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บทที่  2 
การทบทวนเอกสารงานวิจัยและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 
 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีสวนรวมของชุมชนในครั้งนี้

ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทรัพยากรการทองเที่ยวตลอดจนศักยภาพในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศนําสูการศึกษารูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีประกอบกับการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในตางประเทศและในประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาที่นํารูปแบบ  Tourism  Optimisation Management  
(TOMM)  มาใช  ซึ่งเปนรูปแบบที่ใชในการพัฒนาการจัดการทองเที่ยวที่ใหผลสูงสุดตอชุมชน 
การพัฒนารูปแบบนี้ประสบผลสําเร็จมาแลวในการจัดการทองเที่ยวที่เกาะแกงการูประเทศออสเตรเลีย  
และเขตปาสงวนหลายแหงในประเทศแคนาดา  ประการสําคัญรูปแบบ  TOMM  ยังมุงเนนการมีสวนรวม
จากหนวยงานของรัฐและองคกรในทองถ่ิน  ผูวิจัยจึงไดใหความสําคัญตอแนวคิดทฤษฎีในสัดสวน
ที่ไมเทากันของการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของระหวางภายในประเทศและตางประเทศ  ดังนั้น
เพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจจึงไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของดังนี้ 

 2.1  แนวคดิของการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการทองเทีย่วที่ยั่งยืน 
 2.2  การทองเที่ยวชุมชน  (Community  Based  Tourism: CBT)  แนวคิดเพื่อการพัฒนา 
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

 2.3  แนวคดิเกีย่วกับการพัฒนาการจัดการการทองเที่ยว 
 2.4  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  (Participatory  Action  Research)  และการพัฒนา
ตัวช้ีวัดการจัดการการทองเที่ยวชุมชน 
 2.5  เทคนิคและวิธีการทีใ่ชในการดําเนินงานวิจยั 

 2.6  ผลงานวิจยัที่เกีย่วกับการจัดการทองเที่ยวโดยการมสีวนรวม 
 2.7  กรอบแนวคิดในการวจิยั  
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2.1  แนวคิดการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการทองเที่ยวท่ียั่งยืน 
 

  ตั้งแตป พ.ศ. 2535  เปนตนมา  ประชากรโลกเริ่มมีแนวโนมนิยมการพักผอนในวันหยุด
มากยิ่งขึ้นทุกที  การทองเที่ยวไดรับการยอมรับวาเปนกระบวนการระดับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาอยางตอเนื่อง  ปจจุบันการทองเที่ยวไมถูกจํากัดเขตเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลวเทานั้น   
แตการทองเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงอยางสลับซับซอน  และที่สําคัญสวนหนึ่งคือการมีผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม  และกลายเปนปญหาสําคัญสําหรับนักวิจัย  รัฐบาล  นักวางแผน  และชุมชนทองถ่ิน
ตางๆ (Fennel & Dowling, 2003) 
  อยางไรก็ดีไดเปนที่ยอมรับกันแลววา การทองเที่ยวอยูในฐานะที่เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ระดับโลก  (Global  economic  activity)  (Ioannides, 2003; Isarangkura, 2001)  จากขอคิดเห็นของ
องคกรทองเที่ยวโลก (World  Tourism  Organisation: WTO)  การทองเที่ยวในปจจุบันเปนอุตสาหกรรม
ที่ใหญที่สุดในโลก  มีมูลคาประมาณ 6% ของการผลิตมวลรวมประเทศของทุกชาติในโลก  คนงาน 
1  ในทุก  15  คน  ของคนงานทั่วโลกจะทํางานเกี่ยวกับการทองเที่ยวและการบริการ  นอกจากนั้น
การทองเที่ยวยังมีเติบโตอยางสม่ําเสมอประมาณปละ 4% จากการประมาณการทองเที่ยวทั่วโลก
ในป ค.ศ. 2010  จะมีจํานวนผูเดินทางพันลานคน  และจะมีจํานวนมากถึง  1.6  พันลานคนในป 2020 
(อนันต  วัฒนกุลจรัส, 2549) 
  การทองเที่ยวในปจจุบันสามารถแบงระดับกิจกรรมของการทองเที่ยวได  4  รูปแบบที่ตองการ
การจัดการแตกตางกัน  (Linberg & Hawkins, 1993; Page & Dowling, 2002)  คือ  

 1)  การทองเที่ยวที่มุงเนนการอนุรักษรักษาทรัพยากรใหคงไวนานที่สุด  ครอบคลุม
ทรัพยากรทางการทองเที่ยวทุกประเภท  เชน  ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร  โบราณคดี  วัฒนธรรม  รวมทั้ง
วิถีชีวิตของมนุษย  การทองเที่ยวเหลานี้  จัดเปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  (Conservation Tourism)  
ซ่ึงครอบคลุม  Natural  Tourism, Cultural  Tourism, Eco-tourism  และ  Historical Tourism  ทั้งหมด  

 2)  การทองเที่ยวที่มุงเนนการศึกษาในแหลงธรรมชาติ  เพื่อการรักษาระบบนิเวศ 
โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของทองถ่ินมากเปนพิเศษ  ทั้งนี้  เปนสวนหนึ่งหรือบางสวนของการทองเที่ยว
ในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ  แหลงวัฒนธรรมและประวัติศาสตรที่ใหความสําคัญตอระบบนิเวศ
ของพื้นที่นั้นๆ จัดเปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  (Ecotourism)  
                 3)  การทองเที่ยวที่มุงเนนการนันทนาการ  การพักผอนหยอนใจ  การทัศนศึกษา  
การประชุม  สัมมนา  และการติดตอทางธุรกิจ  ที่ใหความสําคัญในการตอบสนองความตองการ
ของนักทองเที่ยวเปนหลักจัดเปนการทองเที่ยวนันทนาการ  ประชุมและสัมมนา  (Recreation  and 
Convention  Tourism)  
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  4)  การทองเที่ยวที่ขัดตอศีลธรรม  จริยธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี  ซ่ึงยังคงมี
แอบแฝงอยูในทุกสวนหรือมีการพัฒนาอยางกฎหมายในบางพื้นที่  เชน  การทองเที่ยวทางเพศ 
(Sex-tour), กาสิโน  (Casino)  และเกมกีฬาบางประเภทจัดเปนการทองเที่ยวที่ขัดตอศีลธรรม 
(Immorality Tourism) 
  โดยปกติมักจะคิดวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนการทองเที่ยวสถานที่ทางธรรมชาติเทานั้น   
อยางไรก็ตามยังไมมีคําจํากัดความที่ยอมรับอยางกวางขวางของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  
เพราะขาดความเห็นพองเปนเอกฉันท  เนื่องดวยการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีลักษณะพิเศษ  และขอบเขต
ที่แตกตางไปจากชนิดของการทองเที่ยวอ่ืน  แมวาจะมีการแนะนําอยางเปนทางการในการใชคําศัพทนี้
มากกวา  20  ป  ก็ยังเกิดการคัดคานขัดแยงวาจะใชคํานี้อยางไรใหเหมาะสม  มีการแนะนําไปประยุกตใช
โดยขาดความแนนอน  ทําใหการพัฒนาแนวคิดและการบรรลุถึงภาคปฏิบัติจึงติดขัดไปบาง 
(Wearing & Neil, 2000) 
  ระหวางป  2525-2535  ความสนใจดานสิ่งแวดลอมที่แผขยาย ทําใหเกิด  “การฉวยโอกาส
ดานสิ่งแวดลอม”  และไดมีการใชคํานี้อยางหลวมๆ โดยนําเอาคํา  Eco  นําหนา  tourism  (Cater & 
Lowman, 1994)  การใช  Eco-Tourism  ก็มีการนํามาใชทั้งในทางบวกและทางลบ  ขาดความหมาย
ที่แนนอน  คํานี้ไดถูกนําไปใชในลักษณะที่เปนเพียงยุทธวิธีทางการตลาดเพื่อสนองความตองการ
ของการขยายตัวของจํานวนผูคนที่แสวงหาความเพลิดเพลินจากทรัพยากรธรรมชาติ  และการทองเที่ยว
รูปแบบนี้ตองพึ่งพาความมีอยู  และคุณภาพของพื้นที่ธรรมชาติ  ดังนั้นจึงจําเปนตองคิดพิจารณา
ยุทธศาสตรของการดํารงชีวิตกับการปกปองธรรมชาติ  พรอมกันไปในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  
(Ashworth, 2003) 
  The Ecotourism Society ไดนิยามการ ทองเที่ยวเชิงนิเวศ วาคือ  “การเดินทางอยางมีเปาหมาย
เพื่อไปยังพื้นที่ธรรมชาติ  อันทําใหเกิดความเขาใจวัฒนธรรม  ประวัติศาสตรและสิ่งแวดลอม  
โดยระมัดระวังที่จะไมเปลี่ยนแปลง  และ/หรือทําลาย  บูรณภาพของระบบนิเวศ  สรางโอกาสทางเศรษฐกิจ  
ทําใหการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และทรัพยากรการทองเที่ยวนั้น  เกิดประโยชนตอผูคนในทองถ่ิน”  
(Fagence, 2003) 
  นิยามขางตนแสดงวา  การทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนปรากฏการณที่มีความซับซอนเกี่ยวของกัน 
ระหวางนักทองเที่ยว  ประชาชนในพื้นที่  ผูจัดหา  และผูจัดการพัฒนาการทองเที่ยว  จากการปฏิบัติหนาที่
หลายๆ อยาง  แสดงวา  การทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนการทองเที่ยวพื้นที่ธรรมชาติ  และประชากร
ของทองถ่ินนั้นมีการรวมกันเปนหนวยหนึ่ง  ในลักษณะของความสัมพันธ  แบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
เมื่อมีการทองเที่ยวเกิดขึ้น 
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  ทัศนะของนักวิชาการ  เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศของรอสส  และวอลล  (Ross & Wall 
2000)  สอดคลองกับนิยามดังกลาวขางตนวา  “การทองเที่ยวเชิงนิเวศ พิจารณาไดวาเปนเครื่องมือ
ของการปกปองพื้นที่ธรรมชาติ  โดยอาศัยการเกิดขึ้นของรายไดโดยการศึกษาดานสิ่งแวดลอม  และ
การมีสวนรวมของผูคนในทองถ่ินตองมีลักษณะที่วาสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาที่เหมาะสม

และตัดสินใจผลประโยชนที่จะไดรับ  ดังนั้นทั้งการอนุรักษและการพัฒนาจะตองถูกสงเสริมในลักษณะ
ของการมีความยั่งยืน” 
  การทองเที่ยวเชิงนิเวศไดรับการพิจารณาวาเปนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ  และสงเสริม
การอนุรักษระบบนิเวศทางธรรมชาติ  ในขณะเดียวกันก็สงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนของทองถ่ิน   
เนื่องมาจากถามีการวางแผน  และการจัดการที่ดีแลว  การทองเที่ยวเชิงนิเวศจะมีผลดีตอชุมชน
ในเรื่องหลักๆ ไดแก  1)  กอใหเกิดการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางการทองเที่ยว  ทั้งสิ่งแวดลอม
ทางธรรมชาติ  ประเพณี  วัฒนธรรม  ประวัติศาสตร  เปนอาทิ  2)  กอใหเกิดระบบเศรษฐกิจที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน  3)  กอใหเกิดความเทาเทียมกันทางสังคม 

  2.1.1  การอนุรักษสิ่งแวดลอมทางการทองเที่ยว 
  ในการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่  ถาสามารถปลูกจิตสํานึกใหชาวบานในทองถ่ิน
ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรทางการทองเที่ยว  ทั้งสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  ประเพณี 
วัฒนธรรม  ประวัติศาสตร  เปนอาทิวานอกจากทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้จะเปนพื้นฐานใหชุมชน
ดํารงอยูไดเปนอยางดีแลว  ยังอาจกอใหเกิดรายไดเสริมจากการทองเที่ยวอีกดวย  (Reid, Mair & 
George, 2004)  ถาชาวบานรูสึกรักและหวงแหนทรัพยากรเหลานี้รวมถึงตระหนักถึงความสําคัญ
ของทรัพยากรตอการดํารงชีวิตทั้งยังกอใหเกิดภูมิปญญาทองถ่ินแลวก็จะนําไปสูการรวมกันเปนเจาของ

และรวมกันธํารงรักษา  (Richard & Hall, 2000)  การวางแผนการอนุรักษส่ิงแวดลอมที่ลมเหลวสวนหนึง่
เนื่องมาจากชาวบานไมเขาใจ  และไมมีสวนรวมในการเสนอความคิดในการวางแผนการอนุรักษและ
ใชทรัพยากรทางการทองเที่ยวอยางสิ้นเปลืองทําใหทรัพยากรดังกลาวหมดไปและยากที่จะฟนฟู

ใหกลับสูสภาพเดิมได (Tosun, 2002)      
 เปนที่ยอมรับวาชาวบานในทองถ่ินเปนผูที่รูจักและคุนเคยกับสภาพแวดลอมในชุมชนที่ตน

อาศัยอยูเปนอยางดี  และเปนผูที่ไดรับผลโดยตรงจากการพัฒนาใดๆ ในทองถ่ิน  ถาชาวบานมีความรู
ความเขาใจในเรื่องการจัดการแลว  ก็สามารถแสดงความคิดเห็นและรวมมือในการปฏิบัติเพื่ออนุรักษ
และพัฒนาทองถ่ินของตนไดเปนอยางดี  และตอเนื่องตอไป  (Vernon, Essex, Pinder, & Curry, 2005) 
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 2.1.2  กอใหเกิดระบบเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยนื 
 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการการทองเที่ยวในทองถ่ินนั้น  นอกจากชุมชน
จะสามารถนําภูมิปญญาทองถิ่นมาเผยแพรแกนักทองเที่ยวแลว  ยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทั้งจากภายในชุมชน  และเรียนรูจากนักทองเที่ยว  รวมถึงเกิดการเรียนรูในการบริหารจัดการและวางแผน
เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศในทองถ่ินในทิศทางที่ชุมชนตองการ  (Reed, 2000)  นอกจากนั้น
ชาวบานยังไดรับโอกาสในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยว  ใหบริการที่พัก  และอาหารแกนักทองเที่ยว 
ขายของที่ระลึกและผลิตผลในทองถ่ิน  อันจะทําใหเกิดการกระจายรายไดอยางทั่วถึงในชุมชนอีกดวย 
(Mitchell, 2001) 

  2.1.3  กอใหเกิดความเทาเทียมกันทางสงัคม  
  การที่มีนักทองเที่ยวเขามาเยือนในทองถ่ินหนึ่งเปนจํานวนมากนั้น  มักกอใหเกิดผลกระทบ
ทางลบในดานสังคมและความเปนอยูของชุมชน  การพัฒนาในอดีตที่มองเพียงผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
จนมองขามผลกระทบตอสังคมทําใหเกิดปญหาแกชุมชนหลายแหง  เชน  ชาวบานตองแบงปนทรัพยากร 
และบริการพื้นฐานแกนักทองเที่ยว  นักทองเที่ยวขาดจิตสํานึกในการดูแลสิ่งแวดลอม  ชาวบานถูกมอง
เปนพลเมืองชั้นสอง  นักทองเที่ยวไมใหความเคารพตอประเพณี  วัฒนธรรมทองถ่ิน  ปญหาเหลานี้
ทําใหชุมชนบางพื้นที่ไมตองการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่  (Scheyvens, 1999) 
  อยางไรก็ดีมีนักทองเที่ยวจํานวนหนึ่งซ่ึงอาจถือวาเปนนักทองเที่ยวคุณภาพเดินทางไปยัง

พื้นที่ทองเที่ยวดวยเหตุผลเฉพาะเจาะจง  คือนอกจากตองการหาประสบการณการทองเที่ยวแลวยัง
ตองการสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่จริง  จึงเปนการเปดโอกาสใหชุมชนในทองถ่ินทั้งผูนําทองถ่ิน 
ผูอาวุโส  สตรี  และเยาวชน  ไดมีสวนในการตอนรับผูมาเยือน  (Scheyvens, 1999)  เพื่อใหผูมาเยือน
ไดรับประสบการณที่นาพึงพอใจ  การเรียนรูกับธรรมชาติ  และวัฒนธรรมทําใหเกิดความชื่นชมนับถือ  
และตระหนักถึงความจําเปนที่ทุกคนตองชวยกันอนุรักษส่ิงแวดลอมทางการทองเที่ยว  (Norton, 1987) 
ชุมชนรูสึกภาคภูมิใจในสิ่งที่มีในทองถ่ิน  กอใหเกิดความเทาเทียมกันทางสังคม  เนื่องจากชุมชนมี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับผูมาเยือน  จึงถือเปนการบริหาร
จัดการการทองเที่ยวโดยตัวมันเอง (Gursoy & Rutherford, 2004; Wolfe & Putler, 2002) 
  อยางไรก็ตามความแตกตางระหวางการทองเที่ยวเชิงนิเวศและชนิดของการทองเที่ยว

ประเภทอื่นมักจะไมชัดเจน  และมีแนวคิดและมาตรฐานที่แตกตางกันหลายประการที่นํามาจําแนก
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ  รวมถึงความตองการที่จะทําใหการทองเที่ยวเชิงนิเวศอันเปนยุทธศาสตร
ของการอนุรักษกลายเปนการดําเนินธุรกิจ  หรือกลายเปนสวนหนึ่งของการรณรงคดานการศึกษา
ส่ิงแวดลอม  ความตองการของคนเหลานี้มีปญหาวามีความจริงใจหรือยึดถือพันธะเกี่ยวกับจริยธรรม
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ดานสิ่งแวดลอมหรือไม  ส่ิงที่เปนปญหาอีกประการหนึ่ง  คือผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและ
ส่ิงแวดลอมที่จะมีตอไป 
  การแขงขันภายในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  ไดนําไปสูการแยกสวนของตลาดมากขึ้น 
(Kotler, Haider, & Rein, 1993)  ตลาดใหมมักพัฒนามาจากความตองการพิเศษและคํานึงถึงผลประโยชน
ของนักทองเที่ยวเปนหลัก  โดยการทองเที่ยวประเภทนี้เปนการทองเที่ยวทางเลือกที่เปดโอกาสให
นักทองเที่ยวเผชิญภัย  รวมถึงพักผอนหยอนใจ  และทองเที่ยวในสภาวะแวดลอมตามธรรมชาติ 
ความนิยมชมชอบ     
  อยางไรก็ดีองคกรที่มีช่ือเสียงและอิทธิพล  เชน  องคกรการทองเที่ยวโลก  (WTO, 1996) 
มีบทบาทสําคัญในการเรงเราองคกรของรัฐบาลและนักวางแผนทางการทองเที่ยว  และพิจารณาเห็นวา
การทองเที่ยวชุมชนเปนอุตสาหกรรมใหมที่ใหผลกําไร  และมีความยั่งยืน  (sustainability)  ดังนั้น
การรูปแบบการทองเที่ยวที่ยั่งยืน  นอกจากการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่รูจักกันดีแลวยังมีรูปแบบ  และ
ถอยคําที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวทางเลือกและการทองเที่ยวรูปแบบเฉพาะตางๆ (Swarbrooke, 1999)  
ดังแสดงไวในภาพ 2  ซ่ึงเปนการทองเที่ยวที่ชุมชนสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยว
เพื่อใหเกิดความยั่งยืนได 

 
การทองเท่ียว 

ท่ีย่ังยืน 
     (sustainable tourism) 

การทองเท่ียวแบบ
ธรรมชาติ 

(soft tourism) 

การทองเท่ียวทางเลือก 
(alternative tourism) 

การทองเท่ียว 
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(environmentally 

การทองเท่ียว 
เชิงนิเวศธรรมชาติ 

(eco-tourism) 

การทองเท่ียวท่ีสราง
ผลกระทบนอยท่ีสุด 
(minimum impact 

tourism) 

การทองเท่ียวท่ีมีความ
รับผิดชอบ 

(responsible tourism) 

 
 

ภาพ 2  ความสัมพันธระหวางการทองเที่ยวที่ยั่งยืนกับรูปแบบการทองเที่ยวทีเ่กีย่วของ 
(ที่มา : Swarbrooke, 1999, p. 14) 
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 ในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศหรือการทองเที่ยวทางเลือกนี้  จะตองไดรับความรวมมือ
อยางจริงจังจากประชาชนในทองถ่ิน  เพราะนอกจากจะเปนการรักษาสิ่งแวดลอมธรรมชาติของเอกลักษณ
ของพื้นที่แลว  ประชาชนในทองถ่ินจะเปนผูที่มีความเขาใจในระบบนิเวศวิทยาและสภาพอันแทจริง
ของแหลงธรรมชาตินั้นๆ ถาประชาชนในทองถ่ินสามารถถายทอดความรูและประสบการณตางๆ 
แกนักทองเที่ยวใหรูถึงความเปนเอกลักษณของแตละทองถ่ิน  นักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวก็จะไดรับ
ความรูดวย  ในขณะเดียวกันก็จะเปนการปลูกจิตสํานึกแกนักทองเทีย่วใหเกดิความรกัและหวงแหนตอ
ทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่ไดพบเห็นและสัมผัส (Yiannakis & Gibson, 1992)  ทําใหเกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืนได 

 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)  (2546, หนา 156-184) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ดวยความตระหนักถึงผลเสียของการพัฒนาเศรษฐกิจแลวเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามความหวงใย

ของสหประชาชาติ  ทานไดแนะนําทางออกวาการพัฒนาที่ยั่งยืนจะตองมีพื้นฐานทางจิตใจของคนเรา
กับการปฏิวัติภายในตัวมนุษย  ใหมีความคิดใหมที่ถูกตอง  เกิดความเปนอิสระ  เกิดการพึ่งพาอาศัย
เกื้อกูลกันไปกับคนอื่นและธรรมชาติ  ปรับวิถีแหงอารยธรรมใหถูกทางบนฐานแหงระบบความสัมพันธ
กับธรรมชาติที่ถูกตอง  โดยยึดทางสายกลาง  ซ่ึงเปนแนวคิดที่มีพุทธปรัชญาและวิถีพุทธเปนองคประกอบ
 อันที่จริงชุมชนในทองถิ่นไทยไดมีวิถีปฏิบัติในเชิงของการรักธรรมชาติ  มีความเกื้อกูลกัน  
และคอนขางมีชีวิตอยูเปนอิสระมาแตดั้งเดิม  ผลกระทบกระเทือนที่แผอิทธิพลมาจากภายนอก
ในรูปของการพัฒนาระบบทุนนิยมไดเขาไปเปลี่ยนแปลงหรือทําลายสิ่งที่พึงปรารถนาดังกลาว

ใหเสื่อมทรามลง  หรือสูญหายไป  ดังความหวงกังวลของการลมสลายของชนบทไทย 
 สีลาภรณ  บัวสาย  (2547, หนา  10-34)  ไดอธิบายวา  โดยแทที่จริงชุมชนในชนบท
มี “พลังทองถ่ิน”  เปนคุณคาและศักยภาพแตดั้งเดิม  ซ่ึงอันที่จริงมีลักษณะเสริมวิถีทางการพัฒนา
แบบยั่งยืนที่เปนแนวคิดอยูในปจจุบัน  ตอมากระแสการพัฒนาของรัฐและจากภายนอกที่ประกอบ
ไปดวยระบบความรูใหม  และระบบคุณคาใหม  การพัฒนาแบบทุนนิยมไดเขาไปยึดฐานทรัพยากร
ในทองถ่ิน  พรอมกับสลายพลังทองถ่ินลงไป 
 สีลาภรณ  บัวสาย  (2547, หนา 10-34)  อธิบายฐานที่สําคัญของพลังทองถิ่นคือ  
(1)  ฐานทรัพยากร  ไดแก  ปา  ลําน้ํา  ชายฝงทะเล  (2)  เครือขายทางสังคม  ไดแก  ลักษณะสายสัมพันธ
ทางสังคม  (3)  ระบบความรู  ไดแก  การจัดการความรู  การจัดการศึกษาของชุมชนที่เปนตัวช้ีวัดถึง
ความเขมแข็งของชุมชน  และ  (4)  ระบบคุณคาและความเชื่อที่จะทําใหสังคมอยูยืนยาวตอเนื่อง  
โดยมีการสืบทอดจากสถาบันและจารีตประเพณี  เชน  วัด  โบสถ  พอเฒา  ประเพณี ตํารา ฯลฯ  
ทั้งนี้ไดช้ีถึงนัยตอการทํางานวิจัยและงานพัฒนา  ที่ควร (1)  ตั้งโจทยเพื่อการคนหาพลังงานทองถ่ิน  
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(2)  การสรางความเปนเจาของพัฒนาของคนในทองถ่ิน  (3)  การวิจัยในฐานเครื่องมือสรางกระบวนการ  
เรียนรู  และ  (4)  เกิดบูรณาการในการพัฒนาทองถ่ิน 
 ตามแนวคิดดังกลาวขางตน  งานวิจัยนี้เห็นวาวิธีการวิจัยแบบมีสวนรวมจะเปนคําตอบ
สวนหนึ่งของการสรางเสริมพลังงานทองถิ่นใหมีวามเขมแข็ง  เปนสวนประกอบของชุมชนที่มี
การพัฒนาอยางยั่งยืน  และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี้ที่ไดถือเอาตําบลหวยแรง  
เปนตัวอยางถือไดวา  การตั้งโจทยวิจัยเปนการคนหาพลังทองถ่ินโดยผานกระบวนการสรางการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ  โดยที่การวิจัยนี้เปนเครื่องมือสวนหนึ่งของการสรางกระบวนการเรียนรูในพื้นที่  ดังที่
ศาสตราจารยเสนห  จามริก  ไดตั้งขอสังเกตวา  “งานวิจัยชาวบานเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม  เปนการเติบโตเชิงปญญาของสังคมสวนรวม...  โดยการสรางความตระหนักในการคิดคนหา  
แสวงหาอยางเปนอิสระ”  ในขณะเดียวกัน  ตามที่ศาสตราจารยอานันท  กาญจนพันธุ  การสรางความรู
โดยอิสระเกิดขึ้นกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากโลกภายนอก  (ชุมชนทองถ่ินกับการจัดการความรู
โดยอิสระ, หนา 5, 295-6)  ซ่ึงสมประโยชนกับวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี้ที่ไดทําให
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกระบวนการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่จะไดกลาวตอไป 

 ความคิดเกี่ยวกับความยั่งยืนอาจยอนหลังไปยังกลางศตวรรษที่  19  ของขบวนการอนุรักษ
ธรรมชาติ  ความคิดเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืนถูกนําเสนอในการประชุมยุทธศาสตรการอนุรักษ
ธรรมชาติโลก  (The World Conservation Strategy)  ในป 1980  ซ่ึงเนนถึงการพัฒนาเชิงนิเวศ  (Eco 
development)  ซ่ึงตระหนักถึงการพึ่งพากันที่เกี่ยวของระหวางประเด็นทางสิ่งแวดลอมและทางเศรษฐกิจ 
 ใน 1987  คือ  7  ปตอมา  การตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมไดเพิ่มมากขึ้น
ทั่วไปในโลก  โดยเฉพาะการรณรงคของสหประชาชาติมีการตั้งคณะกรรมาธิการและไดรับทราบ
รายงานของบรุนดทแลนด  นายกรัฐมนตรีแหงนอรเวย  ซ่ึงวิตกกังวลถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางไมยั่งยืนในนามของการพัฒนาการเกิดมลภาวะจากปญหาส่ิงแวดลอม  การเกิดภาวะโลกรอน  
และการลดลงของชั้นโอโซนที่เปนการคุกคามการมีชีวิตอยู 
 จากความตระหนักดังกลาวก็นําไปสูความคิดที่วาสิ่งแวดลอมและการพัฒนาเชื่อมโยง

อยางแยกกันไมออก  โดยบรุนทดแลนด  เสนอแนวคิดหลักที่วาความยากจนสามารถแกไขไดโดย
การพัฒนาอยางยั่งยืน  และความยากจนนี้เองเปนตัวทําลายสภาพแวดลอมที่สําคัญ  ตอมานักวิชาการ
นิยาม  “ความยั่งยืน”  (Sustainability)  วาตองมีคุณลักษณะการดํารงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ในระยะยาว  การกระทําใหกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด  ใหผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
อยางเหมาะสม  และเพียงพอ  การทําใหเกิดผลผลิตสูงสุดโดยเกิดผลกระทบกระเทือนนอยที่สุด และ
ความพึงพอใจแกมนุษยในดานสนองความจําเปนทางสังคม  การเมืองและเศรษฐกิจ  และการพัฒนา
อยางยั่งยืนนั้นตองสนองตอบตอความจําเปนของคนรุนนี้ในการใชทรัพยากรโดยไมกระทบกระเทือน
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ตอคนรุนอนาคตที่จะเกิดความจําเปนตองใชทรัพยากรที่จําเปนตอไป (Page & Dowling, 2002, 
p. 14-15) 
 การตระหนักถึงสภาพแวดลอมตามธรรมชาติที่ตองรักษาควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  
ไดเปนที่ยอมรับในการทองเที่ยว  โดยสหพันธุระหวางประเทศของผูปฏิบัติการทองเที่ยว  (International  
Federation  of  Tour  Operators – IFTO)  ไดเสนอรายงาเมื่อป  1994  ชี้ถึงความเปน  4  ประการ
ในการดึงเอาไวซึ่งจุดหมายท่ีไปเยือนคือ  (1)  ประชาชนในพื้นที่จะตองมีความเปนอยูดี  และรักษา
เอกลักษณของตนเองไวได  (2)  สถานที่ยังดํารงความมีเสนหแกนักทองเที่ยวอยู  (3)  ไมมีการสราง
ความเสียหายใดๆ ตอระบบนิเวศ  และ  (4)  มีบริบททางการเมืองที่มีประสิทธิภาพ  (Holden, 2000, 
p. 179)  
 สําหรับการพัฒนาการทองเที่ยวทีย่ังยนื  (Sustainable Tourism)  นั้น  ลาร  อารอนสสัน  
(Aronsson, 2000, p. 40)  ไดสรุปนิยามวาตองประกอบดวยคุณลักษณะที่เปนหลักการดังตอไปนี้  
  1)  การพัฒนาการทองเที่ยวอาจเกิดขึ้นไดถามันไมทําลายสภาพแวดลอม  และ
เปนเรื่องสมเหตุสมผลในเชิงนิเวศ 
 2)  การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนสวนใหญประกอบดวยการพัฒนาในขอบเขต
ขนาดเล็กโดยมีพื้นฐานจากชุมชนในทองถ่ิน 
 3)  การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนมีจุดที่จะพรรณาไดชัดแจงตรงที่วาใครเปน
ผูไดรับประโยชนจากการทองเที่ยว  เปาหมายจะตองไมเอาเปรียบคนในทองถ่ิน 
 4)  การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  เนนความสําคัญเรื่องความยั่งยืนทางวัฒนธรรม  
โดยรักษาความเปนอัตลักษณไวได” 
 หลักการดังกลาวขางตนนี้สามารถนาํไปพิจารณาลดกรณีของการทองเทีย่วในประเทศตางๆ  
ที่จะยกกรณีดงักลาวตอไป  และอาจประยุกตความคิดนํามาใชในกรณีของหวยแลงไดโดยตรงอีกดวย       
  แมวาจะมีการใหคํานิยามของการทองเที่ยวที่มีการจัดการอยางยั่งยืนไวอยางซับซอน

หลากหลาย  วาเปนการทองเที่ยวที่ใหความรูเกื้อหนุน  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสราง
ความพอใจใหแกนักทองเที่ยว  การทองเที่ยวอยางยั่งยืนมีปจจัยพื้นฐานหลักที่สําคัญที่ตองคํานึงถึง
ในการวางแผนและพัฒนาการจัดการการทองเที่ยว  3  ประการ  (Swarbrooke, 1999)  (ภาพ 3)  
ที่สอดคลองกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดแก   
 1)  ปจจยัดานสิ่งแวดลอม 
 2)  ปจจยัดานเศรษฐกิจ และ 

 3)  ปจจยัดานความเทาเทยีมกันทางสังคม 
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 กอใหเกิดระบบเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

        
                                                                                                     
 

 
 
 
กอใหเกิดความเทาเทียมกันทางสังคม              กอใหเกิดการอนุรักษสิ่งแวดลอม                           

ความยั่งยืน 
ในการพัฒนา 
การทองเท่ียว 

 

ภาพ 3  ความสัมพันธระหวางปจจยัทางสิ่งแวดลอม  เศรษฐกิจ  และสังคม  ในการจดัการการทองเทีย่ว 
            เพื่อใหเกิดความยั่งยนื     
(ที่มา : Swarbrooke, 1999, p. 82) 

 
   ยิ่งกวานั้นแนวความคิดที่วาการทองเที่ยวเชิงนิเวศหรือการทองเที่ยวโดยชุมชน 
มีความสัมพันธใกลชิดเปนเรื่องของการวิจัยเพื่อทองถ่ินและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ไดตั้งคําถามวา  “ทําอยางไรจะใหชุมชนทองถ่ินไดใชประโยชนจากงานวิจัยการทองเที่ยว
ในชุมชน”  โดยที่บริบทของพื้นที่และแหลงทรัพยากรอันหลากหลาย  เมื่อนําไปใชประโยชน
ในการทองเที่ยวแลวชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูและเกิดกิจกรรมการทองเที่ยวในขณะเดียวกัน

การทองเที่ยวโดยชุมชนก็อยูในฐานเปนกลไกการพัฒนาชุมชน  (สินธุ  สโรบล  และคนอื่นๆ, 2548, 
หนา 1 - 9)  ซ่ึงเปนการชี้นําโจทยการวิจัยที่เหมาะสมและเชื่อวาวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
จะเปนคําตอบสวนหนึ่งใหมีผลลัพธบางประการบรรลุถึงขอแนะนําดังกลาว 

 อาจกลาวไดวาการทองเที่ยวที่ยั ่งยืนเปนแนวคิดที่ตอยอดจากการทองเที่ยวเชิงนิเวศ   
โดยไมเพียงแตเนนหลักการในการอนุรักษแตยังเนนกระบวนการในการพัฒนาที่สามารถนําไปสู

การปฏิบัติไดจริงและเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน  ไมใชเปนแตเพียงการพัฒนาการทองเที่ยวที่กลาวถึง
ไปตามกระแสความนิยมเทานั้น (Nilnoppakun, 2008)    

 ดังนั้นการแนะนําถึงการทองเที่ยวเชิงนิเวศแกทองถ่ินอาจชวยเรงเราใหมีการพัฒนาที่ตอเนื่อง

ทางเศรษฐกิจและสังคมได  โดยยึดถือสมมุติฐานเกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนา  
แตการมองเชนนี้ควรตองหลีกเลี่ยงการมองโดยใชวิจารณญาณจากภายนอก ควรมองจากภายในชุมชน
โดยยึดประชาคมเปนเปาหมายหลักในการพัฒนา  โดยที่สมาชิกที่มีสวนไดสวนเสียในการวางแผน 
การทองเที่ยวและมีสวนรวมตัดสินใจเกี่ยวกับการนี้  (Hall & Jenkins, 1995)  เพื่อใหเกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
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  ปจจัยประกอบอื่นที่ควรนํามาพิจารณาในการจัดการทองเที่ยวที่ยั่งยืน  ไดแก  ความสัมพันธ
หลายกระแสระหวางประชากร  ทรัพยากร  และการทองเที่ยว  รวมถึงทัศนคติของคนในทองถ่ิน 
ถาคนในทองถ่ินไมเห็นดวยกับทิศทางของการพัฒนา  ก็เปนไปไดวาการคัดคานจะมีผลตอทัศนคติ
ในเรื่องการพัฒนาที่มาจากการทองเที่ยว  (Tosun, 2002)  อยางไรก็ตาม  ประชาคมไมควรทีจ่ะถกูเรงเรา
ชักจูงวามีความจําเปนที่จะตองพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ แตควรใหชุมชนเขาใจวาการทองเที่ยว
เปนสิ่งที่เอื้ออํานวยตอกิจกรรมตางๆ และชวยทําใหเกิดการกระจายรายไดในชุมชน (Haley, Snaith, 
& Miller, 2005)  อยางไรก็ตามในการพัฒนารูปแบบการจัดการการทองเที่ยวแบบใดก็ตาม  ควรเปน
แบบบูรณาการ  เปนการพัฒนาการทองเที่ยวในภาพรวมพรอมไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม 
และปกปองดูแลทรัพยากรการทองเที่ยวไปดวย  ในขณะเดียวกันก็เปนการสรางความเขมแข็งและ
ความสามารถของประชาคมซึ่งจะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวก  (Gunn & Turgut, 2002) 
กอใหเกิดแนวคิดในการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน  (Community  Based  Tourism: CBT)  ขึ้น 

   

2.2 การทองเที่ยวชุมชน  (Community  Based  Tourism: CBT)   แนวคิดเพื่อการพัฒนา  
การทองเที่ยวท่ียั่งยืน 

 
  ความหมายของการทองเที่ยวโดยชุมชน  (Community Based Tourism: CBT)  หรือบางทาน
นํามารวมกับ  eco-tourism  เปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน  (Community Based Eco-tourism: 
CBE)  คือ  การทองเที่ยวที่คํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม  สังคม  วัฒนธรรมซึ่งกําหนดทิศทาง
โดยชุมชน  จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเปนเจาของมีสิทธิในการจัดการดูแล
เพื่อใหเกิดการเรียนรูแกผูมาเยือน  (Neisenbaum & Gorka, 2001) “...ที่มุงเนนการพัฒนาใหคนในชุมชน
เปนหัวใจสําคัญของการทองเที่ยว ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวแตเปนการสรางศักยภาพ
ในทองถ่ิน...”  (อุบลวรรณ ประดับสุข, 2549, หนา 2) 
 พจนา  สวนศรี  (2546, หนา 12)  ใหคํานิยามของ CBT วา  “เปนรูปแบบการทองเที่ยวทีม่ี
ลักษณะเฉพาะตัว แตกตางอยางสิ้นเชิงจากการทองเที่ยวโดยทั่วไป ซ่ึงการทองเที่ยวโดยชุมชนที่ใช
การทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน  ซ่ึงประกอบไปดวยชุมชนเปนเจาของ  มีการตัดสินใจ
รวมกันเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตมีความยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอม  คงเอกลักษณและวัฒนธรรม
ทองถิ่นกอใหเกิดการเรียนรูระหวางกันเกิดผลตอบแทนที่เปนธรรมนําสูการกระจายรายไดตอชุมชน” 
ซ่ึงสอดคลองกับของ สินธุ  สโรบล  (2547, หนา 1)  ที่นิยามการทองเที่ยวชุมชนวา  “เปนการทองเที่ยว
ที่ใชชุมชนเปนฐานในการจัดการโดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเปนวิธีการแบบหนึ่งที่มี

ศักยภาพนําไปสูการดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใหมีความสมดุลกับภูมิปญญาทองถ่ิน”    
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ประการสําคัญการทองเที่ยวโดยชุมชนยังเปนกระบวนการและ  “ทางเลือกในการจัดการทองเที่ยว
ที่ชุมชนเขามากําหนดทิศทางของการทองเที่ยวบนฐานคิดที่วาชาวบานทุกคนเปนเจาของทรัพยากร

และเปนผูมีสวนไดเสียจากการทองเที่ยว  โดยการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ินมาใชเปนตนทุน
หรือปจจัยในการจัดการทองเที่ยวที่เหมาะสม  รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคนชุมชนโดยคํานึงถึง
ความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเปนสําคัญ” 
  ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาการทองเที่ยวชุมชนเปนการทองเที่ยวที่ทําใหเกิดความเขมแข็ง

ของชุมชนอยางแทจริง ดังนั้นถาจะใหเกิดการพัฒนาจําเปนตองใชงานวิจัยเปนเครื่องมือการวางแผน  
นอกจากนั้นการจัดการที่ดีก็นับเปนหัวใจสําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหการอนุรักษธรรมชาติ

ประสบผลสําเร็จ  แตเหนือส่ิงอื่นใดประชาชนในทองถ่ินจะตองมีสวนรวม และเปนผูเร่ิมโครงการ
หรือวิธีการปฏิบัติตางๆ ใหเปนตัวอยางแกนักทองเที่ยว เมื่อประชาชนในทองถ่ินสามารถลดการทําลาย 
ในลักษณะตางๆ ได  นักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวก็จะเกิดความรูสึกไมกลาในการทําลายสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติดังที่เคยปฏิบัติเชนทุกวันนี้  (Rodrik, 1997) 
  ดังนั้นรูปแบบการจัดการการทองเที่ยวชุมชนที่มีประสิทธิภาพ  และกอใหเกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน  ควรเปนรูปแบบที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย  โดยเฉพาะชุมชนไดมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและมีสวนรวมในการวางแผน  และกําหนดทิศทางการทองเที่ยวในทองถ่ินของตน   
ถาเปนความปรารถนาของชุมชน  โดยยึดถือสมมุติฐานวาชุมชนจะไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา  
การทองเที่ยวอาจชวยเรงเราใหมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมขึ้น  รวมถึงการรักษาดูแลทรัพยากร
การทองเที่ยวในทองถ่ินดวย  (Dahles, 2000) 
  อยางไรก็ตามการพัฒนาการทองเที่ยวอาจจะกลายเปนเรื่องที่นําไปสูจุดขัดแยง  ถาไมมี
การกระจายผลประโยชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม  สมาชิกที่มีสวนไดสวนเสียในการวางแผน 
การทองเที่ยวจึงควรมีสวนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการนี้อยางเทาเทียมกัน  ความสัมพันธหลายกระแส
ระหวางประชากร  ทรัพยากร  และการทองเที่ยวควรเปนไปในทางบวก  เนื่องจากถาคนในทองถ่ิน
ไมพอใจ  ไมเขาใจการพัฒนา  และไมมีสวนในการวางกฎเกณฑแลว  ก็เปนไปไดวาจะเกิดความไมพอใจ  
การคัดคานนี้จะมีผลตอทัศนคติในเรื่องการพัฒนาการทองเที่ยวได  (Darke, 2000) 
  การทําลายทรัพยากรธรรมชาติอันเปนผลกระทบดานลบจากการทองเที่ยวที่ผานมา  
เปนผลจากการขาดการสนับสนุนดานงบประมาณและอัตรากําลัง  เพื่อการสํารวจ  วิเคราะห  วางแผน
และติดตามผลการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติเปนไปอยางมีระบบ  ดังนั้นการที่จะใหการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมธรรมชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จําเปนที่รัฐบาลจะตองมีการสนับสนุนในทกุๆ ดาน
แกหนวยงานปฏิบัติทุกหนวย  และองคกรเอกชนที่เขามามีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม
ธรรมชาตินั้นๆ (Sassen, 2005)  นอกจากนั้นมีหนวยงานหลายหนวยงานที่มีหนาที่ในการพัฒนา
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และสงเสริมการทองเที่ยว  ทําใหเกิดการทํางานที่ซํ้าซอน  บางครั้งขาดการประสานงานกัน  ผลก็คือ
ทําใหหมดเปลืองงบประมาณโดยใชเหตุ  ดังนั้นการประสานงานระหวางหนวยงาน  และภายใน
หนวยงานเดียวกัน  จะชวยใหการพัฒนาและจัดการการทองเที่ยวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และ
เปนไปในทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้น  (Timothy, 1998) 
  นอกจากนั้นการทองเที่ยวในภาพรวม  มีผลกระทบดานการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
ทัศนคติตอการพัฒนาทองเที่ยวในแตละทองถ่ินอยางหลีกเล่ียงไมได  (Linberg & Enriquez, 1994)  
ชุมชนที่เปดรับอิทธิพลจากภายนอกมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีหรือชุมชนทีม่โีครงสรางทางสงัคม

ที่เขมแข็ง  จะสนองตอบตอโอกาสของการพัฒนาไดมากกวาประชากรซึ่งไมเคยประสบความเปลี่ยนแปลง 
(Chamber, 1999)  การที่มีนักทองเที่ยวเขามาเยือน  จะกอใหเกิดโอกาสการปะทะสังสรรคกันระหวาง
ผูมาเยือน  และชุมชนในทองถ่ิน  กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางสังคม และวัฒนธรรม  
  อุดมคติเกี่ยวกับความยั่งยืน  เปนหลักประกันวา  ทรัพยากรจะถูกมนุษยนํามาใช  โดยไมเปน
การทําลายความสามารถในการที่ทรัพยากรนี้จะงอกเงยขึ้นใหม  (William, 2001)  การทองเทีย่วทีย่ัง่ยนื
ไมเพียงสงเสริมใหมีการหมุนเวียน  เพื่อใหอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และชุมชนที่รองรับ
การทองเที่ยวเทานั้น  ยังเปนการประสานสัมพันธระหวางมนุษย  และสภาวะแวดลอมธรรมชาติ  
ในขณะเดียวกันก็พยายามคลี่คลายปญหาใหญประการหนึ่งอันเกิดมาจากความนิยมการทองเที่ยว

ที่จะตองรองรับจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกที  โดยไมทําลายสภาวะแวดลอมธรรมชาติที่มี
ความบอบบางอยูแลว  (William, 2001) 
  การดึงเอาประชากรในทองถ่ินใหมีสวนรวมในกระบวนการวางแผนและการจัดการ   
โดยที่ทําใหพวกเขาเหลานั้นมีอํานาจควบคุมและสามารถเห็นชอบในการเขาถึงแหลงทรัพยากร 
(Darke, 2000)  นอกจากนั้นชุมชนควรมีสวนรวมในการปฏิบัติ  และประเมินผล  อันเปนการบริหาร
จัดการภายใตกรอบธรรมาภิบาล  ที่มุงเนนการจัดการในแนวราบ  มีการบริหารงบประมาณที่โปรงใส
ตรวจสอบได  จะกอใหเกิดความสัมพันธที่เปนการพึ่งพาในดานชีวภาพระหวางประชากรทองถ่ิน
กับพื้นที่  ประชากรในทองถ่ินทําหนาที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและในขณะเดียวกันก็ไดรับประโยชน 
ในพื้นที่ที่ไดรับการปกปองโดยสามารถเก็บเกี่ยวผลไดอยางยั่งยืน  มีพื้นที่ที่ใชประโยชนหลากหลาย
และใชอยางบูรณาการ  (สินธุ สโรบล  และอุดร วงษทับทิม, 2546)    
  ในสวนของนักทองเที่ยวซ่ึงสวนใหญจะยังไมมีความรูถึงความสําคัญหรือคุณคาของ

เอกลักษณของพื้นที่ที่ไปเที่ยว  อาจจะเปนเพราะไมมีการประชาสัมพันธหรือไมมีขอมูลเพียงพอ 
ที่จะรับทราบถึงความสําคัญตาง  ๆจึงจําเปนที่หนวยงานรับผิดชอบจะตองดําเนินการเตรียมแผนการพัฒนา    
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวที่ยั่งยืน  (Uriely, 2005)  ควรมีการใหความรู
แกนักทองเที่ยวในเรื่องความสําคัญของสิ่งแวดลอมธรรมชาติ  และความเขาใจตอเอกลักษณของทองถ่ิน 
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เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเกิดสํานึกในการดํารงรักษาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ  และทรัพยากรทางการทองเที่ยว    
         โดยสรุปแลวแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนนอกจากจะตองใหความสําคัญ

ตอการพัฒนาที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนดานสิ่งแวดลอมภายใต

การจัดการแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เปนผูมีสวนไดสวนเสียแลว  ยังจําเปนตองมีการพัฒนา
รูปแบบการจัดการการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับพื้นที่ของแตละชุมชนอีกดวย 
  ในหัวขอตอไปจึงเปนการศึกษาวิวัฒนาการของการพัฒนารูปแบบการจัดการทองเที่ยว  
เพื่อประโยชนในเชิงอนุรักษในระยะแรก  จนพัฒนาถึงประโยชนในดานอื่น  เชน  เศรษฐกิจ  และ
สังคม  โดยภาพรวม 
 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการการทองเที่ยว 
 

  เพื่อใหการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนไปอยางยั่งยืน  และมีประสิทธิภาพ  หนวยงาน
รับผิดชอบจะตองจัดเตรียมแผนงานหรือมาตรการรองรับ  ดังนี้ 
   1)  จัดตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐทั้งจากสวนกลางและทองถ่ิน  และภาคเอกชน 
ในการพจิารณาแผนการพัฒนาการทองเทีย่วเชิงอนุรักษ  โดยเปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวม 
ในการกําหนดแผนการทองเที่ยวในทองถ่ินของตน 

  2)  ศึกษาในรายละเอียดสภาพการใชที่ดินบริเวณที่จะพฒันาการทองเทีย่วเชงิอนรัุกษ 
เพื่อกําหนดแผนงานและศึกษาขีดความสามารถในการรองรับ  (Carrying  Capacity)  การพัฒนา 
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  รวมถึงศึกษาโครงสรางทางสังคม  ทรัพยากรบุคคล  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
วัฒนธรรม  และศักยภาพอื่นๆ ในการพัฒนาการทองเที่ยวในแตละทองถ่ิน  และยอมรับความแตกตาง
ของแตละทองถ่ิน  เพื่อหาแนวทางพัฒนาที่เปนที่ยอมรับในแตละชุมชน 
    3)  ประชาสัมพันธแผนงานเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นยอมรับ  โดยเนนคุณคา
ของเอกลักษณประจําทองถ่ิน  และการมีสวนรวมอยางเทาเทียมกันของผูมีสวนไดสวนเสีย 

  4)  ประชาสัมพันธและรณรงคใหผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว  และนักทองเที่ยว  
มีจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมทางการทองเที่ยว  ไมวาจะเปนสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 
สังคม  และวัฒนธรรม  ของทองถ่ินที่เปนจุดหมายของการทองเที่ยว 

  การพัฒนาการทองเที่ยวรูปแบบใดก็ตามไมอาจประสบผลสําเร็จหากปราศจากการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ  และกรอบของการจัดการที่นํามาเสนอจะเกิดผลไดเพียงเล็กนอยถาไมมีการเตรียมการ
การจัดการในเรื่องความรวมมือของผูมีสวนไดสวนเสียและพันธกรณีของการบริหารอยางเพียงพอ   
ดังนั้นในระยะ  30  ปที่ผานมา  จึงมีการพัฒนาการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง  จากเนนการอนุรักษธรรมชาติ
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เปนศูนยกลางจนถึงการเนนชุมชนเปนศูนยกลางเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน  (Nilsen & 
Tayler, 1997) 
    2.3.1  Recreation  Opportunity  Spectrum  (ROS) 
  Recreation  Opportunity  Spectrum  (ROS)  หมายถึงความหลากหลายของโอกาส
แหงนันทนาการ  เปนรูปแบบการจัดการการทองเที่ยวที่มีการพัฒนาขึ้นในป 2522  โดยนักวิจัยของ   
United  States  Forest  Service  เนื่องมาจากมีการใชพื้นที่ทางธรรมชาติในการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วในทศวรรษที่ผานมา  ROS  เนนการแบงพื้นที่ทางธรรมชาติเพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว   
โดยยอมใหมีการพัฒนาพื้นที่ทางธรรมชาติแกนักทองเที่ยวในระดับตางกัน  (Newsome, Moore, & 
Dowling, 2002)  ไดแก  (1)  โซนที่พัฒนาเต็มรูปแบบใหนักทองเที่ยว  มีถนนเขาถึง  ใหบริการที่จอดรถ 
และบริการพื้นฐานที่จําเปนแกนักทองเที่ยว  มีที่พักแบบรีสอรท  (2)  โซนที่มีการพัฒนาใหมีถนน 
ที่จอดรถในบริเวณใกลเคียง  และอนุญาตใหมีการตั้งเต็นทพักแรม  (3)  โซนที่ไมมีการพฒันา   
ปลอยใหเปนธรรมชาติ  แตอนุญาตใหนักทองเที่ยวเขาเดินเยี่ยมชมได  เชน  อุทยานแหงชาติตางๆ 
(4)  โซนหางไกลที่คงความเปนธรรมชาติ  การเดินปาตองมีผูดูแล  ไมมกีารจดัใหเปนสถานทีท่องเทีย่ว
ทั่วไป 
  รูปแบบการจัดการนี้เปนการจัดการทั้งพื้นที่  และสังคม  โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ของแตละพื้นที่วาจะสามารถพัฒนาเปนโซนแบบใดได  (Stankey & McCool, 1984)  ตัวอยางพื้นที่
ในออสเตรเลียที่นํารูปแบบการจัดการแบบ  ROS  มาใชในพื้นที่  คือ  Mt. Cole  ในชวงป 2520  เปนตนมา 
(Newsome, Moore, & Dowling, 2002)  ดังนั้น  ROS  จึงเปนบริบททางความคิดที่วางสมมุติฐานวา
นักทองเที่ยวควรไดรับประสบการณที่ดีที่สุดจากการทองเที่ยว  โดยเนนการสรางความหลากหลาย   
และกิจกรรมนันทนาการ  มากกวาจะจัดสรางสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพ  (Newsome, 
Moore, & Dowling, 2002) 

 2.3.2  Limits  of  Acceptable  Change  (LAC)  
 Limits  of  Acceptable  Change  (LAC)  หมายถึงขีดขั้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได 
เปนรูปแบบการจัดการการทองเที่ยวที่มีการพัฒนาในป  2528  โดยนักวิจัยของ  United  States  Forest 
Service  เชนกัน  โดยเปนการพัฒนาตอเนื่องจากรูปแบบการจัดการแบบ  ROS  โดยเนนในเรื่อง 
ความสามารถในการรองรับของแตละพื้นที่  (Carrying  Capacity  Concept)  (Prosser, 1986)  และ
การกําหนดขีดความสามารถของแตละพื้นที่ตามความตกลงของผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนา 
การทองเที่ยว  ในขณะที่มีการจัดการพื้นที่ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ทองเที่ยว

แตละแหงนั้นควรมีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่องหลังจากมองเห็นจุดบกพรอง (Newsome,  
Moore, & Dowling, 2002) 
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  รูปแบบการจัดการแบบ  LAC  นี้มีการใชในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนหลัก  เชน  มีการใชที่ 
Bob Marshall Wilderness Complex ใน มอนทานา  (Newsome, Moore, & Dowling, 2002)    
  ขีดความสามารถในการรองรับ  (Carrying  Capacity)  คือความสามารถของระบบนิเวศ
ที่จะรักษาสมดุลของระบบใหดําเนินเปนปกติไดทามกลางการอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิต  (Pimentel, 1994)  
การทองเที่ยวเปนการรบกวนระบบนิเวศของแหลงทองเที่ยว  เนื่องจากมีการนํานักทองเที่ยวจํานวนหนึ่ง
เขาสูระบบนิเวศ  ดังนั้นเพื่อไมใหระบบนิเวศลมสลายเนื่องจากการทองเที่ยว  จึงตองมีการกําหนด
จํานวนนักทองเที่ยวที่จะเขาสูพื้นที่ธรรมชาติ  หรือขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว 
(Tourism  Carrying  Capacity)  เพื่อรักษาสมดุลของระบบใหคงอยู  หรือกําหนดใหนักทองเที่ยว
เขาสูพื้นที่บางแหงเทานั้น  นอกจากนั้นในบางฤดูการตองหามนักทองเที่ยวเขาพื้นที่เพื่อใหระบบนิเวศ
ไดรับการพื้นฟูเขาสูสภาพปกติกอนมี่จะเปดใหเขาทองเที่ยวไดอีก 
 2.3.3  Visitor  Impact  Management  (VIM) 
 Visitor  Impact  Management  (VIM)  หมายถึงการบริหารจัดการผลกระทบของผูมาเยือน 
แนวทางของ  VIM  เปนสวนขยายของแนวทางจาก  ROS  และ VIM  ใชเพื่อประเมินผลกระทบตางๆ
จากผูมาเยือนในเรื่องทรัพยากรและประสบการณดานนันทนาการ  เปนรูปแบบการจัดการที่พัฒนา
โดยสวนงานอุทยานและอนุรักษของประเทศสหรัฐอเมริกา  ดังนั้นจึงมีการใชในอุทยานแหงชาติ  และ
ปาสงวนกวา  10  แหงในสหรัฐอเมริกา  3  รัฐในออสเตรเลีย  เม็กซิโก  และเนเธอรแลนด  (McArthur, 
1999)  
 VIM  เปนรูปแบบการจัดการที่เนนในเรื่อง  ความสามารถในการรองรับของแตละพื้นที่ 
เชนเดียวกับ  LAC  แตในขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญกับผลกระทบในดานตางๆ ที่เกิดจากการมาเยอืน
ของนักทองเที่ยว  (Visitor  Impacts)  การจัดการรูปแบบนี้จึงเปนการจัดการเพื่อควบคุมผลกระทบ 
ที่เกิดจากนักทองเที่ยวใหอยูในระดับที่ยอมรับได  (Nilsen & Tayler, 1997)  จึงอาจกลาวไดวา  VIM 
ใหความสําคัญดานผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและประสบการณ  ในขณะที่จํานวนผูมาเยือน

ยังพื้นที่ธรรมชาติเพิ่มจํานวนมากขึ้น  นอกจากนี้ยังไดใหความตระหนักในการใชอยางจํากัด  
โดยการบริหารจัดการผูมาเยือนในการสรางขอกําหนดหรือขอจํากัดของกิจกรรมที่มีผลตอพฤติกรรม

ของผูมาเยือน 
  2.3.4  Visitor  Experience  and  Resources  Protective  (VERP) 
  Visitor  Experience  and  Resources  Protective  (VERP)  หมายถึงการปกปองทรัพยากร
และประสบการณของผูมาเยือน  VERP  นี้เปนแผนปฏิบัติการ  (Implementation  Plan)  โดยที่เปน
กระบวนการที่ตีความถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศมากกวาที่จะเปนขอกําหนด

ในเรื่องจํานวนคน  ทั้งนี้โดยมุงใหเกิดสภาวะทางนิเวศและสังคมที่พึงปรารถนา  การวัดสภาวะที่เหมาะสม
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จึงถูกนํามาใชแทนการวัดในเรื่องการใชทรัพยากรที่ทําใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด  (Newsome, Moore & 
Dowling, 2002)  โดยพื้นฐานตามเงื่อนไขดังกลาวนี้กระบวนการของ  VERP  ช้ีถึงการรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับชนิดและระดับของการใชพื้นที่ๆ เหมาะสมโดยตอบปญหาเกี่ยวกับวาที่ไหน  เมื่อไร  
ที่การใชพื้นที่นั้นควรจะเกิดขึ้นได  ขอกําหนดพรอมดวยโครงการติดตามตรวจสอบมีขึ้นเพื่อใหขอมูล
แกนักบริหาร  ผูจัดการอุทยานตลอดจนเหตุผลที่จําเปนจะตองใหมีการตัดสินใจที่ถูกตองกับผูมาเยือน
และไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐที่จําเปนตองดําเนินการปฏิบัติ 
 โดยสรุปแลว  โมเดลในการวางแผนและจัดการการทองเที่ยว  เชน  LAC, VIM  และ VERP นี้
ตางพิจารณาถึงสภาวะทางนิเวศและสังคมอันพึงปรารถนามากกวามองที่จํานวนของนักทองเที่ยว

หรือผูมาเยือน  ความคิดของรูปแบบที่กลาวมาขางตนนี้มุงวัดสภาพความเหมาะสมมากกวาจะวัด
การใชอยางยั่งยืน  (Nilsen & Tayler, 1997) 
 2.3.5  Tourism  Optimisation  Management  Model  (TOMM) 
  เนื่องจากรูปแบบการจัดการที่กลาวมาขางตนเมื่อมีการนํามาใชในพื้นที่มักไมประสบผลสําเร็จ

เทาที่ควร  สาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่รูปแบบตางๆ เหลานี้ลมเหลวเนื่องมาจากชุมชนไมมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ  จึงไมมีความเขาใจและไมคอยใหความรวมมือในการปฏิบัติ  (McArthur, 2000)     
กลุมที่ปรึกษาแมนิดิส  โรเบิรต  (Mannidis  Roberts  Consultants, 1997)  จึงไดรับมอบหมายให
พัฒนารูปแบบการจัดการที่เหมาะสมสําหรับเกาะแกงการู  (Kangaroo  Island)  ทางแมนิดิส  โรเบิรต 
จึงไดพัฒนา  Tourism  Optimisation  Management  Model  (TOMM)  ขึ้น  เปนการพัฒนาขึ้น
โดยมีรูปแบบการจัดการแบบ  LAC  เปนพื้นฐาน  และปรับวิธีการดําเนินงานใหเหมาะสมกับทองถ่ิน 
โดยคํานึงถึงบริบทชุมชนทั้งฐานทรัพยากรและฐานทางสังคมมาประกอบดวย  (Mannidis  Roberts 
Consultants, 1997) 
  TOMM  เปนรูปแบบการจัดการที่มุงใหผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาการทองเที่ยว   
เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  และกําหนดความสามารถในการรองรับของแตละพื้นที่ 
และดัชนีช้ีวัดผลกระทบในดานตางๆ ที่เกิดจากการมาเยือนของนักทองเที่ยวที่ชุมชนนั้นๆ ยอมรับได 
  ตั้งแตป  2542  เปนตนมา  รูปแบบการจัดการ  TOMM  มีการใชอยางเต็มรูปแบบที่  Kangaroo  
Island  และ Dryandra  Woodland  Reserve  ประเทศออสเตรเลียเทานั้น  ในประเทศแคนาดามีการนํา 
TOMM  ไปใชบางสวน  อยางไรก็ดีรูปแบบการจัดการนี้นับวาเปนรูปแบบที่ชุมชนใหการยอมรับ 
และเปนรูปแบบที่ปฏิบัติไดจริง  จึงมีพื้นที่อนุรักษหลายพื้นที่ทั้งในออสเตรเลีย  และคานาดา  
นําเสนอโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนในการนํารูปแบบการจัดการนี้ไปใชในพื้นที่ของตน  
(McArthur, 2000)  TOMM  เปนรูปแบบการจัดการการทองเที่ยวที่ประกอบดวยสวนหลักๆ 
ในการดําเนินการ  3  สวน  (ภาพ 4)  ไดแก     
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  1)  การวเิคราะหศักยภาพ  และบริบทของชมุชน  รวมถึงทรัพยากรทางการทองเทีย่ว 
  2)  การวางแผนและกําหนดดัชนีช้ีวัดสิ่งแวดลอมทางการทองเที่ยว  รวมถงึกาํหนด

ความสามารถในการรองรับของพื้นที่  และดัชนีช้ีวัดผลกระทบในดานตางๆ ดัชนีทางการตลาด  และ
ทางเศรษฐกิจ  โดยการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย 

  3)  การดําเนินการและบริหารจัดการ  โดยเนนการประเมนิและปรับปรุงดัชนีแตละตัว   
เพื่อใหมีความเหมาะสม  หลังจากดําเนินงานไปแลว  (McArthur, 2000) 

  โดยการวิจัยนีน้ําหลักการในสวนที่ 1  และ 2  มาประยุกตใชใหเหมาะกบัพื้นที่ศึกษา 
 

ตระหนักถึงบริบทชุมชน และสิ่งแวดลอม 
เพื่อพัฒนาดัชนีการทองเท่ียวท่ีเหมาะสม 

พัฒนากระบวนการมีสวนรวม และกระบวนการที่เหมาะสมในการ
ประเมินดัชนีการทองเที่ยว 

การจัดการที่ดีแลว ตรวจสอบกระบวนการการจัดการ 

ปรับปรุงใหเหมาะสม 

เหมาะสมแลว ยังไมเหมาะสม 

 
 

ภาพ 4  ขั้นตอนในการดําเนนิการการจดัการการทองเที่ยวแบบ  TOMM    
(ที่มา: Mannidis Roberts Consultants, 1997) 
  
 เนื่องจากรูปแบบการจัดการแบบ  TOMM  ครอบคลุมการจัดการในปจจัยหลัก  ทั้งดานเศรษฐกิจ 
สังคม  และสิ่งแวดลอม  อยางกวางขวาง  จุดออนอาจจะเปนในดานที่ตองใชงบประมาณ  กําลังคน 
เวลา  และทรัพยากรอื่นๆ เปนจํานวนมาก  นอกจากนั้นผูรับผิดชอบยังตองรวมมือกับผูมีสวนได
สวนเสียในชุมชนในการพัฒนาดัชนีช้ีวัดของปจจัยที่หลากหลาย  (Jack, 2002)  ดังนั้นในการวิจัยนี้
จึงมีการประยุกตใชรูปแบบนี้เพียงบางสวนใหเหมาะสมกับหวยแรง  และบริบทของชุมชนอยางไรก็ดี
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รูปแบบการจัดการนี้นับเปนแนวทางใหม  ที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ 
การทองเที่ยว  โดยสนับสนุนการมีสวนรวมในการวางแผนและกําหนดดัชนีชี้วัดสิ่งแวดลอม
ทางการทองเที่ยวรวมกันระหวางภาครัฐ  เอกชน  และชุมชน  ทําใหรูปแบบนี้ไดรับการยอมรับวา
เปนรูปแบบที่ปฏิบัติไดจริงในพื้นที่จุดหมายการทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ  และยังเปนรูปแบบ
ที่มีความยืดหยุน  และมีการประเมินผลและปรับปรุงการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง  (Mannidis 
Roberts  Consultants, 1997) 
 จากการพัฒนารูปแบบการจัดการทองเที่ยวที่กลาวมาทั้ง  6  รูปแบบ  ซ่ึงเปนการพัฒนาการ
อยางตอเนื่องของรูปแบบการจัดการโดยในแตละแบบตางก็ใหความสําคัญของผูมาเยือนที่มุงเนน

ในการดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการเรียนรู 
 แตละรูปแบบจะพบวามีจุดมุงเนนคุณลักษณะที่เปนหลักสําคัญในการรักษาสิ่งแวดลอม

ทางพื้นที่และใหความสําคัญเชิงบวกโดยสรุปไดดังนี้  (ตาราง 1) 
 

ตาราง  1  ประเมินและเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการการทองเที่ยว 
 

คุณลักษณะ LAC VIM VERP VAMP ROS TOMM 

-  สามารถเขาถึงและลดทอน 
   ความกระทบกระเทือนจากผูมาเยือน 

+ + + + + + 

-  พิจารณาจากปจจยัที่เปนสาเหตุตอ 
   ความกระทบกระเทือน 

+ + + + + + 

-  อํานวยความสะดวกในการเลือก 
   การดําเนินการจัดการหลายๆ อยาง 

+ + + + + + 

-  ทําใหเกิดการตัดสินใจที่มีเหตุผล 
    อธิบายได 

+ + + + + + 

-  แยกขอมูลเชิงเทคนิคออกจาก 
   การพิจารณาดานคุณคา 

+ + + + + + 

-  สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 
    และเรียนรูรวมกัน 

+ + + + + + 

-  นําเอาทรัพยากรทองถ่ินมาใชและ 
   รวมประเดน็การจัดการทรพัยากร 

+ + + + + + 

-  การวางแผนการลงทุนมีความจําเปน - - - - - - - - - - - - - 
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ตาราง  1  (ตอ)  ประเมินและเปรียบเทยีบรูปแบบการจดัการการทองเที่ยว 
 

คุณลักษณะ LAC VIM VERP VAMP ROS TOMM 

-  ประสิทธิภาพโดยรวมบนพื้นฐาน 
   ของประสบการณ 

- - - - - - - - - - - 

+  หมายถึงการกอใหเกิดผล -  หมายถึงไมกอใหเกิดผล (- ระดับความแตกตางดานลบจากนอยไปหามาก) 
(ที่มา: Hal l& Mc Arthur, 1996;  Farrell & Marion, 2002)  
 
                จากตาราง  1  เปนการเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการระหวาง  LAC VIMP VERP VAMP 
ROS และ TOMM ซ่ึงมีคุณสมบัติตางๆ โดยสรุปในทุกรูปแบบมีสวนคลายคลึงกัน  เพราะรูปแบบ
เหลานี้เกิดขึ้นมาดวยความตองการรักษาพื้นที่ธรรมชาติ  ที่นําไปสูการทองเที่ยวเชิงนิเวศทั้งส้ิน 

 อยางไรก็ตามประเด็นที่มีความแตกตางกันที่เห็นไดชัดเจน  คือ  ประเด็นในเรื่องของ
การวางแผนดานการลงทุนเทาที่รูปแบบเห็นวามีความจําเปนและมีประสิทธิภาพโดยรวมซึ่งอาจขึ้นอยูกับ

การนําไปใช  จะเห็นไดวา  VIM  VERP  VAMP  มีเครื่องหมายลบเพียงหนึ่งเดียว  ซึ่งแสดงวา
นาจะไดมีการทดสอบและนําไปใชมากที่สุด  
 ในระยะกวา  10  ปที่ผานมาหลายประเทศมีความพยายามที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการ
การทองเที่ยว  โดยเริ่มใหความสําคัญกับชุมชน  และพัฒนารูปแบบที่ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา  
การทองเที่ยว  รูปแบบดังกลาวตระหนักถึงความแตกตางของแตละทองถ่ิน  ทั้งความแตกตาง
ดานทรัพยากร  ภูมิประเทศ  ประชากร  ศักยภาพ  และความตองการของแตละชุมชน  แลวจึงพัฒนา
ใหเกิดรูปแบบที่เหมาะสมกับแตละทองถิ่น  รูปแบบที่พัฒนาขึ้นภายหลังมักใชรูปแบบการจัดการ
ที่มีมากอนเปนตนแบบ หรือ เปนแนวคิด  แลวจึงเพิ่มเติมหรือแกไขจุดออน  และนําจุดแข็งของ
แตละทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชน  ดังผลงานการวิจัยที่นําเสนอตอไปนี้ซ่ึงเปนการวิจัยที่มุงเนน
การนํารูปแบบของการจัดการทองเที่ยวดังกลาวขางตนมาพัฒนาและตอยอดเปนรูปแบบอื่นๆ 
โดยเพิ่มความสําคัญของการมีสวนรวมของชุมชนตลอดจนความรวมมือขององคกรในทองถ่ิน  
ซ่ึงผลของการวิจัยโดยภาพรวมตางมุงเนนในกระบวนการจัดการอยางมีสวนรวมนําสูความเปน

กลุมองคกรที่เขมแข็งและเกิดการพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง 
  ในหัวขอตอไปจะกลาวถึงความเหมาะสมในการนําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
(Participatory  Action  Research: PAR)  เพี่อพัฒนาและเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน
ในการจัดการการทองเที่ยว  รวมทั้งสรางตัวช้ีวัดที่เหมาะสมที่จะใชประเมินการจัดการการทองเทีย่ว
ชุมชน 
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2.4  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  (Participatory  Action  Research: PAR)  
       และการพัฒนาตัวช้ีวัดการจัดการการทองเที่ยวชุมชน    
 

 การพัฒนารูปแบบการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในทองถ่ินนั้น  จําเปนตองมีการเลือก
กรอบหรือกระบวนทัศน  (Paradigm)  ระเบียบวิธีวิจัย  (Methodology)  รวมถึงเครื่องมือและกระบวนการ 
(Method)  ที่เหมาะสม  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ  กรอบและกระบวนทัศนในการวิจัยชุมชน
ควรเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซ่ึงเปนการวิจัยแบบวงจร (Spiral)   ที่เปดโอกาส
ใหเกิดการปฏิบัติ  (การเปลี่ยนแปลง  การพัฒนา)  และการวิจัย  (ความรู  ความเขาใจ)  ไดในขณะเดียวกัน   
ผูไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงควรมีสวนรวมในการวิจัยนั้นนั้นดวย  (Dick, 1995-2000)  
วงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (ภาพ 5)  แสดงการปฏิบัติ  นําผลที่ไดมาทบทวนอยางจรงิจงั  วางแผน  
อันจะนําไปสูการพัฒนาหรือการปฏิบัติที่ดีขึ้น 
 
 

 

                               การตอบสนอง 

ปฏิบัติ 

ทบทวน  

วางแผน 

 
 
 

 

 
ภาพ 5  วงจรของการวิจยัเชิงปฏิบัติการ           
(ที่มา: Dick, 1997-2000, p. 6)  

 
  วงจรของการวิจัยนี้อาจมีวงยอยซอนกัน  เพื่อใหไดรายละเอียดในการปฏิบัติ  ทาํใหการวจิยั
และปฏิบัติมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น  การวิจัยเชิงปฏิบัติการในภาพรวมจึงเปนการวิจัย
ที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน ทุกกลุมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น  เพื่อกําหนดแนวทาง 
การปฏิบัติ  หรือพัฒนาหนวยงานหรือชุมชนที่ตนเปนสมาชิกอยู  รวมกันทบทวนผลที่ไดจากการปฏิบตั ิ 
และวางแผนเพื่อใหเกิดการพัฒนา  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาดังกลาวมีผลโดยตรงตอกลุมนั้นๆ
ทั้งทางตรงและทางออม  
 อยางไรก็ดีระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการมีหลายรูปแบบ  เนื่องจากนักวิจัยในแตละกลุม
ที่ไดพัฒนาขึ้นเพื่อใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคเฉพาะในแตละการศึกษาของตน  (เชน  การสาธารณสุข 
การศึกษา  สังคมศาสตร  จิตวิทยา  การจัดการ  และสาระสนเทศ  เปนตน)  ในลําดับตอไปจะยกตัวอยาง
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ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ไดมีการประยุกตใชอยางกวางขวาง  ไดแก  Participatory  Action 
Research  (PAR), Soft  System  Analysis, และ Action  Science 
  Participatory  Action  Research  (PAR)  เปนระเบียบวิธีที่มีความยืดหยุนสูงสุด  เทคนิค 
เครื่องมือ  และกระบวนการที่จะนํามาใชสามารถปรับเปลี่ยนตลอดเวลา  เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ
และความตองการเฉพาะของผูมีสวนรวมในการวิจัย  (ซ่ึงในที่นี้มักคือผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการนั้นๆ)   
นอกจากนั้น  PAR  ยังเปดโอกาสใหเกิดการกระจายอํานาจ  โดยในทางทฤษฎีผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นโดยเทาเทียมกัน  ขอคิดเห็นที่เปนแนวทางที่ดีจะถูกนํามาวิเคราะห
วิจารณหาขอสรุปเพื่อพัฒนาสูการปฏิบัติ  ทุกคนที่มีสวนรวมจึงเปรียบเสมือนเปนเจาของแผนนั้นๆ   
จึงเปนการเริ่มตนที่ดีในการนําแผนนั้นๆ สูการปฏิบัติ  ตัวอยางของระเบียบวิธีวิจัยแบบ  PAR  
หาดูรายละเอียดไดจากบัลคาซาร, คียส, แคฟแลนด  และซัวเรซ-บัลคาซาร  (Balcazar, Keys, 
Kapland & Suarez-Balcazar, 1998)  และเคมมีสและแมคธาเกทต  (Kemmis & McTaggart, 2000)   
  PAR  จึงเปนระเบียบวิธีที่ใชเมื่อผูดําเนินการวิจัยมิไดมีขอคําถามที่ตองการคําตอบหรือ
ผลที่เฉพาะเจาะจง  แตกระบวนการและผลที่ไดเปนไปตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทีม่ี
สวนรวมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นๆ 
  Soft  System  Methodology  (SS)  เปนระเบียบวิธีที่ใชในการพัฒนาระบบการดําเนินการ   
เร่ิมจากการสังเกตการณ  และระบุเปาหมาย หรือกระบวนการที่เห็นวาควรปรับปรุง  แลวจึงกําหนด
ความเปนไปไดในการพัฒนา  แลวจึงใช  workshop  เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกฝายที่เกี่ยวของ   
เพื่อวางแผนสูการปฏิบัติตอไป  (ภาพ 6) 

  ปจจัยที่เชคแลนด  และโชลล  (Checkland & Scholes, 1990)  ระบุวาเปนปจจัยที่ควรนํามา
พิจารณาในการวิจัย  ไดแก  กลุมลูกคาเปาหมาย  ผูดําเนินงาน  ระบบงาน  กระบวนทัศนที่ทันสมัย 
เจาของกิจการ  และสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร  SS  จึงเปนระเบียบวิธีที่เหมาะสม
ที่จะใชในการพัฒนาองคกร  และหนวยงาน 
 

        
ประสบการณจริง 

กําหนดความเปนไปได 

ผลจากการสังเกตการณ วางแผนสูการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 

  ภาพ 6  วงจรระเบียบวิธีวจิัยแบบ  Soft  System  Methodology 
(ที่มา: Reason & Bradbury, 2006, p. 2) 
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  วงจรระเบียบวิธีวิจัยแบบศาสตรที่วาดวยการปฏิบัติการ  (Action  Science)  เปนระเบียบ
วิธีวิจัยที่พัฒนากระบวนการวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีทางสังคมศาสตร  และวิธีการเขาแทรกเพื่อให
เกิดการเปลี่ยนแปลง  โดยยึดหลักการสื่อสาร  และความสัมพันธระหวางบุคคลเปนสําคัญ (Argyris, 
Putnam, Smith, & McLain, 1985)   (ภาพ 7) 
 

การประพฤติปฏิบัติของนาย ก 

การประพฤติปฏิบัติของนาย ข 

นาย ข ในสถานภาพที่กฎระเบียบ และขอ
ปฏิบัติไมไดมีการกําหนดชัดเจน 

นาย ก ในสถานภาพที่กฎระเบียบ และขอ
ปฏิบัติไมไดมีการกําหนดชัดเจน 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 7  วงจรระเบียบวิธีวจิัยแบบ Action Science 
(ที่มา: Argyris, Putnam, Smith, & MacLain, 1985, p. 110)  

 
  แนวคิดหลักของระเบียบวิธีนี้คือ  บุคคลมีแนวโนมที่จะประพฤติตนตามกฎระเบียบสังคม   
แมวากฎดังกลาวจะไมไดมีการระบุเปนลายลักษณอักษร  ซ่ึงบางครั้งการประพฤติปฏิบัตินั้นอาจขัดกับ
จิตสํานึกของตน  นั่นคือการประพฤติปฏิบัติในสถานการณตางๆ ของบุคคลเปนการกระทําเลียนแบบ
ซ่ึงกันและกัน  และมีการปรับใหเขากันไดเพื่อใหเกิดภาวะที่พึงปรารถนา  (Argyris, Putnam, Smith &   
McLain, 1985)  ดังนั้นในการใชระเบียบวิธีนี้เปนการปรับพฤติกรรมบุคคล  ซ่ึงอาจตองการผูนํา
ที่เขมแข็ง  เปนที่ยอมรับ  และมีความสามารถสูงที่จะสามารถสรางผลกระทบในทางบวกกับผูอื่น
ที่มีสวนรวมในกระบวนการวิจัยนั้นๆ 
  อยางไรก็ดีไมวาจะใชระเบียบวิธีการวิจัยรูปแบบใดก็ตามการตองมีการพัฒนาตัวช้ีวัด

ควบคูกันไปดวย  ในหัวขอตอไปจะกลาวถึงการพัฒนาตัวช้ีวัดที่มีการนํามาใชอยางกวางขวาง 
 2.4.1  พัฒนาตัวชี้วัดการจัดการการทองเที่ยวชุมชน 

 การพัฒนาตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญอยางยิ่งเนื่องจาก

เปนสิ่งที่ใชประเมินกระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับทองถิ่น 
(Lee-Smith, 1997)  สิ่งสําคัญของ  CBT  คือใหชุมชนสามารถรวมกันเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม
ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดเมื่อชุมชนตระหนักถึงการทํางานรวมกันเพื่อความเปนอยูที่ดีของชุมชนและระบบนิเวศ   
ตัดสินใจเลือกยุทธวิธีที่จะนําไปสูการปฏิบัติ  ตัดสินใจวาควรจะวัดอะไรและมีความเปนไปไดมากนอย
แคไหนในการวัดและประเมินสิ่งนั้นๆ 
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  ลี-สมิธ  (Lee-Smith, 1997)  ไดระบุไวในงานวิจัยของ  IUCN  (the  International  Union 
for  the  Conservation  of  Nature  and  Natural  Resources)  วาตองมีการจัดเวทีเพื่อใหผูที่สนใจ
ไดรวมกันอภิปรายและหาขอสรุปในการกําหนดตัวช้ีวัดดังกลาว  นอกจากนั้นการใหโอกาสชุมชน
เปนผูกําหนดตัวชี้วัดเองนั้นเปนขั้นตอนหนึ่งในการกระจายอํานาจการพัฒนาชุมชนสูประชาชน

ในทองถ่ิน  ชุมชนจะรูสึกถึงความเปนเจาของและเปนพันธะสัญญาที่ตองรวมกันดําเนินการเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคที่รวมกันกําหนดไว  (Lee-Smith, 1997)  นอกจากนั้นตัวช้ีวัดที่ชุมชนกําหนดขึ้น
อาจไดรับความสนใจจากภาครัฐที่มีหนาที่พัฒนาการทองเที่ยวโดยตรงและนําไปบรรจุในแผน 
การพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนอีกดวย  นับเปนการดําเนินงานที่สอดคลองกับนโยบายการวางแผน
จากลางสูบน  (Bottom-up  Approach)  ตัวช้ีวัดที่พัฒนาโดยทีมงานวิจัยของ IUCN  (1997)  ไดสรุป
ตัวช้ีวัดที่ชุมชนกําหนดขึ้นจากการวิจัยในหลายพื้นที่ทั้งในแอฟริกาและเอเชีย  ไดส่ิงที่ชุมชนตองการ
วัดทั้งในมิติของระบบนิเวศ  เชน  ความหลากหลายทางชีวภาพ  การกัดกรอนของดิน  มิติทางสังคม 
เชน  คุณคา  และทัศนคติ  รวมถึงมิติทางเศรษฐกิจ  เชน  รายไดของครัวเรือน  และการกระจายรายได 
เปนตน 

 รอสส  และวอลล  (Ross & Wall, 2000)  ไดเสนอตัวอยางตัวชี้วัดที่สามารถนํามาใช
ในการประเมินสภาพความสัมพันธระหวางชุมชนกับพื้นที่อนุรักษไวในตาราง 2  
 

ตาราง 2  ตัวอยางตวัช้ีวดัที่จะนํามาใชในการประเมนิสภาพความสัมพนัธระหวางชุมชนกบัพื้นทีอ่นุรักษ 
 

คุณลักษณะของชุมชน 
คุณลักษณะของพื้นท่ีทางธรรมชาต ิ

และระบบนิเวศ 
ตัวอยางตัวชี้วดั
ความสัมพันธ 

  -  ขนาดของประชากร 
  -  ยุทธศาสตรของการดํารงชีวิต 
  -  สวัสดิการทางสังคมของชุมชน  
     การสาธารณสุข  ความปลอดภัย    
     การศึกษา 
  -  โครงสรางและคานยิมทางสังคม  
      ศาสนา  วฒันธรรม  ประเพณีนยิม   
      ความเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน 
      ภายในครอบครัว  ความพรอม 
     ในการเผชญิกับการเปลี่ยนแปลง 

  -  ขนาดของพื้นที่ปกปองอนุรักษ 
  -  สวัสดภิาพของระบบนิเวศในพื้นทีน่ั้นๆ 
      ตลอดจนผลกระทบที่มาจากภายนอก 
  -  จํานวนของสัตวและพืชที่จะสูญพันธุ 
  -  การเคลื่อนไหวของประชากร  
  -  ความออนไหวของระบบนิเวศทีด่ํารงอยู 
  -  การรบกวนตอเนื่องที่มตีอระบบ 
  -  คุณภาพของดิน  ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญ 
     ของวงจรชวีิตในระบบนิเวศ 
  -  การพึ่งพากนัของสัตวและพืชในพื้นที ่

-  ระดับของการพึ่งพา 
   ตอทรัพยากร 
   ธรรมชาติ 
-  ทัศนคติของชุมชน    
   ตอการอนุรักษ 
-  ขอบเขตของการมี 
   สวนรวมของชุมชน 
   ในพื้นที่อนุรักษ 
-  ลักษณะ 
    ความสัมพันธ  



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

 

36 

ตาราง 2  (ตอ)  ตัวอยางตวัช้ีวัดที่จะนํามาใชในการประเมินสภาพความสัมพันธระหวางชุมชน 
                         กับพื้นที่อนุรักษ 
 

คุณลักษณะของชุมชน 
คุณลักษณะของพื้นท่ีทางธรรมชาต ิ

และระบบนิเวศ 
ตัวอยางตัวชี้วดั
ความสัมพันธ 

    -  การใชพืน้ที่ปกปองอนรัุกษ       ระหวางชุมชนและ 
   ผูที่ทํางานภายนอก 
- การใชพืน้ที ่
   แบบบูรณาการและ 
   ความถี่ของการใช 

 
 จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จนพัฒนามาเปนแนวคิด

การทองเที่ยวโดยชุมชน  (CBT)  เพื่อใหเปนการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนนั้น  สามารถสรุปไดวา
รูปแบบการจัดการการทองเที่ยวมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  เพื่อใหเกิดผลในการอนุรักษทรัพยากร
ทางการทองเที่ยวทั้งทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรม  และประวัติศาสตร  ตลอดจนทําใหเกิดผลดี
กับชุมชนที่แหลงทองเที่ยวตั้งอยูทั้งในดานความเปนอยู  เศรษฐกิจ  และสังคม 
 ในระยะแรกเนื่องจากการทองเที่ยวเชิงพาณิชย  (Conventional  or  Mass  Tourism) กอใหเกิด
ผลกระทบในทางลบตอส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติในสถานแหลงทองเที่ยวที่เห็นไดชัดเจน  รูปแบบ
การจัดการการทองเที่ยวในระยะแรกจึงมุงเนนในเรื่องขีดความสามารถในการรองรับ  (Carrying 
Capacity)  ของระบบนิเวศและการอนุรักษส่ิงแวดลอมมากกวาใหความสําคัญกับชุมชนที่อาศัยอยู
ในสถานที่นั้นๆ ซ่ึงแนวคิดนี้ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางวาไมประสบความสําเร็จตามที่มุงหวังไว 
 ในป พ.ศ. 2540  จึงไดมีการพัฒนารูปแบบการจัดการการทองเที่ยว  คือ  Tourism Optimisation 
Management  Model  (TOMM)  ที่เนนชุมชนเปนศูนยกลางขึ้นเพื่อใชที่เกาะแกงการู  ออสเตรเลีย  
และมีการนําไปประยุกตใชในพื้นที่อนุรักษหลายแหงทั้งในออสเตรเลียและคานาดา 
 ในปจจุบันเปนที่ยอมรับวาการพัฒนาการทองเที่ยวโดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย

โดยเฉพาะชุมชน  จะกอใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนในชุมชนขึ้นได  การวิจัยนี้จึงไดรับ
แรงบันดาลใจจาก  TOMM  และมีการนํา  TOMM  มาประยุกตใชบางสวนในการวางแผนการทองเที่ยว
เชิงนิเวศโดยชุมชนหวยแรง  ผูวิจัยจึงนําระเบียบวิธีวิจัยแบบมีสวนรวม  (Participatory  Action 
Research: PAR)  มาใช  PAR  นับเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ที่มีการดําเนินการวิจัยและพัฒนา
ไปในขณะเดียวกัน  
 ในการดําเนินงานวิจัยแบบ PAR มีการนําเทคนิควิธีการตางๆ มาใชเพื่อเพิ่มการมีสวนรวม   
หัวขอตอไปจะอธิบายเทคนคิและวิธีการทีใ่ชในการวิจยัครั้งนี้  
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2.5  เทคนิคและวิธีการที่ใชในการดําเนินงานวิจัย 
  
  ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) นั้น  วัตถุประสงคหลักคือการเปดโอกาส
ใหผูมีสวนไดสวนเสียที่เขารวมในการวิจัยไดแสดงความคิดเห็น  จึงจําตองใชเครื่องมือและเทคนิค
วิธีที่หลากหลายเพื่อใหผูเขารวมรูสึกวาตนสามารถแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ  โดยไมรูสึกเครียด
หรือถูกกดดัน  แตรูสึกวาเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูอันจะนําไปสูการจัดการการทองเที่ยวที่เหมาะสม
กับทองถ่ินของตน 
  ผูวิจัยจึงนําเทคนิควิธีที่สถาบันในระดับชาติของทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทํางานเกี่ยวกับ
การพัฒนาชุมชนมาประยุกตใชตลอดการดําเนินการวิจัย เทคนิควิธีเหลานั้น  ไดแก  1)  การแสดง
ความชื่นชม – อิทธิพล – การควบคุม  (Appreciation – Influence – Control: AIC)  2)  การประเมิน
การมีสวนรวมของชุมชนชนบท  (Participatory Rural Appraisal: PRA)  3)  การวางแผนและปฏบิตักิาร
อยางมีสวนรวมดวยความชื่นชม  (Appreciative  Participatory  Planning  and  Action: APPA) 
4)  การสรางอนาคตรวมกัน (Future  Search  Conference: FSC)  5)  การกําหนดรูปแบบทางความคิด 
(Conceptual  Modeling)  6)  แผนที่ความคิด  (Mind  Map)  7)  ตนไมแหงปญหา  (Problem  Tree)  
และ  8)  เสนบอกเวลา  (Time  line)       
 ลําดับตอไปจะไดอธิบายถึงเทคนิควิธีตางๆ โดยละเอียด  และจะใชคาํยอหรือคาํเต็ม
เปนภาษาอังกฤษในครั้งตอๆ ไปที่จะกลาวถึงเทคนิควิธีนั้นๆ 
 2.5.1  การแสดงความชื่นชม – อิทธิพล – การควบคุม  (Appreciation – Influence – Control: 
AIC)   

 AIC  เปนทั้งปรัชญาและรูปแบบเพื่อปฏิบัติการ  ปรัชญาก็คือหลักที่วาความสัมพันธเชิงอํานาจ 
(Power Relationships)  เปนแกนกลางของกระบวนการจัดองคกร  ซ่ึงแปลงไปสูรูปแบบพัฒนาองคการ
AIC  พัฒนาขึ้นโดยสมิธ  (Smith, 1991)  AIC  เปนเทคนิคใชในการประชุมเชิงปฏิบัติที่สนับสนุน
ใหผูมีสวนไดเสียไดพิจารณาถึงปจจัยดานสังคม  การเมืองและวัฒนธรรม  รวมทั้งดานเศรษฐกิจ
และวิชาการที่สงอิทธิพลตอนโยบายหรือโครงการที่ตนมีสวนรวมอยู    

 หลักการสําคัญที่ใชใน  AIC  คือ 
 A-Appreciation  คือการแสดงออกในเชิงไมขัดแยงแตพูดถึงในสิ่งที่พอจะยอมรับกัน  

อยูในขั้นตอนของการทบทวนอดีตเขาใจปจจุบัน  และอนาคตอันพึงปรารถนาที่จะกลายเปน
วิสัยทัศนรวมของผูมีสวนไดเสีย  กระบวนการเริ่มจากกลุมยอยๆ 

 I-Influence  คือ  การใชประสบการณใหเปนการริเร่ิมสรางสรรค  ชวยกันกําหนดวิธีการ
และยุทธศาสตร  รวมไปถึงการคัดเลือกกิจกรรม  พิจารณาถึงทรัพยากรก็จะนําไปสูการใชในโครงการ 
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 C-Control  คือ  การนําเอายุทธศาสตรและกําหนดวิธีการในการปฏิบัติการ  สมาชิกจะเลือก
เขามาผูกพันดวยความสมัครใจ  และตองควบคุมตนเองตามพันธะสัญญาใหปฏิบัติจนบรรลุเปาหมาย
ของกลุม 

 ประโยชนของ  AIC  คือ  (1)  ชวยผูมีสวนรวมในการประชุมปฏิบัติการชี้ไดถึงเปาหมาย
รวมกัน  (2)  สนับสนุนใหผูมีสวนรวมไดตระหนักถึงขอบเขตของผูมีสวนไดเสียที่มีสวนตรงตาม
เปาหมาย  (3)  สรางเวทีที่ผูมีสวนไดเสีย  สามารถใชติดตามเพื่อบรรลุเปาหมายในความรวมมือรวมกัน 

  ดังนั้นในการดําเนินการโดยวิธี  AIC  ผูดําเนินการจะปฏิบัติดังนี้ 
 1)  ความชื่นชมโดยการรับฟงในสถานการณที่เปนจริงและเปนไปได  โดยมองยอนหลัง

ในมุมมอง  ของผูมีสวนไดเสียและสถานการณที่กําหนดใหพิจารณา 
 2)  อิทธิพลสงผานทางการแลกเปลี่ยนสนทนา  มีการพิจารณาแสวงหาทางเลือก

ทางยุทธศาสตรดวยความมีเหตุมีผล   
 3)  ใหคุณคาของกลุมเล็กที่เขารวม  เพื่อการปะทะสังสรรคและเรียนรู  ซ่ึงตามปกติ

เขาจะไมมีการแลกเปลี่ยนในชีวิตประจําวัน  มันเปนวาระพิเศษมันชวยใหเกิดแนวคิดใหม  ทัศนคติใหม 
  4)  ใหคุณคาของกลุมอัตลักษณเดียวกัน  เชน  ใชภาษาถิ่นเหมือนกัน  อยูในตําบล

เดียวกัน  ถือขนบธรรมเนียมเดียวกัน ฯลฯ กลุมเหลานี้จะไดเรียนรูจากกันและกัน  ซ่ึงเปนความชื่นชม
รวมกัน 

 5)  ใหคุณคาของสัญลักษณ  ภาษาและการรูหนังสือที่แตกตางกันจะเปนอุปสรรค  
โดยเฉพาะในตอนเริ่มตนที่มาประชุมรวมกัน  แตเมื่อใชสัญลักษณแทนคําพูด  เชน  การเขียนสัญลักษณ  
ภาพวาด  ก็ทําใหเขาใจกันไดทั่วถึงและเกิดคิดแบบสรางสรรค 
 6)  ใหคุณคาของการเขียนเปนลายลักษณอักษร  การเขียนเปนประโยชนเมื่อมีขอตกลง 
ไมวาในการประชุมครั้งใดตองบันทึกและใหทุกคนในที่ประชุมไดรับรู  เพื่อความเขาใจรวมกันและ
เปนสวนประกอบของการวางแผน  การบันทึกความเห็นรวมในแตละขั้นๆ จะทําใหเห็นความกาวหนา
และผูเขารวมรูวาแตละคนมีพันธะสัญญาตอกัน 
 7)  ความสําคัญของวิทยากรกระบวนการ  สถานการณในขณะใช  AIC  บอยครั้ง
จะเกิดความตึงเครียดเพราะความเห็นขัดแยง  ในทางตรงขามอาจอยูในสถานการณที่ผูเขามารวม
ไมยอมแสดงความคิดเห็นอยางจริงจัง  จึงตองอาศัยความสามารถของวิทยากรกระบวนการผูมีทักษะ
และประสบการณ  เพื่อเปนผูนํารองกระบวนการไปสูประสบการณใหม  ทําใหการพูดคุยกันรูสึก
เปนประโยชนและเกิดการเจรจาตอรองกันขึ้น  แลวนําไปสูการปฏิบัติซ่ึงเปนการเคลื่อนไหวไปสู
เปาหมายในที่สุด 
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  2.5.2  การประเมินการมีสวนรวมของชุมชนชนบท  (Participatory  Rural  Appraisal: 
PRA) 

 PRA  เปนคําที่ใชในวิธีการของการมีสวนรวมซึ่งกําลังเปนที่กลาวขวัญถึงมาก  เพราะเปน
เทคนิควิธีที่เนนภูมิปญญาทองถ่ินและชวยใหคนในชนบททําการวิเคราะหการประเมินของตนเอง 
รวมถึงการวางแผนดวย  PRA  ใชกลุมรวมแสดงและฝกหัดในการแบงปนขอมูลการวิเคราะหและ
ปฏิบัติการ  ในบรรดาผูมีสวนไดเสียแมวาในตอนตนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชในพื้นที่ชนบท  แต  PRA
ไดถูกนําไปใชในที่อื่นๆ เนื่องดวยทําใหเกิดนักปฏิบัติ  ดานการพัฒนาเพื่อการทํางานรวมกัน
ในการวางแผนโครงการที่เหมาะสม  (Theis & Grady, 1991) 
 หลักการสําคัญของ PRA คือ 
  1)  การมีสวนรวมที่ใหความสําคัญตอเรื่องคุณคา  และการมีสวนรวมในฐานะที่เปน
วิธีการวางแผนและการวิจัยที่ผสมผสานอยูในการพัฒนา 
  2)  ความสมเหตุสมผลของขอมูล  PRA  ขึ้นอยูกับการแลกเปลี่ยนและการระดมสมอง
ของบรรดาผูมีสวนไดสวนเสีย  โดยมีทีมงานที่ประกอบดวยชาวชนบทผูมีความรูในสภาพพื้นที่   
ประเพณีและโครงสรางของทองถ่ิน  และทีมงานควรมีความหลากหลายในระดับเศรษฐกิจ  สังคม   
วัฒนธรรม  เพศ  และอายุ 
  3)  PRA  มีความยืดหยุน  นักปฏิบัติสามารถนําเทคนิคที่เหมาะสมในบริบทของ
การพัฒนาที่มีลักษณะเฉพาะมาใช  แปรตามแตขนาดและทักษะของคณะทํางาน  เวลาและทรัพยากรที่มี   
รวมถึงหัวขอและพื้นที่ของการทํางาน 
  4)  เพื่อที่จะมีประสิทธิภาพในเรื่องเวลาและการใชงบประมาณ  PRA  เปนวิธีการ
ในการรวบรวมเอาขอมูลที่จําเปนและเพียงพอที่จะใหแนวทางในการตดัสินใจ 
  5)  PRA  ทํางานดวยขอมูลเชิงคุณภาพ  เพื่อใหไดขอมูลที่อยูบนรากฐานของ
ความสมเหตุสมผลและใหความมั่นใจ  ตองมีองคประกอบในการสืบคนขอมูล คือ เวทีชาวบานและ 
การสัมภาษณผูรู 
 PRA  ยังเปนการฝกฝนการสงขอมูลและสงผานความรูไมวาจะเปนสวนหนึ่งของโครงการ 
การประเมินหรือเปนงานภาคสวนระดับมหภาค  เพื่อใหเกิดความโปรงใสจึงมีการประชุมในเวที
เปดบอยครั้ง  ไดแก  ประชุมกอนเริ่มงาน  ระหวางการดําเนินงาน  ตอนทายและการประชุมติดตามผล  
เครื่องมือที่ใชใน  PRA  คือ  (1)  การสัมภาษณกึ่งทางการ  (2)  การอภิปรายกลุมยอย  (3)  การเรียงลําดับ
ตามความสําคัญ  (4)  ใชแผนที่และรูปแบบ  (5)  แผนภาพวาดวยประวัติและฤดูกาล 
 เทคนิคเหลานี้อาจจะใชหลาย  ๆอยางแบบผสมผสาน  โดยสามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสม
ของสถานการณ 



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

 

40 

 2.5.3  การวางแผนและปฏิบัติการอยางมีสวนรวมดวยความชื่นชม  (Appreciative 
Participatory  Planning  and  Action: APPA)  

 APPA  เปนกระบวนการวางแผนอยางมีสวนรวมที่ตอยอดจาก  PRA  ซ่ึงพัฒนาโดย           
The  Mountain  Institute  (2008)  เปนเครื่องมือในการเรียนรูและปฏิบัติการของชุมชน  ตลอดจน
นําไปประยุกตใชในองคกรอ่ืนๆ โดยถือหลักการที่สําคัญในการแสวงหา  ถาหากมองปญหาก็จะพบ
มันตรงขามถามองหาความสําเร็จก็จะยิ่งพบกับความสําเร็จมากขึ้น  ส่ิงสําคัญคืออยูที่ศรัทธา  ถาหาก
มีศรัทธาในเรื่องวิสัยทัศนหรือความคิดเกี่ยวกับอนาคตก็จะสามารถสรางความกาวหนาเพื่อบรรลุถึง

ส่ิงเหลานั้นโดยไมตองรอรัฐบาลหรือผูบริจาคจากภายนอกมาใหแกชุมชน 
 คุณลักษณะสําคัญของ  APPA  ที่นําไปสูชุมชนที่มีความสําเร็จ  ในการวางแผนและดําเนินการ

โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย  คือการใชชุมชนเปนฐานและความยั่งยืนโดยการใหชุมชน
เกิดพลังอํานาจและสรางขีดความสามารถไดดวยตนเอง  APPA  เปนระเบียบวิธีการที่เปนกระบวนการ
ที่ดําเนินไปตามขั้นตอนที่เรียกวา Discovery ------ Dream ----- Design ---- Delivery  เปนขั้นตอน
ของการทองเที่ยวโดยการมีสวนรวมของชุมชนที่ใชทรัพยากรของทองถ่ินหรือภูมิภาคในการพัฒนา

วิสัยทัศนและแผนงานรวมกัน  โดยใชความมั่นใจและทรัพยากรในการบรรลุถึงวิสัยทัศนหรือความฝน   
การใหอํานาจแกชุมชนดวยทักษะและแผนงานที่เปนไปได 
 หลักการของ  APPA 
 1)  ปจจัยแหงความสําเร็จคือการใหความสนใจในคนหาและสรางพื้นฐานของ
ความสําเร็จจากแรงบันดาลใจในหมูผูมีสวนรวมในชุมชน  ทั้งปจเจกชนและเปนกลุมตางๆ โดยใช
การวางแผนและการจัดการตามวงรอบของ “4Ds” ที่อาศัยขีดความสามารถทรัพยากรและสิ่งที่ใช
ในการดําเนินชีวิตที่เราใหคุณคา  (จะไดอธิบายวงรอบ  4D  ในบทที่ 3)  การสรางความฝนในสิ่งซึ่ง
ชุมชนควรมีควรไดจากทรัพยากรที่มีอยู  เปนความฝนในสิ่งที่เปนไปได  และทําใหเกิดเปนความสําเร็จได
 2) การเรียนรูอยางมีสวนรวม  เปนกระบวนการที่เกิดจากพลวัตของกลุม  ที่มีผลตอ
การพัฒนาชนบทในระยะที่ผานมา  การมีสวนรวมสรางพลังอํานาจใหผูคนโดยการไดรับความรู
และสรางการเปนเจาของโดยปฏิบัติการวางแผนรวมกัน  เปนปรัชญาและการปฏิบัติเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน  มีการวางแผนภาพของอนาคตสถานะของทรัพยากรธรรมชาติ  และทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ  โดยรับทราบวาควรทําอะไรและจะตองปรับปรุงในเรื่องใดบาง 
 3) ความยั่งยืนที่เกิดการรวมเอาหลักการที่สรางขึ้นโดยการระดมทักษะของผูมีสวนรวม   
และทรัพยากรที่มีอยู  การมีสวนรวมอยางแข็งขันทําใหเกิดหลักประกันดานความยั่งยืน 
 APPA  ทําใหเกิดการทองเที่ยวโดยการใชชุมชนเปนฐาน  มีผลใหเกิดการอนุรักษธรรมชาติ
และพัฒนาเปนวิสาหกิจที่ใชทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐาน  ทําใหผูมีสวนรวม
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เปลี่ยนแปลงทรัพยากรใหกลายเปนเสนหดึงดูดใจ  สรางความสามารถใหทองถ่ินในการวางแผน
ประเมินและดําเนินงานกิจกรรมดานการทองเที่ยวไดดวยตนเอง 
 2.5.4  การสรางอนาคตรวมกัน  (Future  Search  Conference: FSC)  
  FSC  เปนกระบวนการทําความเขาใจในเรื่องสถานการณของอดีต  ปจจุบัน  ที่เชื่อมโยง
และมีผลกระทบถึงอนาคต  พรอมกับเสนอภาพรวมของสถานการณปจจุบัน  จากนั้นจะมีการลงมติ
ในความเห็นพองที่เปนพันธะสัญญาและวิสัยทัศนรวมกัน  ตลอดจนกําหนดแผนงานที่เปนรูปธรรม
เพื่อการปฏิบัติและติดตามผลตอไปในอนาคต 

  FSC  ประกอบดวยหลักการสําคัญ คือ 
  1)  นําเอาผูมีสวนไดเสียทั้งหมดมาทํางานรวมกันภายในที่ประชุมเดียวกัน 
  2)  ทํางานตามขั้นตอนของภารกิจที่กําหนดไวภายใตความเห็นพื้นฐานรวมกัน 
  3)  ใหความสําคัญกับพัฒนาภาพจําลองอนาคตที่พึงปรารถนามากกวาที่จะมองปญหา
และความขัดแยง 
  4) ทํางานกันอยางเสมอภาคในหมูผูรวมงานในกลุมยอยและกลุมที่มีศักยภาพ 

 ผลที่ไดจาก  FSC 
  1)  เกิดความเขาใจในเหตกุารณอดีต  ปจจบุันและอนาคตของชุมชน 
  2)  ชุมชนหรือกลุมงาน  เกิดวิสัยทัศนและมีพันธะสัญญาตอกัน  มองโลกในแงดี  
มีความหวัง 
  3)  พรอมจะทาํงานเพื่อความเปลี่ยนแปลงโดยมีสายสัมพนัธ  ขยายตวัเปนเครือขาย   
มองเห็นคุณคาของกันและกัน  มุงไปขางหนาตามแผนงานและการปฏิบัติ  เพื่อบรรลุความเปนไปได
ที่ตั้งไวรวมกัน 

  2.5.5  การกําหนดรูปแบบทางความคดิ  (Conceptual Modeling) 
 Conceptual Modeling  (2004-2006)  เปนการกําหนดรูปแบบทางความคิดผานแผนภาพ
แสดงที่ความสัมพันธตางๆ ของปจจัยที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมาย  
 การกําหนดรูปแบบทางความคิดที่ดีตองประกอบดวย 
  1)  นําเสนอภาพของสถานการณของพื้นที่โครงการ 
  2)  แสดงการเชื่อมโยงระหวางปจจัยตางๆ ที่มีผลตอสภาวะตามเปาหมาย 
  3)  แสดงถึงปญหาโดยตรงและโดยออมที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย 
  4)  นําเสนอเฉพาะปจจัยที่เกีย่วของ 
  5)  เกิดผลดีจากความพยายามรวมกันทํางานเปนหมูคณะ 
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 2.5.6  แผนที่ความคิด (Mind Map) 
  Mind  Map  (2004-2006)  เปนการระดมความคิดอยางมีสวนรวม  โดยทุกคนจะมีสวนบันทึก

รองรอยความคิดที่หลากหลายภายในแผนภาพ  Mind Map  เชื่อมโยงความคิดและประเด็นตางๆ 
เขาดวยกันจากเรื่องที่สําคัญที่สุดในตอนเริ่มตนไปสูเร่ืองอื่นๆ Mind  Map  จัดทําขึ้นในการอภิปราย
หรือระดมสมองของการประชุมกลุม  ทําใหไดขอมูลทุกๆ ดานของสถานการณที่จะอยูในสายตาของกลุม
และมีการพิจารณารวมกัน  

 ขั้นตอนการจดัทํา  Mind  Map  
 1)  เขียนถึงความคิดหลักที่ศูนยกลางของแผนภาพ  แลวคอยขยายออกไปทุกทิศทุกทาง 
 2)  เปดประเดน็ความคิดทกุแงมุมที่เปนประโยชนในการใชแกปญหา  ความคิดใหมๆ 

และการเชื่อมโยงของความคิดและปจจัยตางๆ 
 3)  การจัดกลุมโดยเสรีใหเกิดความที่คิดเชื่อมโยงกิ่งกานสาขาที่แตกออกมาจาก

ศูนยกลาง  แลวเขียนคําบรรยายสั้นๆ ที่กิ่งกาน  
 4)  ใชความคดิใหรวดเร็ว  ใชสัญลักษณแทนความคิด  

5)  ทําลายขอบเขตโดยใชสีตางๆ ในการวาดรูป 
    6)  ไมเลือกปฏิบัติ  ใครคิดอะไรไดควรใสลงไปแมดูวาไมเกี่ยวของกัน  ในขั้นแรก
แตเมื่อพัฒนาแผนภาพไปก็อาจจะเชื่อมโยงกันได 
    7)  เคลื่อนไหวตลอดไมอยูนิ่ง  แมคิดไมออกก็พยายามวาดเสนเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆ  
แลวก็จะคิดออกเองวาควรใสความคิดอะไรลงไป  

  8)  จัดระเบียบโดยดึงการเชื่อมโยงปจจัยตางๆเขาดวยกันในตอนทาย  ขอสําคัญคือ
ใหความคิดหล่ังไหลออกมากอน 
 2.5.7  ตนไมแหงปญหา  (Problem  Tree) 

 Problem  Tree  (2004-2006)  เปนเครื่องมือหลักของการแสวงหาเหตุผล  มีวัตถุประสงค 
ในการชี้ถึงปญหาหลักและจัดลําดับเรื่องความสัมพันธของเหตุและผลระหวางปญหาตางๆ เพื่อวา
ปญหาเหลานี้จะไดสะทอนอยูในการออกแบบโครงการ 

 หลักการดําเนินการ  Problem  Tree  เร่ิมดวยการเปรียบเทียบเรื่องราวเปนราก  ลําตน  กิ่ง
กาน  ใบ  ดอก  และผลของตนไม  จากสิ่งที่มากอนหรือเปนเหตุไปสูผลโดยประชุมกลุมแลวชวยกนั
วาดภาพตนไมนั้นแลวดําเนินการตอไปดังนี้ 

1)  ระดมสมองเพื่อทราบถึงทุกปญหา  บันทึกแตละปญหาลงในการดเทคนิค 
  2)  ช้ีถึงแกนใจกลางของปญหาที่เห็นพองตองกันแลวเชื่อมโยไปยังปญหาอื่นๆ  

จากนั้นเขียนนิยามของปญหาลงในการดเทคนิค 
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  3)  แบงการดเทคนิคอีกจํานวนหนึ่งชี้ถึงเหตุและผลของแกนปญหา  แลวจัดเรียง
อยูลางหรือบนของปญหา  การดเทคนิคบางใบจะเปนปญหาที่แกไขยาก 

  4)  พยายามดูวาเหตุทั้งปวงและผลตางๆ มีความสัมพันธแลวเลื่อนการดนั้นๆ 
เปนหมวดหมู  อาจมีเหตุหลายๆ ประการแลวมีผลเพียงหนึ่งเดียวหรือผลหลายๆ ประการมาจาก
เพียงสาเหตุเดียว 

  5)  ทบทวนดูผล  ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของสาเหตุและผลที่เกิด  และ
ปรับตามความจําเปน 

  6)  เชื่อมโยงทางดิ่งเพื่อแสดงถึงเหตุและผล  และเชื่อมโยงทางนอนเพื่อแสดงถึง
สาเหตุรวม  และผลรวมที่เกิดขึ้น 

 เทคนิค  Problem  Tree  มีประโยชนดังนี ้ 
  1)  ชวยใหทกุคนมองปญหาแบบเชื่อมโยงเปนเหตุเปนผล 
  2)  ชวยใหทกุคนตระหนกัถึงปญหา และสามารถแกไขปญหาไดตรงจดุ 

3)  สรางการมีสวนรวมขอในการแกไขปญหา 
  2.5.8  เสนบอกเวลา (Time line) 

 Timeline  (2004-2006)  เปนเครื่องมืออีกอันหนึ่งที่ใชเพื่อทําใหเกิดความเขาใจประวัติศาสตร
ของชุมชน  ชวยใหเกิดความเขาใจอยางรวดเร็ววาชุมชนควรจะเดินไปขางหนาอยางไร  หรือประวัติ
ที่เกิดขึ้นกับชุมชนมีความเปนมาอยางไร  วิธีนี้ชวยทําใหตระหนักถึงเหตุการณสําคัญของชุมชน 
เชน  เกิดแผนดินไหว  โรคระบาด  แผนดินถลม  น้ําทวม  โรงเรียนที่สราง  วัดที่สราง  การมีไฟฟา
น้ําประปา  เกิดขึ้นในชุมชนเมื่อใด  และกอใหเกิดผลกับชุมชนอยางไร 
 เครื่องมือนี้เปนประโยชนในการสรางความคุนเคยภายในชุมชน  ถาปราศจากความคุนเคย
ที่สรางขึ้นนี้ก็ไมอาจประยุกตใชเครื่องมือการสรางการมีสวนรวมได 
 เครื่องมือนี้ทําใหเกิดความเขาใจและสามารถวิเคราะหสถานการณความขัดแยงวาความขัดแยง

กอตัวและนํามาสูสถานการณปจจุบันไดอยางไร  
 กระบวนการ  Timeline  ดําเนินการไดดังนี้ 

  1)  แสวงหาบุคคลผูใหขอมูลขาวสารหลัก  สวนใหญคือผูมีอาวุโสที่จะทราบถึง
เหตุการณที่เกิดขึ้นมาจากอดีต 
  2)  แจงวัตถุประสงคของการใชเครื่องมือนี้กับชุมชน 
  3)  ถามสมาชิกชุมชนถึงเหตกุารณสําคัญในอดีตวามีผลอยางไรตอชุมชนเทาที่พวก
เขาจะนกึได 
  4)  ใหสมาชิกไดอธิบายเหตกุารณอันหนึ่งในชวงระยะเวลาหนึ่งแลวบันทึกไว 
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  5)  ใชแบบการบันทึก  ที่ประกอบดวยวันเวลา  เหตุการณสําคัญ  ผลกระทบ  
พรอมขอสังเกต 
 นอกจากการนําเทคนิคและเครื่องมือตางๆ มาประยุกตใชในการวิจัยครั้งนี้แลว  ผูวิจัยยังศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวโดยการมีสวนรวมจากหลายพื้นที่  ซ่ึงไดสรุปไวในหัวขอ 
2.6 
 

2.6  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับรูปแบบการจัดการการทองเที่ยวโดยการมีสวนรวม 
  

  การวิจัยในตางประเทศที่มีการนํารูปแบบที่หลากหลายมาเปนเครื่องมือในจัดการทองเที่ยว 
โดยมุงเนนในการมีสวนรวมของชุมชนตลอดจนองคกรในทองถ่ินเพื่อใหเกิดความตระหนักและ

ความสําคัญของการมีสวนรวมอันจะนําไปสูประโยชนสูงสุดของชุมชน  ซ่ึงผลงานวิจัยที่ไดนํามาศึกษา
ในครั้งนี้ตางก็ใหความสําคัญในเรื่องของกระบวนการจัดการ  โดยใหความสําคัญตั้งแตจุดเริ่มตนคือ
การวางแผนการจัดการกระทั่งสูกระบวนการดําเนินกิจกรรม  จนทายสุดเกิดผลของการจัดการทองเที่ยว
ที่สามารถนําสูจุดหมายปลายทางได  ทั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาผลงานวิจัยของตางประเทศและในประเทศ
ที่เกี่ยวของดังนี้ 
  1)  การวางแผนการทองเทีย่วในเมืองกีมารัสของฟลิปปนส (McDamiel, Timothy & 
 Trousdale, 1999)  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเจาหนาที่รัฐ  และผูมีสวนไดสวนเสีย  ปรับปรุง
ยุทธศาสตรการทองเที่ยวชนบท  คณะผูวิจัยไดชวยในเรื่องการจัดทําแผนการประเมินศักยภาพ
ดานการตลาด  โดยการสัมภาษณ  การประชุมเชิงปฏิบัติการกับผูมีสวนไดสวนเสียได  ซ่ึงเนนหนัก
ในบทบาทของคานิยมเปนพื้นฐานในการตัดสินใจทุกประเภท  กระบวนการตัดสินใจสะทอนถึงคานิยม
ของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 

   ในระยะตอมา   กลุมผูมีสวนไดสวนเสียไดปรึกษาหารือกันในปญหา

ความเทาเทียมกันของการพัฒนาการทองเที่ยววา  ใครไดประโยชนหรือใครไมไดประโยชนอยางไร 
ในทายที่สุดการนําเอากลุมองคกรและบุคคลที่หลากหลายเหลานี้เขามามีสวนรวมทําใหลดทอน

การขัดแยง  และทําใหการพัฒนาทางการเกษตรเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวอ่ืนๆ ที่มีอยูแลว  เจาหนาที่
ของรัฐในหลายสวนรวมทั้งเจาหนาที่เกษตรจังหวัดก็ไดเขามาเกี่ยวของและชวยเหลือในกระบวนการวจิยันี ้
รวมถึงนักทองเที่ยวบางคนไดใหขอเสนอแนะในเรื่องการตลาด 

  2)  การบูรณาการของชุมชนในการทองเที่ยวเชิงนิเวศในเปรู  (Mitchell & Reid, 
2000)  งานวิจัยนี้ศึกษาที่เกาะตากิล  โดยสํารวจปจจัยทางสังคม  เศรษฐกิจในบริบทของบูรณาการ 
ซ่ึงเห็นความจําเปนวาการวิเคราะหดานสิ่งแวดลอม  ที่มีประสิทธิภาพจะตองใชเวลาและทรัพยากร     
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      ผลการศึกษาพบวาเกาะตากิลไดบูรณาการการทองเที่ยวเขากับวิถีชีวิตดั้งเดิม 
การควบคุมดูแลของชุมชนและการจัดตั้งสหกรณองคกรของสหกรณทําใหมีการแบงปนผลประโยชน

คอนขางเสมอภาค  ในป 1997 ตัวเลขของสหกรณแสดงถึงวามีสมาชิกอยู  270  คน  ที่แตละคนก็
เปนตัวแทนของแตละครอบครัว 

    ปจจุบันการทองเที่ยวไดกลายเปนเครื่องมือยังชีพอันดับตนๆ ของชาวเกาะ 
เมื่อนักทองเที่ยวเดินทางมาถึงตากิล  ชุมชนจะเขารวมในการประชุมเรื่องที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว   
และชาวเกาะตากิลก็จะทราบถึงโครงการและความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยว  จากการศึกษา
ผูเขารวมประชุมมิไดเรียกรองในสิ่งตางๆ มากนัก  แนวโนมแสดงใหเห็นวาผูชายมีความเคลื่อนไหว
และแสดงอิทธิพลในการกําหนดแนวทางของทองถ่ินมากกวาผูหญิง  อิทธิพลจากภายนอกทําใหชุมชน
ไดมีสวนรวมในการทองเที่ยว  และรอยละ  90  ของผูเขารวมประชุมแสดงความเห็นวาถาชุมชน
ไดมีสวนรวมในกิจกรรมการทองเที่ยวมากขึ้น  ก็จะทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น 

  3)  แผนปฏิบัติการ  การอนุรักษและการทองเที่ยวในปานามา  (Ayala, 2000) 
Panama’s Tourism-Conservation-Research  (PTCR)  พัฒนาแผนปฏิบัติการเศรษฐกิจการทองเที่ยว
แบบเครือขายของ  23  แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรโดยใหสถานที่ทองเที่ยวทั้งหมดมีสวนรวมกัน
ในการอนุรักษและพัฒนา เพื่อประโยชนของชุมชนโดยรอบ 

   ผูวิจัยไดกลาวถึงบทบาทของแผนปฏิบัติการทางการวิจัย  ดานการทองเที่ยวและ
การอนุรักษส่ิงแวดลอม  ที่จะชวยใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนโดยรัฐบาลไดรับการชี้นํา
จากนักเศรษฐศาสตร  นักวิทยาศาสตร  สถาปนิกและผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ในความรวมมือกัน
ที่ทําแผนเสนทางการทองเที่ยวไปยังสถานที่เปนมรดกทั้ง  23  แหง  โครงการวิจัยนําไปสูการกําหนด
ตัวช้ีวัดเศรษฐกิจการทองเที่ยวที่สําคัญ    
   ผูวิจัย  (Ayala, 2000)  ไดมีสวนทําใหเกิดความรวมมือระหวางผูนําของรัฐบาล
ปานามา  และประชาคมธุรกิจ  พรอมกับแผนกงานของสถาบันสมิธโซเนียน  (Smithsonian)  ผลก็คือ
แผนงานที่เชื่อมการทองเที่ยว  การอนุรักษและการวิจัยทางวิทยาศาสตร  ภารกิจของแผนปฏิบัติการ 
PTCR  คือการเชื่อมโยงการพัฒนาของการทองเที่ยวที่มีการแขงขันกันสูงกับอุตสาหกรรมดานการโรงแรม
และการระดมแหลงทุนความรูทางวิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษมรดกที่หลากหลายของปานามา    

   เปาหมาย  (Goal)  ของแผนปฏิบัติการเปนการสรางพันธมิตร  เพื่อเปนเครื่องมือหลัก
ในการกระจายทางเศรษฐกิจ  การวาจางงาน  และการเติบโตอยางยั่งยืน 

   4)  งานวิจัยความรวมมือเพื่อการกําหนดนโยบายดานการทองเที่ยวที่ยั่งยืนของ
เกาะบอนแอร  (Parker, 2000)  งานวิจัยนี้เปนการนํา  Gray’ Model  of  Collaboration  มาประยุกตใช
ที่หมูเกาะบอรเนียว  เพื่อเปนการกระตุนใหผูมีสวนไดสวนเสียในการทองเที่ยว  รวมกันแกไขปญหา
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ส่ิงแวดลอม  ในขณะเดียวกันการอนุรักษส่ิงแวดลอมจะชวยดึงดูดนักทองเที่ยวใหกลับมา  ถือวาเปน
การกระตุนในการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

    ระยะเริ่มของการพัฒนา มีความขัดแยงระหวางองคกรในดานผลประโยชนของ
การสงเสริมการทองเที่ยวดานหนึ่งกับการสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติอีกดานหนึ่งการปะทะ

สังสรรคในเชิงนี้ มีทางออก 3 ประการดวยกันตาม  “The Gray Model of Collaboration”  คือ 
   (1)  การดํารงอยูรวมกนั  (Coexistence) 
   (2)  ความขดัแยง  (Conflict) 

    (3)  การเอื้ออํานวยตอกัน  (Symbiosis)  ในทางระบบนิเวศชีววิทยา 
    ซ่ึงในสภาพความเปนจริง  ในระยะแรกของการพัฒนาการทองเที่ยวบอนแอร

ก็อยูในลักษณะที่  1  คือ  การอยูรวมกันตางองคกร  ตางก็ทําไปตามแนวทางของกลุมตนเอง
     ขอบเขตของปญหาของการทองเที่ยวจะแกไขไดดวยความรวมมอืและการรวมตวั

เปนหุนทางสังคม  ซ่ึงจะดีกวาการเผชิญหนาและสั่งการแบบบนสูลาง  (Top Down)  พื้นที่การทองเที่ยว
ทุกแหงจะประสบความยากลําบากเมื่อมีการขยายตัวโดยการเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว  เกิดปญหา
ดานสิ่งแวดลอมและสังคม  ซ่ึงจะไมมีองคกรใดองคกรหนึ่งไมวาจะเปนเจาหนาที่ของรัฐ  นักวางแผน
ดานทรัพยากร  ผูประกอบวิสาหกิจจะสามารถแกไขปญหาไดโดยลําพัง  การแกปญหาตองเกิดจาก
ความรวมมือระหวางองคกร  และผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด  ผลจากความรวมมือของผูมีสวนได
สวนเสียทําใหลดความขัดแยง  หันหนาเขาหากันเพื่อชวยกันแกไขปญหาที่เกิดจากผลกระทบของ
การทองเที่ยวไดในระดับหนึ่ง

    5)  การนํารูปแบบ  PREPAre  มาใชในเมืองทองเที่ยวทางประวัติศาสตร  (Bruce, 
Jackson, & Cantallops, 2001)  PREPAre  เปนรูปแบบเพื่อชวยการพัฒนานโยบายเพื่อลดความไมยั่งยืน  
ของเมืองประวัติศาสตร  ดวยความตระหนักถึงสถานการณที่อาจจะนําไปสูความไมยั่งยืนของ
การทองเที่ยว 

   ผลของการวิจัยที่ได  คือ  ตัวช้ีวัดที่มีจํานวนเชิงปริมาณที่ประมาณการดาน
ความสามารถในการรองรับ  (Carrying  Capacity)  โดยนิยามวาเปนระดับที่ดีที่สุดของการพัฒนา 
การทองเที่ยว  (Optimum  Level  of  Tourism  Development)  และใหน้ําหนักขั้นตอนการพัฒนา 
ในแตละเรื่องมากนอยตามแตผูมีสวนไดสวนเสียจะกําหนดขึ้นใหเหมาะสมกับทองถิ่นของตน  
โดยใหน้ําหนักในเรื่องการเตรียมโครงการเพื่อการปฏิบัติพรอมดวยวัตถุประสงคและตัวช้ีวัดมากที่สุด 
และใหน้ําหนักในการตระเตรียมนโยบายเพื่อความยั่งยืนมากเปนลําดับตอมา  ดังตาราง 3 

 
 



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

 

47 

ตาราง 3  PREPARe: บริบทการวิเคราะหพรอมดวยข้ันตอนและองคประกอบ 
 

  น้ําหนัก 
(P) repare policies for Sustainability (Policy) - ตระเตรียมนโยบายเพื่อความยั่งยืน P 
ทบทวนเบื้องตนเกี่ยวกับนโยบายการทองเที่ยวของเมือง 
ช้ีถึงระบบการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 
นโยบายเพื่อการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

25 

P (R) epare responsibility and resources – เตรียมความรับผิดชอบและทรัพยากร R 
ความรับผิดชอบตอการปกครองทองถิ่นหรือองคกรในทองถิ่นหรือองคกรสาธารณชน 
ทรัพยากรเพื่อการจัดตัวช้ีวัดสําคัญดานสิ่งแวดลอม 
เจาหนาที่ผูบริหารที่รับผิดชอบตอการพัฒนา / นโยบาย 

15 
 
 
 

(P) repare policies for Sustainability (Policy)  - ตระเตรียมนโยบายเพื่อความยั่งยืน P 
ทบทวนเบื้องตนเกี่ยวกับนโยบายการทองเที่ยวของเมือง 
ช้ีถึงระบบการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 
นโยบายเพื่อการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

25 

P (R) epare responsibility and resources – เตรียมความรับผิดชอบและทรัพยากร R 
ความรับผิดชอบตอการปกครองทองถิ่นหรือองคกรในทองถิ่นหรือองคกรสาธารณชน 
ทรัพยากรเพื่อการจัดตัวช้ีวัดสําคัญดานสิ่งแวดลอม 
เจาหนาที่ผูบริหารที่รับผิดชอบตอการพัฒนา / นโยบาย 

15 
 
 
 

Pr (E) pare eco – awareness / communication and training – เตรียมการกระจายขาวสารและ
จัดสํานักเชิงนิเวศและการฝกอบรม 

E 

ระเบียบ / วิธีการกระจายขาวสารทั้งภายในและภายนอกองคการทองถิ่น 
จิตสํานึกดานนิเวศและสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกองคกรทองถิ่น 
จัดระบบเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบัติการการทองเที่ยวและพัฒนา 

15 

Pre (P) are programmes of action with objectives and indicators – เตรียมโครงการ 
เพื่อการปฏิบัติพรอมดวยวัตถุประสงคและตัวช้ีวัด 

P 

จัดเตรียมตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอม สําหรับการทองเที่ยว 
-  โครงการปรับปรุงสิ่งแวดลอมเพื่อวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอมการทองเที่ยว 
-  คูมือการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในระดับทองถิ่นเพื่อใชกับการทองเที่ยวในระดับทองถิ่น 

30 

A Prep (A) re audit procedures and reporting – เตรียมกระบวนการตรวจสอบและรายงาน 15 
 กระบวนการตรวจสอบการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

แผนการตรวจสอบการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 
รายงานการตรวจสอบการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

 

รวม        100 
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 6)  การพัฒนาจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยวโดยทําใหเกิดผลสูงสุดในแคนาดา  
(Joppe, 2003)  การวิจัยนี้ไดนํารูปแบบการจัดการทองเที่ยวแบบ  TOMM  มาประยุกตใชบางสวน
ในสถานที่ทองเที่ยวหลายแหง  เชน  Niagara  Falls  Banff  Yoho  and  Kootney  National  Park  
โดยปรับปรุงและพัฒนาใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่       

   สมาคมการวิจัยการทองเที่ยวและเดินทางแคนาดา  (The  Travel  and  Tourism 
Research Association – Canada)  ไดจัดใหมีการประชุมประจําปคร้ังที่ 27 ที่น้ําตกในแอการา  แคนนาดา 
ระหวางวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2001  ในหัวขอเร่ือง  การพัฒนาที่หมายการเดินทางอยางใหผลสูงสุด 
(Optimizing  Destination  Development)  โดยพิจารณาถึงเรื่องการทําใหไดผลสูงสุดดานสิ่งแวดลอม
และดานมนุษย  นวัตกรรมในการพัฒนาพื้นที่เปาหมายและการตลาด  การทาทายและความสัมพันธ
ระหวางอาหาร  ไวนและการทองเที่ยว  ทั้งนี้โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งมีการพัฒนาใชรูปแบบ 
TOMM  

   ขอสรุปในการอภิปรายปญหานี้  คือ  ที่ผานมาการเติบโตทางการทองเที่ยว 
มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและกอใหเกิดความขัดแยง  ขอแนะนําในการแกปญหา  คือ  การหาความสมดุล
และควบคุมการเติบโตของผลกระทบและความขัดแยง  ที่จะตองใชบทบาทรวมกันของผูมีสวนได
สวนเสีย  TOMM  ไดถูกนํามาเปนส่ิงที่ตองปฏิบัติโดยมีบทเรียนสําหรับองคกรตางๆ ที่จะพัฒนา
จากการสรางความสมดุลที่ใชในอดีตมาสูการทําใหเกิดผลสูงสุด 

   น้ําตกไนแอการาไดนําเอาบางสวนของ  TOMM  มาประยุกตใช  ไดแก  
การวิเคราะหบริบท  โครงการกํากับดูแลและระบบการตอบสนองการบริหารจัดการ  ซ่ึงเกี่ยวของกับ
เศรษฐกิจการตลาด  โอกาส  ประสบการณ  สังคม  วัฒนธรรม  และส่ิงแวดลอม  ที่แตละสวนสามารถ
กําหนดสภาวะใหผลสูงสุด  (An  Optimal  Condition)  ซึ่งอีกนัยหนึ่งคือความเปนจริงในสภาวะ
ที่พึ่งปรารถนา  (Realistic  Statement  of  a  Desired  State)    
 7)  การพัฒนาแผนงานการทองเที่ยวในสก็อตแลนด  (Yeoman & McMahon-Beattie,  
2005)  เปนการพัฒนากระบวนการวางแผนโดยการจําลองสถานการณของการทองเที่ยวของสก็อตแลนด  
เปนรูปแบบที่มีกระบวนการที่สามารถใชกับตัวแปรหลายตัว 

   โดยมีการทํานายและคาดการณความเปนไปไดของสถานการณการทองเที่ยว
ในอนาคต  เพื่อสามารถวางแผนรองรับการทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ  การวางแผนโดยใช
ภาพจําลองเหตุการณ  ซ่ึงผูวิจัยไดนําเอากรณีของ Visit  Scotland  เปนกรณีศึกษา  Visit  Scotland  นี้
เปนองคการการทองเที่ยวแหงชาติ  สําหรับ  Scotland  ซึ่งรับผิดชอบในการทําตลาดให  Scotland  
เปนจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยวรับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหาร  Scotland  (The  Scottish 
Executive)  ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐมีหนาที่เปนที่ปรึกษาในเรื่องนโยบายการทองเที่ยว  เปนองคการ
ทองเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก  
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    เพื่อใหบรรลุเปาหมายจึงจําเปนตองคิดเกี่ยวกับการอนาคต  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในการใชการวางแผนโดยใชภาพจําลองเหตุการณ  เพื่อวางบริบทดานความคิด  การศึกษานี้ช้ีใหเห็น
กระบวนการใน  3  กลุมความคิดคือ  
   (1)  กลุมวางแผนโดยจําลองเหตุการณ  (Scenario  Planning) 
   (2)  กลุมตรวจสอบสภาพแวดลอม  (Environmental  Scanning) 
   (3)  รูปแบบคาดหมายอนาคตในเชงิวเิคราะหทางเศรษฐกจิ  (Forecasting  Model 
Economic  Analysis) 

    คุณลักษณะของการวางแผนโดยใชภาพจําลองเหตุการณ  (Scenario Planning – SP) 
เปนกระบวนการใชทรัพยากรอนาคตที่หลากหลาย  ซ่ึงเปนอนาคตที่เปนทางเลือก  มีตัวแปรหลายตัว 
มีความสมเหตุสมผลของความเปนไปได  และมีความไมแนนอน  SP  จะรวมเอาการตรวจสอบ
สภาพแวดลอม  การสรางสถานการณจําลองและการวิเคราะหทางเศรษฐกิจไวดวยกัน  องคกรใดๆ 
ก็อาจจะใช SP พัฒนามาสูความคิดดวยกระบวนการดังกลาวและนําไปปฏิบัติได 

   8)  การพัฒนารูปแบบการจัดการการทองเที่ยวของ  The  Cooperative  Research 
Centre  (CRC) (De Lacy & Boyd, 2000)  เปนการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนาการทองเที่ยว
ที่ยั่งยืน  เปนงานวิจัยในประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงการพัฒนารูปแบบนี้ที่เรียกวารูปแบบ  CRC  รูปแบบนี้
จะชวยกระตุนใหเกิดความรวมมือระหวางการทองเที่ยว  หนวยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย  เพื่อชวยกัน
พัฒนาการทองเที่ยวในทองถ่ินในทามกลางการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการทองเที่ยวที่สงผล

กระทบกระเทือนดานสังคมและสิ่งแวดลอม 
    ยุทธศาสตรของการวิจยัภายใตโครงการ  CRC  Tourism  มี  3  ขั้นตอนคือ 
   (1)  การวิเคราะหขอมูลที่มีอยู  และทัศนของผูที่มีสวนไดสวนเสีย  ซ่ึงจะนําไปสู

การกําหนดลําดับความสําคัญตอการแกไขปญหา  และชี้แนะแนวทางเพื่อการวิจัยในอนาคต 
   (2)  การวิจัยภาคสนามเพื่อไดรับบทเรียนในการกําหนดทิศทางและการบริหาร

จัดการการทองเที่ยว 
   (3)  ผลที่ไดจากการวิจัยเหลานี้ก็จะนํามาสนับสนุนนโยบายการบริหารจัดการ

อยางยั่งยืน  และการพัฒนาหุนสวนการทองเที่ยว  
   การเปนหุนสวนทําใหเกิดผลการวิจัยเกี่ยวของกันหลายสาขาวิชาการ

ในการที่จะชวยแกไขปญหาเรื่องการทองเที่ยว  ปญหาระหวางเมืองและชนบท  ปญหาระหวาง
บริษัทใหญ ๆ กับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดเล็ก  ที่จําเปนตองแสวงหาทางออกที่เหมาะสม 
  จากผลงานวิจัยท่ีกลาวมาขางตนทั้ง  8  เร่ืองสามารถสรุป  รูปแบบการจัดการการทองเที่ยว
ที่เหมาะสมกับแตละทองถ่ิน  ดังตาราง  4  ไดแก  (1)  Value-Focused  Thinking Model  (2)  Community 
Integration in Ecotourism  (3)  Panama’s TCR Action Plan  (4)  การตอยอด Gray’ Model of  
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Collaboration  (5)  PREPAre  Model  (6)  การตอยอด  Tourism  Opimisation  Management  Model  
(7)  Scenario  Planning  Model  และ (8)  CRC  Model 
 
ตาราง 4  สรุปงานวิจยัการพฒันาการจัดการการทองเที่ยวในทองถ่ินรปูแบบตางๆ 
 

ประเทศ หัวขอวิจัย ผลโดยสรปุ 
ฟลิปปนส Value-Focused Thinking in a 

Different: Planning Tourism for 
Guimaras, Philippine 
(McDamiel, Timothy, & Trousdale, 
1999) 

วัตถุประสงคของการพัฒนา Value-Focused Thinking 
ก็เพื่อเปนตนแบบการวางแผนการทองเที่ยวใน Guimaras   
รูปแบบนี้เปนยุทธศาสตร  เพื่อใหเกิดความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนา 
การทองเที่ยวในทองถิ่น 

เปรู 
 

Community Integration in 
Ecotourism: A Comparative Case 
Study of Two Communities in Peru 
(Mitchell & Reid, 2000) 
 

ศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาการทองเที่ยวของสอง

ชุมชน  สรุปวาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการพัฒนา
และจัดการการทองเที่ยวไดแก 1) การที่ชุมชนตระหนัก
ถึงความสําคัญของการมีสวนรวม 2) ชุมชนมีความเปน
หนึ่งเดียว 3) รัฐใหอํานาจแกชุมชน  

ปานามา Panama’s TCR Action Plan 
(Ayala, 2000) 
 

Panama’s Tourism- Conservation- Research (TCR) 
พัฒนาแผนปฏิบัติการเศรษฐกิจการทองเที่ยว 
แบบเครือขายของ 23 แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร   
โดยใหสถานที่ทองเที่ยวทั้ง 23 แหงและที่พัก 
มีสวนรวมกันอนุรักษและพัฒนา   เพื่อประโยชน 
ของชุมชนโดยรอบ  

แคริปเบียน Collaboration on Tourism Policy 
Making: Environmental and 
Commercial Sustainability on 
Bonair, NA (Parker, 2000)   
 

งานวิจัยนี้เปนการนํา Gray’ Model of  Collaboration 
มาประยุกตใชที่หมูเกาะ Bonaire เพื่อเปนการกระตุน
ใหผูมีสวนไดสวนเสียในการทองเที่ยว เชน โรงแรม  
สายการบิน รวมกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอม เชน  
น้ําเสีย  ในขณะเดียวกันการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
จะชวยดึงนักทองเที่ยวใหกลับมา  ถือเปนการกระตุน
การพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

ยุโรป PREPARe: A Model to Aid the 
Development of Policies for Less 
Unsustainable Tourism in Historic 
Towns (Bruce, Jackson, & 
Cantallops, 2001)  PREPAre 

PREPARe Model  พัฒนาโดยใชเมืองทองเที่ยว 
ทางประวัติศาสตร 4 แหงในยุโรปเปนสถานที่ศึกษา
และพัฒนา   ทําใหไดกระบวนการการจัดการ 
การทองเที่ยวที่มีนโยบายที่สามารถประเมิน และ
ตรวจสอบได  โดยใชดัชนี 6-points policy 
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ตาราง 4  (ตอ)  สรุปงานวิจัยการพัฒนาการจัดการการทองเที่ยวในทองถ่ินรูปแบบตางๆ 
 

ประเทศ หัวขอวิจัย ผลโดยสรปุ 
แคนาดา Optimizing Tourism Destination 

Development in Canada 
 (Joppe, 2003) 
 

The Travel and Tourism Research Association  
ของประเทศแคนาดา  ไดนํารูปแบบการจัดการ 
การทองเที่ยวแบบ TOMM มาประยุกตใชในสถานที่
ทองเที่ยวหลายแหง เชน Niagara Falls  Banff Yoho 
และ Kootney National Park F  โดยปรับปรุงและ
พัฒนาใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่ 

อังกฤษ  
(สก็อตแลนด) 

Developing a Scenario Planning 
Process Using a Blank Piece of 
Paper (Yeoman & McMahon-
Beattie, 2005) 
 

Scenario Planning พัฒนาโดย VisitScotland เปนรูปแบบ
ที่มีกระบวนการที่สามารถใชกับตัวแปรหลายตัว    
โดยมีการทํานาย และคาดการณความเปนไปไดของ
สถานการณการทองเที่ยวในอนาคต  เพื่อสามารถ
วางแผนรองรับการทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ออสเตรเลีย An Australian Research 
Partnership Between Industry, 
University and Government: The 
Cooperative Research Center for 
Sustainable Tourism (De Lacy & 
Boyd, 2000) 

The Cooperative Research Center (CRC) พัฒนา
รูปแบบ CRC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนา 
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน  รูปแบบนี้จะชวยกระตุนใหเกิด
ความรวมมือระหวางการทองเที่ยว หนวยงานภาครัฐ 
และมหาวิทยาลัย   เพื่อชวยกันพัฒนาการทองเที่ยว 
ในทองถิ่น   

 
  จากการศึกษาผลงานการวิจัยของตางประเทศจะพบวารูปแบบการพัฒนาการจัดการทองเที่ยว

โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในทองถิ่นมักใหความสําคัญในเรื่องหลักๆ ที่สําคัญ
อันประกอบไปดวยการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดลอม  การคํานึงถึงผลทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐในทองถ่ินกับชุมชนตลอดจน

สถาบันการศึกษาที่รวมกันในการศึกษาวิจัยโดยไดนํารูปแบบตางๆ มาประยุกตใชในการศึกษา 
ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็นถึงกระบวนการจัดการทองเที่ยวที่นํามาสูจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยว

ที่ใหผลสูงสุดตอชุมชนนอกจากนี้จะพบวาการผลการวิจัยไดมุงเนนในเรื่องของการสรางตัวช้ีวัด

เพื่อการประเมินและติดตามในการนําผลมาวางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาตอไปอยางตอเนื่อง 
สําหรับในประเทศไทยเองก็มองเห็นความสําคัญของการพัฒนาการทองเที่ยวในทองถ่ิน

โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย  มีงานวิจัยหลายชิ้นโดยการสนับสนุนของ สกอ. ที่ให
ความสําคัญของการจัดการการทองเที่ยวโดยการมีสวนรวมของชุมชน  เชน  “การพัฒนาเครือขาย
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การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ในชุมชนบานไร  อําเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ”  (วิไลลักษณ  สุวจิตตานนท & อัฏฐมา  นิลนพคุณ, 2548)  งานวิจัยนี้เนนแนวคิด
ใหผูมีสวนไดสวนเสีย  ทั้งภาครัฐและเอกชน  มารวมกันหาแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนา  และเสริมใหมี
กิจกรรมตางๆ เพื่อกระตุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวในทองถ่ิน 
 นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษาเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการ

แหลงทองเที่ยว  เชน  “รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน”  
(วัชรินทร  ศรีสัตบุตร; อางใน สินธุ  สโรบล, 2547, หนา 34)  การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาคนหา
รูปแบบการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนโดยการมีสวนรวมของชุมชน  ผลการวิจัย
พบวาการจัดการทองเที่ยวของชุมชนเกิดจากการมีสวนรวม  และคํานึงถึงความสามารถในการรองรับได
ทางนิเวศประกอบกับความสามารถในการรองรับทางธรรมชาติดานกายภาพและทางดานสังคม    
 ณัฐกานต  ชาญเวช  (2550)  ศึกษา “แนวทางการออกแบบและบริหารจัดการพื้นที่ชุมชนประมง
ทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย  เพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศยั่งยืน”  โดยหาลักษณะทางกายภาพ
ของพื้นที่  วิเคราะหความสัมพันธระหวางการทองเที่ยวเชิงนิเวศยั่งยืนกับชุมชนประมง  เพื่อกําหนด
แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชุมชนประมง  ผลจากการศึกษาสรุปแนวทางโดยชุมชนไดดังนี้ 
ตองการใหมีการปรับระดับพื้นที่ชายฝงไมใหลาดชันจนเกินไป  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
ภูมิทัศน  ลดปญหาคุณภาพน้ําเสื่อมและชุมชนแออัด  ชุมชนบางสวนเห็นดวยกับการปรับปรุงบานพัก
เพื่อเปนโฮมสเตย  สวนใหญเห็นวาการปรับปรุงสภาพแวดลอมดังกลาวจะเปนการพัฒนาการทองเที่ยว
และสรางรายไดเสริมแกชุมชนของตน  
  จากการศึกษาทั้งของตางประเทศและในประเทศจะเห็นไดวาการพัฒนาการจัดการ

การทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีในดานตางๆ แกชุมชน  อยางไรก็ดีรูปแบบการจัดการ
ควรเปนแบบบูรณาการ  มีความยืดหยุนสามารถปรับใหเขากับสถานการณ  และชุมชนแตละชุมชนได 
จุดสําคัญที่สุดไดแกการเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนและดาํเนนิการการจดัการ

การทองเที่ยว  ซ่ึงผลที่ตามมาคือการพัฒนาที่ยั่งยืน  ผลประโยชนที่เกิดจากการทองเที่ยวตกอยูกับชุมชน  
ทําใหชุมชนตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรที่เปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยว  และรวมมือกันเพื่อให
เกิดการพัฒนาดังกลาวในชุมชนจากรุนหนึ่งสูรุนหนึ่งสืบเนื่องตอไป 
 อยางไรก็ดีงานวิจัยในประเทศไทยสวนใหญแมจะเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย

โดยเฉพาะชุมชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและวางแผนการจัดการการทองเที่ยว  
แตมักเนนการจัดการทางกายภาพและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะสั้น  ยังไมมีการศึกษาในเรื่อง
กระบวนการจัดการโดยการมีสวนรวมอยางลึกซ้ึง  วาจะทําอยางไรชุมชนถึงจะสนใจและตองการ
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวในทองถ่ินของตนอยางสมัครใจ  จนกาวไปถึงขั้นที่สามารถ
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บริหารจัดการการทองเที่ยวไดโดยชุมชนเอง  การวิจัยนี้จึงเปนการตอยอดสิ่งที่งานวิจัยกอนหนานี้
ไดเร่ิมตนไวแลว  โดยนํา  TOMM  มาประยุกตใชและเกิดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

2.7  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

  รอสส  และวอลล  (Ross & Wall, 2000)  กลาววา  องคประกอบสําคัญของการทองเที่ยว
เชิงนิเวศในชุมชน  คือการมีสวนรวม  

  การวิจยัคร้ังนีจ้ึงกําหนดกรอบแนวคดิในการวิจัยไวดังภาพ 8 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• โอกาสทางเศรษฐกิจสําหรับคนในพื้นที่ 

• ใหการศึกษาและการสรางจิตสํานึกแกคนในพื้นที่ 
 

การเพิ่มพูนพัฒนา 
(I: Incremental) 

• การเลือกอยางระมัดระวังตอแนวทาง 
การพัฒนา 

• การนําไปปฏิบัติอยางคอยเปนคอยไป 

• การตรวจดูแลและประเมินผล 
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

การรวมมือในการทํางาน 
(C: Cooperation / collaboration) 

• ระหวางรัฐหนวยงานของรัฐบาลกัน 

• ระหวางรัฐของภาคเอกชน 

• ระหวางระดับตางๆของการบริการ 

• ระหวางระดับเดียวกันทางการเมือง 

• ระหวางการบริการจากภาคเอกชน 

การพัฒนารูปแบบการจัดการ 
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

รูปแบบและกระบวนการการจัดการ 
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

การวางแผน 

การนํารูปแบบTOMM 
มาประยุกตใช 

การวางแผนปฏิบัติการ 
จัดการทองเที่ยว 

เชิงนิเวศ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู (P: Participatory) 

• คนในพื้นที่ในการตั้งเปาหมายและความปรารถนาการทองเที่ยว 

• ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

ภาพ  8  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
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  กรอบแนวคิดในการวิจัยดังกลาวจะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคสําคัญ ไดแก  การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในเรื่องที่จะใหมีความเขาใจวาทองถ่ินมีความตองการและมีความกังวลใจอยางไร  ทําให
สามารถหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่จะมีผลทางลบตอชุมชนทองถ่ิน  สงเสริมใหเกิดการการกระจายอํานาจ   
โดยชาวบานมีความสามารถในการตัดสินใจตอทิศทางการพัฒนาทองถ่ินตามทีต่นตองการ  ชวยสรางสรรค  
รวมมือประสานงานกัน  ชวยเรงเราใหมีที่พัฒนาผูนําของชุมชนที่มีจิตใจที่ดี  มีการเชื่อมโยงระหวาง
เปาหมายของการอนุรักษและการพัฒนา ทองถิ่นมีการกระจายผลประโยชน  และมีกระบวนการ
ที่อํานวยใหทองถ่ินมีขีดความสามารถในการตรวจสอบ ประเมินความกาวหนาของชุมชนได 
(Sofield, 2003)  ยิ่งกวานั้นผูคนในทองถ่ินอาจไดรับผลประโยชนหลายอยาง  เชน  ทําใหกลายเปน
ชุมชนที่ตอนรับนักทองเที่ยว  ชุมชนมีสวนรวมในพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศในทองถ่ิน  และ
ไดรับการสนับสนุนและความรวมมือของทุกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อสรางเครือขาย
พันธมิตรที่พรอมใหการสงเสริมชุมชนในการจัดการการทองเที่ยว 
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