยชนใหชุมชนสวนใหญไดอยางไรบาง แนวคิดเร่ืองการใชท่ีดิน ทําใหตองกลับมา
พิจารณาเร่ืองอุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอมของการทองเท่ียวแบบอุตสาหกรรมและการทองเท่ียว
ชุมชน แนวคิดท่ีซับซอนเหลานี้ทําใหเห็นความจําเปนในการอยูรวมกันและความหลากหลาย 
 รูปแบบการจัดการทองเท่ียวท่ีสามารถผสมผสานคุณคาทุกดานเพื่อตอบสนองตอความ
หลากหลายของผูใหบริการและผูรับบริการใหประโยชนทางตรง ทางออมแกชุมชนดานผล 
ประโยชนทางเศรษฐกิจ ควบคูการพัฒนาชุมชนดานตางๆ จากการท่ีนักทองเท่ียวคือการทองเท่ียว
เพื่อเยี่ยมชมมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตผสมผสานประวัติศาสตร วัฒนธรรม และมรดกทาง
ศาสนา ดังนั้นการใชมรดกวัฒนธรรมมาใชในการจัดการทองเท่ียวชุมชน การมุงการคนหา
ประวัติศาสตร ตํานานภูมิปญญามาสรางการเรียนรูและเปนเคร่ืองมือในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมกับชุมชน       
 ส่ิงท่ีสําคัญก็คือชุมชนสามารถใชทุนจากทรัพยากรที่มีสรางคุณคาคืนใหกับชุมชนดวย
การจัดกิจกรรมทองเท่ียวบนทางเลือก เชน ตลาดน้ํา ท่ีชาวบานขายของจากบนเรือเล็กๆ ในแมน้ํา 
และคนทองถ่ินอ่ืนๆ  ก็ขนสงนักทองเท่ียวและคนเดินทางไปรอบๆ ตลาด  หรือจัดท่ีพักแบบโฮม 
สเตย  (มีท่ีนอนกับอาหารเชาให)  ตลาดน้ําซ่ึงหาไดท่ัวไปในแมน้ําตางๆ ดวยเหตุผลนักทองเท่ียวท่ี
ไปเท่ียวแบบเชาไปเย็นกลับในวันเสาร อาทิตย คือ ก) การไปเยี่ยมญาติ ข) การกลับจากโลก
สมัยใหมไปสูศาสนา  จึงไปเท่ียวตามสถานท่ีทางศาสนา (โดยเฉพาะในวันสําคัญทางศาสนา)        
ค) หนีจากปาคอนกรีตไปสูสภาพแวดลอมแบบชนบทและแมน้ํา และ ง) ความตองการรับประทาน
อาหารสดจากธรรมชาติและซ้ือผลไมหรือผักจากผูผลิต นับไดวาเปนตัวอยางท่ีดีในการหาชองทาง
การสรางจุดสนใจในชีวิตความเปนอยู ดึงดูดคนจากท่ีตางๆ รวมถึงจากตางประเทศไดเขามาเยี่ยมชม 
 ในภาวะปจจุบันพบวาชุมชนทองถ่ินริเร่ิมและดําเนินการจัดการทองเท่ียวซ่ึงเพ่ือดูแล
จัดการทรัพยากรการทองเท่ียว และ/หรือเพื่อพัฒนาชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจากการทองเท่ียว
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ทุนทางวัฒนธรรมเปนหัวใจของชุมชน วัฒนธรรมไทยเปนวัฒนธรรมท่ีชวยเหลือกัน มีการปรับตัว
ตอความเปล่ียนแปลง และออนไหวตอความรูสึกของผูอ่ืน ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีเสริมความเขมแข็ง
ในการเปนจุดหมายการทองเท่ียว แตเม่ือมองเฉพาะดานบวกของการนําวัฒนธรรมไปเปนทุนแลว 
แตขณะเดียวกันก็ตองตระหนักดวยวาวัฒนธรรมไทยสนับสนุนการรวมศูนย  ขาดความคิดริเร่ิม  มี
แนวโนมท่ีจะทําตามผูมีอํานาจโดยไมตั้งคําถาม  ขาดความรับผิดชอบสวนบุคคล  และขาดการ
อธิบายท่ีชัดเจน  การสรางขีดความสามารถและรักษาไวอยางสมดุล  จึงตองใชความชวยเหลือจาก
ภายนอก  เพื่อใหการปฏิบัติการของชุมชนเปนไปตามเปาหมาย ชุมชนในประเทศไทยมีศักยภาพใน
การใชทุนชุมชนในการชวยจัดการโครงการทองเท่ียวและกําลังใชทุนนั้นอยูในปจจุบัน ปจจัยสําคัญ
ในการสรางแบบจําลองในการสรางการเรียนรูท่ีจําเปนสําหรับการจัดการทองเท่ียว โดยชุมชนนั้นมี
ความซับซอนแตก็ระบุออกมาได ปจจัยเหลานี้รวมท้ังปจจัยทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมและปจจัย
เศรษฐกิจแบบทางเลือก เชน การใชทุนทางสังคมเปนสวนเสริมในชุมชน การเรียนรูท่ีจําเปนใน
ชุมชนจะพัฒนาแบบคูขนานไปกับการใชแบบจําลองการสรางการทองเท่ียวชุมชน 
 ดังนั้น ในการวิจัยคร้ังนี้ กระบวนการจัดการทองเท่ียวของชุมชนท่ีมีผูอํานวยความ
สะดวกหรือพี่เล้ียงมักเนนใหชุมชนเปนผูรวมคิดและใหขอเสนอแนะในการจัดทําแผนการทองเท่ียว
เพื่อใหแผนนั้นนําไปสูการยอมรับของชุมชนและการนําไปปฏิบัติ โดยการเร่ิมตนจากการสอบถาม
ความตองการของชุมชนในการรวมวางแผนและจัดการการทองเท่ียว การกําหนดเปาหมายและ
วัตถุประสงคของการวางแผน จนถึงการนําแผนไปสูการปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติงานกับชุมชนทองถ่ิน
ท่ีมีเอกลักษณท่ีชุมชนจะไดรับการชวยเหลือเพ่ือนําไปสูการพึ่งพิงตนเอง   
 ในขณะท่ีทํางานในกระบวนการพัฒนาชุมชนตองตระหนักวามีการสรางทุนทางปญญา
ในชุมชนและเช่ือมโยงซ่ึงกันและกัน จะสงผลตอวิธีท่ีนิยามทรัพยากร การใช และการรักษาดวย  
การเร่ิมท่ีวิสัยทัศนการพัฒนาการทองเท่ียวชุมชน ซ่ึงเกี่ยวของกับวัตถุประสงคเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค มีความรูหลายชนิดท่ีใชในการจัดการวัฒนธรรมท่ีระบุความรูท่ีมีในชุมชน (การเรียนรู
ข้ันพื้นฐาน) จะตองนําไปเช่ือมกับความรูท่ีตองการระหวางการทํางานหรือกิจกรรม (การเรียนรู
กิจกรรม) และความรูท่ีจําเปนตอชีวิตประจําวัน  (การเรียนรูท่ีจําเปน) เพื่อทําใหความรูเต็มครบถวน 
ชุดความรูท่ีสมบูรณนี้จะไดมาผานกระบวนการของความตระหนัก การแลก เปล่ียนประสบการณ  
การตรวจสอบและการบูรณาการท่ีชุมชนทําไดและใชในการวางแผนและดําเนินโครงการตอไป 
 การเรียนรูดานกิจกรรมความรูท่ีสําคัญซ่ึงอาจมีอยูแลวแตตองการการขยายเพิ่ม ไดแก 
การสังเกตกิจกรรม การเพิ่มประสบการณ การเรียนรูบริบท  ตองมีภูมิปญญาทองถ่ิน  การปฏิบัติจริง 
การอภิปรายและการใหคําปรึกษา เทคนิคในการเรียนรูท่ีสําคัญคือตองมีการเรียนรูผานการแลก 
เปล่ียนระดับบุคคล  การวิพากษ  การประชุมกลุมยอย  การระดมสมอง  การเรียนรูอยางเปนระบบ  
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การประชุม  การบรรยาย การฝกอบรม  การสัมมนา  การใหคําแนะนํา  และการจัดการความ
เปล่ียนแปลง  การวิเคราะห  การทบทวนวรรณกรรม  และการติดตามและประเมินผล  ส่ิงนี้จะสราง
ศักยภาพโดยใชสวนประกอบ เชน สถานท่ีตั้ง มรดกทางวัฒนธรรม ศาสนา หรือชาติพันธุในการ
สรางจุดดึงดูดความสนใจ แตสวนประกอบเหลานี้ก็ยังไมเพียงพอ สินทรัพยตองมีการจัดการใหเปน 
“สินคา” การทองเท่ียวท่ีมีการจัดการผานกิจกรรมตางๆ ท่ีคนเขาไปรวมได มีความสนุกสานให
ประสบการณลึกซ้ึง มีส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีดึงดูดใจ สภาพแวดลอมสวยงามหรือมีของที่ระลึก
สําหรับนักทองเท่ียว  เปนตน 
 เม่ือไดมีการวางแผน นิยาม และวิเคราะห “สินคา” อยางคราวๆ แลว (มักใช SWOT = 
จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม) เราจะตองนําแผนไปปฏิบัติและสรางความนาเช่ือถือแกแนวคิด
กอนเร่ิมดําเนินการ ชวงทดลองจะทําเพื่อยืนยันสมมติฐานและความเจริญกาวหนาของแผนงานและ
ใหเวลาในการแกไข ความไมสมบูรณแบบใน “สินคา” การทองเท่ียวส่ิงท่ีจําเปนคือตองติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบเม่ือ “สินคา” การทองเท่ียวชุมชนเร่ิมดําเนินการแลว  
ท้ังหมดนี้ตองกระทําในแนวทางการทองเท่ียวชุมชน ตองรับผิดชอบตอวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดลอม การเมือง และความตองการทางสังคมของชุมชน ตามที่อธิบายในคูมือการจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน ทักษะจากการเรียนรูท่ีชุมชนไดสรางข้ึนมาอาจนําไปใชในพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีไม
เกี่ยวของกันดวยก็ได เพ่ือดําเนินโครงการอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของชุมชน
และนักทองเท่ียวโดยอาศัยปจจัยดังนี้ 
  1) แตละชุมชนเขาถึงกองทุนของรัฐท่ีจัดสรรเพ่ือสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชน 
  2) การเรียนรูในกระบวนการพัฒนาการทองเท่ียวชุมชนในชุมชนตองใชเวลาและ
มักตองการความชวยเหลือจากภายนอกในประเด็นท่ีตองการเต็มเติมความรูดานตางๆ 
  3) ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญในการสรางคุณภาพของการ
ทองเท่ียวโดยชุมชน 
  4) แบบจําลองเปนการอาศัยความชวยเหลือจากภายนอกในระยะเร่ิมตนเพื่อนําไปสู
การสรางแรงจูงใจในตนเองและความคิดริเร่ิมในการจัดการตนเองในชุมชน 
  5) กิจกรรมท่ีสรางข้ึนในชุมชนทองถ่ินจะนําไปสูการมีสวนรวมมากข้ึนในกิจกรรม
และผลประโยชนความเขาใจมากข้ึนระหวางชุมชนทองถ่ินผานกระบวนการผสมกลมกลืนทาง
วัฒนธรรม แบบสองทาง และความรูสึกในความสําเร็จเพิ่มข้ึน ตระหนักถึงคุณคาของตนเองมากข้ึน
ภายในชุมชน 
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 7.2.2 การเรียนรู 
 การกําหนดกรณีศึกษาเพื่อการเรียนรูเปนส่ิงท่ีจําเปน จากงานวิจัยนี้ ช้ีใหเห็นวา
กระบวนการเรียนรูกรณีศึกษาเปนส่ิงท่ีจําเปน ชุมชนเปนนักปฏิบัติและจะตองการรูเหตุผลกอนทํา
กิจกรรม ซ่ึงเหตุผลท่ีตองเรียนรูก็คือเพื่อนําความรูและทักษะไปใชในการแกปญหา  กรณีศึกษาเพื่อ
การเรียนรูก็ควรแสดงใหเห็นชองวางของทักษะท่ียังไมมี แลวช้ีใหเห็นขอดีท่ีจะไดรับหากมี         
การเรียนรู ดังนั้นจึงตองตอบโจทยกอนวา 1) เรียนรูไปทําไม 2) ชองวางของความรูและทักษะ        
3) บุคคล/ ชุมชนจะสรางความกาวหนาของตนเองอยางไร 4) เราสามารถเรียนรูส่ิงท่ีจําเปน แตเรายัง
ไมรูไดหรือไม การกําหนดหลักสูตรหรือสาระท่ีชุมชนตองการรู แตละหลักสูตรจะตรงกับความ
ตองการวิทยากรกระบวนการตองทํางานโดยตรงกับบุคคลหรือกลุมท่ีตองการเรียนโดยดําเนินการ 
1) ผูเช่ียวชาญชวยออกแบบหลักสูตรใหชุมชน 2) คํานึงถึงทักษะพื้นฐาน ทักษะพิเศษ 3) กิจกรรม
การเรียนรูใหอิงกับความตองการที่แทจริง 4) เรียนรูทักษะและความรูท่ีสามารถนําไปใชได 
 สวนวิธีการเรียนรูท่ีจะใชไดใหดูจากส่ิงท่ีมีอยูในทองถ่ิน กระบวนการสามารถสราง   
วัฏจักรการเรียนรูท่ีใชเคร่ืองอํานวยความสะดวก เชน อินเทอรเน็ต ศูนยการเรียนรู เพื่อใหใชใน
กิจกรรมอ่ืนท่ีไมเกี่ยวของได เพื่อเพ่ิมพูนทักษะและขีดความสามารถ ตั้งแต 1) เหมาะกับจุดประสงค
ท่ีสุด  2) เรียนแบบตัวตอตัวหรือแบบกลุม  3) เรียนแบบทางไกล  4) เรียนผานอินเทอรเน็ต 
 อนึ่งการทําวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยเนนการสรางความรูท่ีเกิดข้ึนจากภายในตัวผูนําจนสามารถ
ปฏิบัติการไดจริงเปนความรูชัดแจง ดวยการเรียนรูจากการสนทนา จนนําไปสูความรูและแบงปน
ผานประสบการณตรง จะเกิดเปนความรูท่ีมีองคประกอบท่ีหลากหลายนํามารวมกัน แลวกลายเปน
สวนหนึ่งของสินทรัพยชุมชน ก็จะเกิดวงจรตั้งแต 1) การกลอมเกลาทางสังคม ความรูในตัวคนสู
ความรูในตัวคน 2) การดึงความรูออกมา ความรูในตัวคนสูความรูชัดแจง 3) การเช่ือมโยง ความรู
ชัดแจงสูความรูชัดแจง  4) การนําความรูเขาไป ความรูชัดแจงสูความรูในตัวคน 
     ในฐานะท่ีผูวิจัยปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มี
การกําหนดตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถ่ิน  มีนโยบายสงเสริมการทองเท่ียวเพื่อสนองยุทธศาสตรชาติและสนองความตองการของ
ทองถ่ิน  ดังนั้นบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอการเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชนให
ความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน โดยการรับนักศึกษาที่เปนโควตาผูนํา
ทองถ่ินใหเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพัฒนาชุมชน ท่ี
เนนประสบการณและองคความรูท่ีนักศึกษามีอยูในตัวนําออกมาใหแจมชัด  เพื่อนําไปสรางพลัง
อํานาจในการบริหารจัดการชุมชนของตนเองตอไป  นอกจานี้ยังมีหลักสูตรอบรมตางๆ เพื่อสงเสริม
กิจกรรมการทองเท่ียวใหแกทองถ่ิน  เชน  หลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจการทองเท่ียวของ
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มหาวิทยาลัย หลักสูตรอบรมมัคคุเทศกทองถ่ิน หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ หลักสูตร
การอบรมผูนําการเปล่ียนแปลง นับเปนการเสริมสรางขีดความสามารถเชิงการแขงขันในระดับ
ทองถ่ินและในระดับประเทศอีกดวย 
 
 7.2.3 อภิปรายรูปแบบการเรียนรู 
 จากผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชน ผูวิจัยเล็งเห็นวา ปจจัยท่ี
มีความสัมพันธกัน ไดแก  
   1) การทองเท่ียวโดยชุมชนคํานึงถึงความหลากหลายของพื้นท่ีจากการศึกษา
กิจกรรมการทองเท่ียวชุมชนพบวา  ในแตละชุมชนเห็นความแตกตางท่ีหลากหลาย ท่ีไมสามารถทํา
ใหเหมือนกันได แตเปนความหลากหลายท่ีนํามาเช่ือมโยงกันไดอยางลงตัว ระหวางแหลงทองเท่ียว
ที่เกี ่ยวเนื่องกับธรรมชาติเปนหลักมีเอกลักษณเฉพาะถิ่น  ผสมผสานแหลงวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรใน รวมท้ังอัตลักษณและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุตางๆ 
ของชุมชนอันมีวิถีชีวิตและจารีตประเพณีแตกตางกัน       
   2) การทองเท่ียวโดยชุมชนในบริบทของการบริหารจัดการโดยชุมชน          
การจัดการทรัพยากร การตอนรับนักทองเที่ยวท่ีมาเยือนและชาวบานไดประโยชน  ผูดําเนินการ
หลักเพื่อจัดการ "ทุน" ชุมชนเพื่อการทองเท่ียวท่ีเปนสวนหน่ีงของวิถีชุมชนไมไดหมายถึงแตเงิน 
แตหมายถึงทุนตางๆ ท่ีชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม ความรูภูมิปญญา ท่ีแสดง 
ออกทางปจจัยส่ี โดยรวม น้ําใจไมตรี รอยย้ิม ความสงบ ไมเรงรีบ ความเรียบงาย เกิดประโยชนแก
ชุมชนท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม ท้ังนี้การทองเท่ียวแตกตางไปจากการทํา
มาหากินท่ัวไป เปนงานละเอียด ออน เปนงานบริการ เปนการพบกับผูคนจากตางวัฒนธรรม ดวย
เหตุนี้ จึงตองมีความพรอมไมใชเพียงแตในเร่ืองการบริหารจัดการการทองเท่ียว 
   3) การทองเท่ียวโดยชุมชนในบริบทของกระบวนการเรียนรูและกิจกรรมการ
การสรางสํานึกทองถ่ิน เรงเราความภาคภูมิใจในความเปนอัตตลักษณทางชาติพันธุและวัฒนธรรม
ประเพณีของตน รวมทั้งการมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูซ่ึงกันและกันของวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี เขาใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน  การเคารพตอความเช่ือ  ศักดิ์ศรีและสิทธิในการ
เปนกลุมชาติพันธุตางๆ วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมของชุมชนใหกับนักทองเท่ียวประชาชน
ทองถ่ินและผูประกอบการ การจัดการประชุมชุมชนไมใชเปนเพียงการบอกกลาวสารทุกขสุขดิบ 
การเรียนรู ส่ิงละอันพันละนอย  มีใหพบเห็นกันในหมูของชุมชน  รวมไปถึงการพูดคุยกับ
นักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียว  การแลกเปล่ียนเรียนรู  จากการสํารวจศักยภาพโดยนักศึกษาผูนํา
ทองถ่ิน พบวา  การสัมภาษณผูสูงอายุ  ปราชญในชุมชนมักไดรับความสนใจ เอาใจใสกระตือรือรน
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เพราะเปนเร่ืองท่ีใกลตัว รวมท้ังการท่ีผูนําเลาเร่ืองของตนเอง มีการซักถามอภิปรายดวยความสนใจ 
มีการศึกษาดูงานเพ่ือเปรียบเทียบกับพื้นท่ีตนเอง  จนไดขอยุติในแตละตําบลวาควรทํากิจกรรม
อยางไร เชน ตําบลเชียงรากใหญ เปนสถานท่ีลงเรือเพราะมีประวัติการขุดคลองแมน้ําออม ตําบล
บานกระแชงควรศึกษาดานพิพิธภัณฑในวัดสําแล  ตําบลบางเตยมุงเนนดานอาหารพื้นบานมอญ 
ตําบลสามโคกท่ีมากดวยแหลงโบราณสถาน  และหมูบานศาลาแดง  ตําบลเชียงรากนอย โดดเดนใน
การนําเสนอวิถีชาวมอญท่ียึดม่ันตอการปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธอยางเครงครัด  อีกท้ังทําใหเกิด
การเช่ือมโยงประสานความรวมมือระหวางกันและกัน  
   4) การทองเท่ียวโดยชุมชนในฐานะกลไกการพัฒนาชุมชน การพิจารณาการใช
ประโยชนในบริบทนี้ เปนการพัฒนาองคกรชุมชนทองถ่ิน ดังนั้นการทองเท่ียวชุมชนถือเปน
เคร่ืองมือและกลไกของชุมชนทองถ่ินในการแสวงหาทางเลือก เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาชุมชน
ทองถ่ินโดยการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูไมวาจะเปนธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี  
วิถีชีวิตและวิถีชุมชน  อันหลากหลายของชุมชน และกลุมชาติพันธุตางๆ มาใชเปนตนทุนหรือปจจยั
ในการจัดการทองเท่ียวอยางเหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหมีความรู 
ความสามารถในการดําเนินงานต้ังแตการตัดสินใจ การวางแผน การดําเนินงาน การสรุปบทเรียน 
โดยเนนใหเกิดความยั่งยืน สูคนรุนหลาน และเกิดประโยชนตอทองถ่ิน   
   5) การสรางเครือขายการรวมกันจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน หมูบาน 
คํานึงถึงความหลากหลาย และจํานวนสมาชิกท่ีเขารวมโครงการจึงสําคัญกวาความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันอยางแนบแนนเชน การขายสินคามักจะไมขายสินคาท่ีซํ้ากัน หรือผูกขาดขายแตเพียงราน
เดียวทุกอยาง แตสามารถแบงปนกันคาขาย เปนวิถีชีวิตท่ีเกื้อกูล นอกจากนี้ยังเปนการกระจาย
ผลประโยชนท่ีเกื้อหนุนกันในขณะเดียวกันเครือขายเหลานี้ไมไดชวยทําเครือขายการตลาดอยาง
เดียว  แตเร่ิมดวยการแลกเปล่ียนเรียนรู แลกเปล่ียนประสบการณ รวมมือในการดําเนินกิจกรรมบาง
ประการ เชน การทําแผนแมบท  การทองเท่ียวชุมชน หรือแผนยุทธศาสตรการทองเท่ียวชุมชน  
   6) การทองเท่ียวโดยชุมชนในฐานะของการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเขามามีสวนสําคัญรวมกับภาคประชาชน ในการจัดการและหา
รูปแบบของการทองเท่ียวในบริบทของชุมชนทองถ่ิน อันจะมีผลตอการเปล่ียนแปลงโครงสรางทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองในระดับลาง รวมท้ังระบบการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมธรรมชาติ
ใหกับชุมชนทองถ่ินอยางมากข้ึน การพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถของผูนําทองถ่ินใหสามารถ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม (participation learning) จึงเปน            
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และเปนการสรางพลัง (empowerment) ใหกับคนกลุมคน
และชุมชน ดวยแนวคิดท่ีสอดคลองดังกลาวนี้ จึงเปนปจจัยสําคัญใหผูวิจัยใชเปนกิจกรรมหลัก
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ในขณะมีการแลกเปล่ียน  การทดลองอบรมจะพบวา  ผูเรียนจะมีตําแหนงเปนผูนําทองถ่ินตางตําบล
กันเกิดเครือขายความรวมมือกันแบงปนความรูกันและกัน  การออกแบบการเสนอผลงานดวยกลุม
และแบงพื้นท่ีศึกษาตามลักษณะภูมิศาสตรซ่ึงจะอํานวยความสะดวกตอการทํางานของกลุมได  
นอกจากยังรวมกันกําหนดเสนทางทองเท่ียวใหจังหวัดปทุมธานี 3 เสนทางคือ เสนทางตามภูมิทัศน 
เสนทางตามรองรอยประวัติศาสตร โบราณสถาน และเสนทางตามวิถีชาวมอญริมแมน้ําเจาพระยา 
ดังนั้นการรวมมือจึงเปนองคประกอบสําคัญของการทํางาน และเม่ือนํามาเปนสวนกิจกรรมการแลก 
เปล่ียนของการเรียนรูผูใหญ จะพบศักยภาพของผูนํามากข้ึน     
   7) ผูจุดประกายท่ีสําคัญคือผูนําของชุมชน ซ่ึงเปนผูนําท่ีมีความรู ความสามารถ   
นําการพัฒนาและนําการเรียนรูไดไมวาจะเปนผูนําทางการปกครอง หรือผูนําทางภูมิปญญาสามารถ
กระตุนใหสมาชิกเกิดความตระหนักรู  เกิดการคิดหาวิธีแกไขปญหาและรวมดําเนินการอยางมีพลัง  
ซ่ึงนอกจากความรูความสามารถของตัวผูนํายังมีลักษณะอ่ืนท่ีทําใหเกิดความเช่ือถือ และการยอมรับ
ของสมาชิกชุมชน ไดแก  การมีความต้ังใจจริงในการพัฒนา  ขยันหม่ันเพียร  ประพฤติปฏิบัติตนใน 
ทางท่ีดีท่ีสังคมยอมรับ  ซ่ึงเปนตัวอยางท่ีดีใหกับสมาชิกชุมชนไดยึดถือปฏิบัติตาม  ดังนั้น
กระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนจะเกิดข้ึน และขับเคล่ือนไปไดไมใชเฉพาะ
สถานการณท่ีเปนปญหาของชุมชนเทานั้น ผูนําชุมชนมีบทบาทสําคัญในการกระตุนชุมชนใหเกิด
เรียนรูท่ีกวางขวางมีการทบทวนสถานการณ ภูมิปญญา นํามาซ่ึงความรูสึกสํานึกในบานเกิดจน
นําไปสูการรวมคิดท่ีจะอวดคนท่ีอ่ืนของของดีท่ีมีอยู ดวยบทบาทท่ีมีตอการดําเนินการตอ 
การพัฒนาชุมชน ไดแก 
    (1)  การสรางบทบาทความเปนผูบริหารทองถิ่น มีลักษณะเปนผูนําแบบ
ทางการท่ีมีตําแหนงบริหารงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน เปนนายกองคการบริหาร 
สวนตําบล เปน ประธานสภาวัฒนธรรม จึงเปนผูมีบาบาทในการวางแผนและตัดสินใจในการพัฒนา
ทองเท่ียวในทองถิ่นตนเอง  ผูนําสวนหนึ่งเมื่อไดปฏิบัติการภาคสนามจะพบวา  สามารถกําหนด
ทิศทางในการวางแผนทองถ่ินของตนเองได ปญหาที่พบคือ ผูนําขาดความรูความเขาใจในการวางแผน
และการจัดการทองเท่ียว และพ้ืนท่ีไมเหมาะสมตอการจัดการทองเท่ียว  หลังจากไดมีการปฏิบัตกิาร
ภาคสนามจะพบวาผูนํามีความม่ันใจในการกําหนดทิศทางในการวางแผนการจัดการทองเท่ียวได  
สามารถใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอท่ีประชุมได  
    (2) บทบาทในการเปนผูประสานความรวมมือ พบวา  ผูนํามีความสามารถ
ในการกระตุนและชักจูงชุมชนเพื่อกอใหเกิดความรวมมือไดอยางรวดเร็ว การปฏิบัติการภาคสนาม
ของแตละชุมชน  ผูนําทองถ่ินไดสานความรูความเขาใจโดยสามารถเชิญกรรมการทองถ่ิน และ       
ผูอาวุโสทองถ่ินมารวมวางแผนการจัดการทองเท่ียวชุมชนได  ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนของการเร่ิมวางแผน   
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    (3) บทบาทการพัฒนาความรูและทักษะท่ีเปนประโยชนตอการจัดการทองเท่ียว  
สามารถใหความรูความเขาใจในการวิเคราะหสถานการณภายในและภายนอกชุมชนท่ีสงผลตอ
การวางแผนท้ังเปนหัวหนากลุมท่ีสามารถอธิบายภาพรวมของการจัดทําแผนการจัดการทองเท่ียว 
ท่ีเหมาะสมกับชุมชนได   
   8) ลักษณะของนักทองเท่ียวจากการศึกษากรณีตัวอยางพบวานักทองเท่ียวท่ีเขา
มาเท่ียวชุมชนมีดังนี้   
    (1) นักทองเท่ียวท่ียอนรําลึกวิถีชีวิตแตดั้งเดิม สวนใหญนักทองเท่ียวมี
ภูมิลําเนาในชนบท  การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตมาอยูในเมืองใหญ การอาศัยอยูในเมือง เพ่ือหารายได
เล้ียงชีพหรือการแตงงานอพยพยายถ่ิน ดังนั้นการกลับมาเยี่ยมบาน พรอมลูกหลานในวันหยุดก็มีให
เห็นมาก  เพื่อเยี่ยมญาติผูใหญท้ังในวันหยุดและวันเทศกาลประจําปตางๆ เชน สงกรานต  กระยา
สารทเดือนสิบ  กลุมเหลานี้อายุประมาณ  50  ปข้ึนไปท่ีเคยอาศัยอยูในพ้ืนท่ีนั้นๆหรือใกลเคียงท่ี
คลายหมูบานแหงนี้ โหยหาอดีตตองการกลับมาหาความรูสึกเกาๆท่ีเคยพบเห็น 
    (2) นักทองเท่ียวท่ีเปนคนเมืองโดยกําเนิดเคยชินกับความเปนเมืองไมคอยมี
โอกาสสัมผัสทามกลางธรรมชาติ  เกิดจากความรูสึกท่ีเบ่ือหนายซํ้าซากและชีวิตท่ีเรงรีบในเมือง 
และการโหยหาวัฒนธรรมดั้งเดิม  (nostalgia) ชีวิตท่ีเรียบงายทางธรรมชาติ  พื้นท่ีชนบทกลายเปน
จุดขายท่ีดึงดูดใหนักทองเท่ียวกลับมาคนหาเอกลักษณความเปนไทยแตดั้งเดิม  และเพื่อการพักผอน
จากท่ีตางไปจากความจําเจของชีวิตประจําวัน  มาแสวงหาความเปนชนบทท่ีไมเคยพบเห็นเนื่องจาก
การเจริญเติบโตในเมืองหลวง มักจะตื่นเตนกับเหตุการณของชาวบาน  เชน  ตื่นเตนท่ีเห็นเรือขาย
กวยเต๋ียวจริงๆ การขายของในเรือแทๆ ดังนั้นการท่ีนักทองเที่ยวไดมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นๆ แม
เพียงเล็กนอยของงานท้ังหมด  การไดจับส่ิงของเหลานั้นจริงๆ  ทําใหมีความรูสึกพึงพอใจ  ตื่นเตน
กับส่ิงท่ีพบเห็นในหมูบาน โดยมองเห็นเหตุการณของชาวบานเปนเร่ืองนาต่ืนเตนแปลกใหม
นาสนใจเพราะความไมเคยเห็น ไมวาจะเปนหิ่งหอย  ตักบาตร 
    (3) นักเรียนนักศึกษา คณาจารย นักวิจัยท่ีเขามาทําวิจัย ทัศนศึกษาเก็บ
ขอมูลเกี่ยวกับการทองเท่ียวและชุมชน  
    (4) นักทองเท่ียวเพื่อแสวงหาประสบการณใหมๆ อันประกอบดวย การ
เรียนรู การสัมผัส การชื่นชมกับเอกลักษณความงดงามของวัฒนธรรม คุณคาทางประวัติศาสตร วิถี
ชีวิตความเปนอยู  รูปแบบวิถีชีวิต ภาษา การแตงกาย การบริโภค ความเชื่อ ศาสนา จารีตประเพณี 
ลวนแตเปนส่ิงดึงดูดใจท่ีสําคัญ อยากมีสวนรวมในการทําอาหารในบางกรณี เก็บผักจับปลา  เรียนรู
วิธีทําอาหารแบบพื้นบาน  เรียนการจักสาน  ปนหมอ  อยากสัมผัสความยากลําบากในการทํางาน 
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เชน การทํานา ไถนา ดํานา เกี่ยวขาว นวดขาว แบบดั้งเดิม การไดนั่งเกวียน ไดข่ีควาย กลายเปน
ประสบการณท่ีหาไดเฉพาะในชุมชนเทานั้น   
    (5) การไปจาริกแสวงบุญ  ดังท่ีกลาวแลวในเขตริมแมน้ําเจาพระยาเต็มไป
ดวยวัดวาอารามมากมาย โดยสวนใหญคนนิยมที่จะมาทําบุญไหวพระท้ังในวันปกติและวัน
ประเพณีคางๆ ประกอบกับการแวะซ้ือขาวของจากเรือกสวนไรนา หรือผลิตภัณฑชาวบานกลับ 
   9) กระบวนการเรียนรูแกสตรีในการจัดการทองเท่ียวชุมชน  จากการศึกษาจะ
พบวา  สตรีมีบทบาทในการจัดการทองเที่ยว ตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบัน ความพยายามจะรักษาวิถี
ชีวิต  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนใหคงอยูในสภาพเดิม ถึงแมจะมีการเปดรับ
ท้ังวัฒนธรรมเมืองในหลากอัตลักษณทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนจึงมิไดถูกทําลายหายไป ยังคง
มีส่ิงท่ีแสดงใหเห็นเปนมรดกตกทอดสืบมา ขณะเดียวกันมีการผสมผสานระหวางความรูเดิมของ
ชุมชนซ่ึงเปนของ "เกา" และการประสานความรูจากภายนอกซ่ึงเปนของ "ใหม" ท่ีรับเขามา  
   ในขณะเดียวกันการไดรับการยอมรับรับสตรีในวงจํากัด  คือ เฉพาะสายงานท่ี
ถูกมองวาเปนงานสตรีทําไดเชนขนมหวาน  ปนหมอ  การนวดแผนโบราณ  แตงานท่ีตองอาศัย     
การมีสวนรวมในการตัดสินใจยังอยูในวงจํากัดถึงแมวาขอมูลดานประชากรศาสตร  สตรีจะมี
มากกวาชาย แตอํานาจและตําแหนงสตรีในระดับสูงนอยกวาบุรุษ  ความลาชาในการวางแผนงาน
ระยะยาวอยางเปนรูปธรรม  หรือการท่ีสังคมสวนรวมใหการยอมรับ  ถึงแมวาจะสามารถรวมกลุม
เปนผูนําท้ังในดานวัฒนธรรมและรายได  ดังนั้นจําเปนท่ีตองสรางปจจัยท่ีเกี่ยวของในกระบวนการ
เรียนรูใหกับผูหญิงในดานการวางแผนทองเท่ียวชุมชนดังนี้  
    (1) การยอมรับความเปนสตรี  จากการศึกษาบทบาทของสตรีท่ีเกี่ยวของ
จากการทองเท่ียวจะพบวาสตรีในชุมชนไดนําบทบาทท่ีเกี่ยวของกับความเปนตัวตนการทําหนาท่ี
ของสตรีในครอบครัวมาจัดการการทองเท่ียวชุมชนไดอยางกลมกลืน  ซ่ึงเปนการส่ือสารบทบาท
หนาท่ีของสตรี  ในครอบครัวท่ีเปนประสบการณท่ีกระทําอยางตอเนื่องมาเผ่ือแผแกผูท่ีไดมาเยี่ยม
ชมเปนการสงเสริมกระบวนการกลอมเกลา (socializtion) อยางแนบเนียน  ในทุกชุมชนท่ีทํา 
การศึกษาท้ังกรณีตัวอยางนอกพื้นท่ี เชน ตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา ตลาดน้ําวัดลําพญา ตลาดน้ําตล่ิงชัน 
ตลาดน้ําบางนํ้าผ้ึง รวมถึงชุมชนในเขตลุมแมน้ําเจาพระยา เชน ตําบลเชียงรากใหญ ตําบลบางเตย 
ตําบลบานกระแชง ผูนําทองถ่ินใหความสําคัญและใชกําลังของสตรีเปนกําลังหลักในการดําเนินการ
จัดการทองเท่ียว ตั้งแตความคิดเห็นการตกแตงสถานท่ี ผลิตภัณฑจําหนายท้ังอาหารและ 
งานฝมือตางๆ  
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    (2) การรักษาเอกลักษณของวัฒนธรรมทองถ่ินอนุรักษศิลปวัฒนธรรม สตรี
ท่ีมีกิจกรรมดานการทองเท่ียวพยายามดํารงเอกลักษณของชุมชนในมิติการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
ลักษณะพิเศษของชุมชนนี้อยูท่ีความเปนชุมชนโบราณ  เชน  การใชใบตองในการใสอาหาร การนํา
วัตถุดิบในพื้นท่ีมาปรุงอาหาร  นําอาหารแตโบราณที่เกือบสูญหายจําหนาย  การใชกะลา มะพราว
ใสอาหาร ประกอบกับการโหยหาอดีตของนักทองเท่ียว ชวยใหกิจกรรมเหลานี้สามารถดํารงอยูได
อยางกลมกลืน ผูวิจัยมองวาถึงแมวาการเปล่ียนแปลงท่ีเขามาหลากหลาย ก็สามารถเปดรับท้ัง
วัฒนธรรมเมืองหลากรูปแบบ ผสมผสานอัตลักษณทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน จึงมิไดถูก
ทําลายหายหมดไปอยางส้ินเชิง ยังคงมีส่ิงท่ีแสดงใหเห็นวาอัตลักษณดั้งเดิมนั้นยังคงเปนมรดก ตก
ทอดสืบมาได  ขณะเดียวกันก็มีการสรางอัตลักษณใหมท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวางความรูเดิม
ของชุมชนซ่ึงเปนของ "เกา" และการประสานความรูจากภายนอกซ่ึงเปนของ "ใหม" ท่ีรับเขามา 
เพื่อใหอัตลักษณนั้นๆ สามารถตอบสนองตอปญหาใหมหรือความตองการใหมๆ ของคนในชุมชน  
    (3) การเรียนรูเครือขายภายในกลุมผูนําสตรี ผูคา ตางรูจักกันและมีเครือขาย
ภายใน ในลักษณะความผูกพันในระบบเครือญาติท่ียังคงมีอยูสูงทําใหมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
ในทุกเร่ือง มีการรวมตัวกันเพื่อใหเกิดเสียงและทําใหบรรลุเปาหมายดีมากกวาท่ีจะทําคนเดียว กลุม
กิจกรรมเดียวกัน และการใชประโยชนจากเครือขายภายในกลุม  
    (4) การใหความรูแกผู อ่ืน มีจุดประสงคตองการเผยแพรความรูท้ังใน
ครอบครัว ในกลุมเครือญาติ ในชุมชนและนอกชุมชน เชน ปนดินเผา จักสานผักตบชวา เปนตน
    การแบงปนความรูกันเองจนสามารถรวมมือ การมีปฏิสัมพันธดวยกัน และ
มีปฏิสัมพันธกับชุมชน เปนกลวิธีในการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูจากผูนําสูชุมชนตอการมีสวน
รวมสรางความรู กระบวนการเรียนรู การบริหารจัดการท่ีดีของการทองเท่ียวชุมชน             
 

7.3  ขอเสนอแนะ  
 
 7.3.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   1) ควรมีการกําหนดนโยบายที่เปดโอกาสใหชุมชนไดดําเนินการแกปญหาเอง
โดยอิสระ ลดการส่ังการใหดําเนินการตางๆ ใชกลไกการพัฒนาจากรูปแบบการเรียนรูในงานวิจัยนี้
ท่ีมีข้ันตอนในการดําเนินการ 20 ข้ันตอนนี้ใหชุมชนพัฒนาข้ึนมาจากรากฐานตามข้ันตอนตางๆ ท้ัง 
20 ขั้นตอน ก็จะสงเสริมใหชุมชน (1) มีความเปนปกแผน  (2) สามารถพึ่งตนเองได (3) สามารถ
แกปญหาหรือพัฒนาชุมชนไดและ (4) มีผูนําตามธรรมชาติเกิดข้ึนในชุมชน 
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   2) ในสวนของการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีมีแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ถามีการ
สงเสริมใหเกิดการคนหาแหลงทองเท่ียวท่ีเนนการทองเท่ียวทางเลือก เพื่อใหนักทองเท่ียวไดมี
แหลงทองเท่ียวมากข้ึน เพราะจากงานวิจัยนี้เปนเครื่องยืนยันไดวาชุมชนมีศักยภาพในการดําเนิน 
การจัดการทองเท่ียว ถาไดรับการสงเสริมจากนโยบายของรัฐท่ีจะชวยสงเสริมการพัฒนาชุมชนเพื่อ 
ใหสามารถจัดการทองเท่ียวไดโดยไมใชการลงทุนจากนายทุนท่ีผานมา 
   3) ควรมีการเผยแพรแนวทางในการพัฒนาการทองเท่ียวชุมชนแกขาราชการท่ี
มีหนาท่ีในการพัฒนาทองเท่ียว ใหเขาใจหลักการและวิธีการดําเนินการสงเสริมการจัดการทองเท่ียว
ของชุมชน 
   4) กําหนดนโยบายใหสถาบันการศึกษาสรางกลไกในการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนการใชทองถ่ินเปนฐานการเรียนรูอยางแทจริง  จากผลการวิจัย พบวา การที่ชุมชนจะพัฒนาได
เนื่องมาจากภายในชุมชนไดเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชนข้ึน ซ่ึงกระบวนการเรียนรูดังกลาว
นั้นไดวาเปนการศึกษาอยางหนึ่งท่ีเรียกวา การศึกษาตามอัธยาศัย ดังนั้น จึงควรกําหนดนโยบาย
ทางดานการศึกษา มิใชกําหนดเปนเพียง นโยบาย วิสัยทัศน แตขาดการปฏิบัติจริง ควรมีการปฏิรูป
การศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนใหเอ้ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชน 
โดยเนนใหผูเรียนไดรูจักการรวมกลุมเพื่อแกปญหาของชุมชนอยางแทจริง  
 
   7.3.2 ขอเสนอแนะตอองคกรทองถ่ิน 
   1) ผูนําทองถ่ินควรมีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการในรูปแบบ
คณะกรรมการและสมาชิกของชุมชน และในทุกข้ันตอนของการพัฒนาชุมชน ควรสรางโอกาสการ
มีสวนรวมในการวางแผน  การวางเปาหมาย  การจัดกิจกรรม การปฏิบัติหนาท่ีตางๆ และมีแนวทาง
ในการใชประโยชนจากกิจกรรมการทองเท่ียวของชุมชนเพื่อสรางรายไดใหตนเอง ครอบครัวและ
ชุมชน เชน การเปดโอกาสใหชาวบานนําผลผลิตจากสวน หรือทําอาหารขายแกนักทองเท่ียว อีกท้ัง
สงเสริมใหมีการรวมกลุมทางอาชีพหรือสงเสริมการเรียนรูดานอาชีพเพื่อผลิตสินคาหรือของท่ี
ระลึกออกมาจําหนายแกนักทองเท่ียวเปนการสรางรายไดแกชาวบานอีกทางหนึ่งดวย 
   2) ผูนําชุมชนควรเปนหลักในการใหความรูกับชาวบานตอการนําทรัพยากรใน
ชุมชนมาเปนทุนในการสรางสรรคการจัดการทองเท่ียว ดวยการเรียนรูแบบมีสวนรวมและลงมือ
ปฏิบัติจริง อีกท้ังการสงเสริมใหชาวบานไดรับความรูท่ีถูกตองในการจัดการทองเท่ียวของชุมชน 
การดูแลรักษาฟนฟูส่ิงแวดลอม วัฒนธรรมประเพณี  และวิธีการจัดการทองเท่ียวชุมชนท่ีถูกตอง 
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   3) ในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล ควรมีการวิจัยเพื่อหา
ความเปนไปไดและการใชทรัพยากรในการจัดการอยางคุมคา  และคุมทุน อีกท้ังเพื่อใหไดผลงานท่ี
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  
   4) ถาชุมชนมีแนวคิดท่ีจะจัดการทองเท่ียว สามารถนําผลการวิจัยนี้ไปเปน
แนวทางในการปรับใชกับชุมชนท่ีตองการจัดการทองเท่ียวชุมชน 
 
 7.3.3  ขอเสนอตอสถาบันการศึกษา 
   1) ในบทบาทของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ จําเปนตองมีการเปล่ียนแปลง
กระบวนทรรศนใหม ท่ีจะมองวานักศึกษาคือผูไมรู และก็ทําหนาท่ีสอนๆ เนื้อหาตามหลักสูตร 
ตําราเรียนท่ีเนนการจํากัดพื้นท่ีใหความรูอยูแตในหองเรียน เปล่ียนมาทําหนาท่ีเปนผูอํานวยการ
จัดการความรู โดยใชชุมชนเปนสาระการเรียนรูและ กิจกรรมการเรียนรู และฐานการเรียนรูจากผูนํา
และสมาชิก ดวยเทคนิคการสรางการเรียนรูตามข้ันตอน 20 ข้ันตอนตอความรวมมือรวมใจหันกลับ 
มาสูการการคนหาองคความรูท่ีเกิดจากปญหา ความตองการและแนวทางในการจัดการจากการ
ปฏิบัติจริงของทองถ่ิน   
   2) รูปแบบการเรียนรูในงานวิจัยนี้สามารถนําไปปรับใชตอการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินท่ีสอดคลองตอสภาพความเปนจริงของชุมชน  เพราะถึงแมวาปจจุบันจะมีการกลาวถึงการ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  แตก็ยังเนนฐานคิดแบบการจัดการศึกษาในระบบ แตจากการสรางการ
เรียนรูของชุมชนเปนความรูท่ีผสมผสานกันท้ังความสัมพันธของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร
มนุษย การสรางปฏิสัมพันธของการอยูรวมกันของชุมชน ไมสามารถกําหนดเปนรายวิชา เนื้อหาแต
ละสวน แตจําเปนตองเปนการผสานสอดคลองดวยการนําพื้นท่ีชุมชนเปนหลัก  
 
 7.3.4   ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
   1) ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ  ของชุมชนในการจัดการทองเท่ียวชุมชน  เชน
ดานการสรางเครือขาย  การจัดการเทคโนโลยี่ทองถ่ินกับการทองเท่ียว  เปนตน 
   2) ควรมีการทดลองเปรียบเทียบดานความรู ระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม โดยออกแบบการวิจัยในลักษณะอ่ืนท่ีมีการควบคุมตัวตัวแปรแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การทดลอง เชน การเปรียบเทียบระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองท่ีอยูตางพ้ืนท่ีกอนและหลัง
การเรียนรูตามรูปแบบ 
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   3) ในงานวิจัยฉบับนี้พบวาปจจัยทางสังคมมีผลตอการเรียนรูการทองเท่ียว
ชุมชน  ดังนั้นจึงนาท่ีจะมีการวิจัยในพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีปจจัยทางสังคมท่ีแตกตางกันและควรมีระเบียบ
วิธีการวิจัยท่ีแตกตางกัน  
   4) กําหนดหัวขอการวิจัยจากชุมชนท่ีมีการจัดการทองเท่ียว จะทําใหเกิด       
การพัฒนาตอยอดความรูท่ีเปนท่ีตองการอยางแทจริงของชุมชน  
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