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การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ของชุมชนบางขันแตก จังหวัดสมุทรสงคราม

Community Based Tourism Management and Sustainable Tourism 
Development of Bangkantaek Community in Samutsongkhram Province

บทคัดย่อ

 กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวโดยชุมชนกับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนของชุมชน 

บำงขันแตก จังหวัดสมุทรสงครำม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำ 1) ศักยภำพในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ที่จะนสำไปสู่กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนของชุมชนบำงขันแตก จังหวัดสมุทรสงครำม และ 2) กำรรับรู้และ 

กำรเรยีนรูเ้กีย่วกบักำรท่องเทีย่วโดยชมุชนทีส่่งผลต่อกำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วโดยชมุชน ซึง่เป็นกำรต่อยอดกำรวจิยั 

ปี 2555 และ 2559 กำรวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถำมรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับศักยภำพในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดย

ชุมชนอย่ำงยั่งยืนประกอบด้วยควำมคิดเห็นเก่ียวกับศักยภำพของแหล่งท่องเที่ยว กำรรับรู้และกำรเรียนรู้เกี่ยวกับ 

กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน จำกกำรรวบรวมข้อมูลจำกประชำชน 360 คน จำก 12 หมู่บ้ำน จำกกำรวิเครำะห์

ข้อมลูด้วยสถติเิชงิพรรณนำ โดยใช้ค่ำร้อยละ อธบิำยข้อมลูส่วนบคุคลของกลุม่ตวัอย่ำงด้ำนเพศ อำย ุกำรศกึษำ อำชพี 

และค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน อธิบำยเก่ียวกับศักยภำพในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนกำรรับรู้และ 

กำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนและกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน ส่วนควำมคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน ผู้วิจัยได้วิเครำะห์เน้ือหำและสรุปประเด็นสสำคัญ 

ที่ตรงกัน พบว่ำ ศักยภำพด้ำนองค์กรชุมชนและด้ำนกำรจัดกำรในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนส่งผลต่อ 

กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวที่ย่ังยืนมำกท่ีสุด โดยเฉพำะกำรท่ีชุมชนมีระบบสังคมที่เข้ำใจกันชุมชนสำมำรถเช่ือมโยง 

กำรท่องเท่ียวกบักำรพฒันำชมุชนโดยรวมได้ และกำรมกีฎกตกิำในกำรจดักำรสิง่แวดล้อม วฒันธรรม และกำรท่องเทีย่ว  

เป็นองค์ประกอบสสำคัญของศักยภำพในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนมำกที่สุด ส่วนกำรรับรู้และเรียนรู ้

เกีย่วกบักำรท่องเทีย่วโดยชมุชนจำกสือ่แผ่นพบัทีผู่ว้จิยัได้จดัทสำและเผยแพร่ผ่ำนกจิกรรมบรกิำรวชิำกำร กลุม่ตัวอย่ำง 

ส่วนใหญ่เรียนรู้เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนในเรื่องกำรสร้ำงจิตสสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 

และวัฒนธรรมทั้งในส่วนของชำวบ้ำนและผู้มำเยือนมำกที่สุด กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีควำมเห็นว่ำในภำพรวมของ

กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ย่ังยืน กิจกรรมกำรท่องเที่ยวมีผลต่อรำยได้ของชุมชน สังคม และกำรอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนมำกที่สุด 

ค�าส�าคัญ : กำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
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บทน�า

 กำรท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community Based 

Tourism; CBT) เป็นแนวคิดที่ประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก

นสำมำจัดกำรในชุมชนท้องถิ่น โดยรูปแบบของกำร

จดักำรโดยชมุชนหรอืเจ้ำของพืน้ที ่(Host Management) 

เช ่น ประเทศญ่ีปุ ่น หรือฟิลิปปินส์  Etsuko [1]  

แห่งมหำวิทยำลัย Okazaki Kobe ได้ศึกษำและพบว่ำ  

กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นตัวแบบของกำรท่องเที่ยว 

เชิงนิ เวศ ซึ่งมีองค ์ประกอบสสำคัญคือกำรมีส ่วน

ร่วม กำรกระจำยอสำนำจ ควำมร่วมมือ และควำมคิด

สร้ำงสรรค์ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวโดยชุมชนขยำย

ตัวอย่ำงรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเป็น 

เครือข่ำยเชื่อมโยงภำยในและภำยนอกชุมชนมำก

ขึ้น อีกทั้งยังเป็นวิธีกำรจัดกำรท่องเที่ยวแบบหน่ึง

ที่มีศักยภำพ โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของชุมชนใน 

กำรจัดกำร สนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร ธรรมชำติ 

และทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวในตัวเอง [2] 

 สสำหรับประเทศไทย กระแสกำรพัฒนำเพื่อ

สนับสนุนกำรยกระดับเศรษฐกิจฐำนรำกของคนใน

ท้องถิ่น รัฐบำลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้ควำมสสำคัญกับกำรกระจำยอสำนำจและสิทธิชุมชน

ตำมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 (มำตรำ 46 และ 56) โดย

เฉพำะกำรมส่ีวนร่วมในกำรจดัสรรทรพัยำกรธรรมชำติ

และสิง่แวดล้อม กำรพึง่ตนเอง และกำรตดัสนิใจเกีย่วกบั 

กำรจัดกำรธุรกิจชุมชน (มำตรำ 78) รวมถึงแนวโน้ม 

กำรเรียกร ้องสิทธิต ่ำง ๆ ตำมแนวคิดกำรพัฒนำ

กระบวนกำรมีส่วนร่วม [3] แต่ในควำมเป็นจริงแล้ว 

กลับพบว่ำมีปัญหำและอุปสรรคเกี่ยวกับกำรมีส่วน

ร่วมในหลำยพ้ืนที่ที่นักวิจัยศึกษำรูปแบบและแนวทำง 

กำรพัฒนำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวประเภทต่ำง ๆ และ

กำรท่องเที่ยวโดยกำรจัดกำรร่วมกันของชุมชนเอง 

ก็พบว่ำ ปัญหำเกิดจำกกำรขำดควำมรู ้ควำมเข้ำใจ

และกำรมีส่วนร่วมในทุกกระบวนกำรจัดกำร ซึ่งเป็น

อุปสรรคอย่ำงยิ่งต่อกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน

Abstract

 A study of community based tourism management and sustainable tourism development of Bangkantaek 

Community in Samutsongkhram Province was aimed to study 1) the potentials of community based tourism 

management enhancing sustainable tourism development and 2) the perception and learning about community 

based tourism effecting tourism promotion. This research was the combination of the research findings in 2012 with  

the survey data in 2016. Data was gathered from 360 samples in 12 villages and using the descriptive statistics 

including percentage, mean, and standard deviation for analyzing of quantitative data whereas the content analysize 

was used for qualitative data. The fndings of the research were as follows : 1) Community based tourism management 

in “community organizing” and “management” factors were highest level, especially in the items of understanding 

to each others amoung people and the ability of linkage for tourism and overview of community development.  

2) The regulations and rules in their environmental, cultural, and tourism management were the essential components 

of potential in community based tourism management. 3) The perception and learning on community based tourism 

management from printed media via the activities of academic project that researcher conducted, most samples 

acknowledged about community based tourism management. As a whole of overview on sustainable tourism 

development, most samples refered that tourism activities affected the sustainable incomes, society, and environment 

at the highest level.

Keywords : community based tourism, tourism development, sustainable tourism 
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 ท่ำมกลำงกระแสท้องถิ่นนิยม ที่มุ ่งเน้นให้

มีกำรกระจำยอสำนำจสู ่ท้องถิ่น และให้ควำมสสำคัญ

กับสิทธิชุมชนท้องถิ่น ดังจะเห็นได้จำกรัฐธรรมนูญ 

แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540 พอสรุปได้ว่ำ 

ในมำตรำ 46 และมำตรำ 56 กล่ำวถึงกำรให้สิทธิชุมชน

ท้องถิน่ในกำรมส่ีวนร่วมจดักำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละ

สิ่งแวดล้อมของชุมชน มีกำรกระจำยอสำนำจให้ท้องถิ่น 

พึง่ตนเองและกำรตดัสินใจในกจิกำรท้องถิน่ตำม มำตรำ 

78 รวมทั้งกระแสกำรเรียกร้องของชุมชนท้องถิ่น

ท่ำมกลำงแนวคิดกำรพัฒนำแบบมีส่วนร่วม

 ปัญหำอุปสรรคท่ีพบจำกผลกำรวิจัยในหลำย

พื้นที่พบว่ำ ปัญหำในกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรกำร

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประชำชนในท้องถิ่น ประชำชน

ในท้องถิ่นไม่ค่อยได้รับทรำบข่ำวสำรเก่ียวกับกำร 

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง

ในกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขำดกำรประสำนควำมร่วม

มือกันระหว่ำงประชำชนกับหน่วยงำนภำครัฐ ปัญหำ

ควำมขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ รวมท้ังหน่วยงำนรัฐ 

ไม่ค่อยเปิดโอกำสให้ประชำชนในท้องถิ่นได้เข้ำมำ 

มีส่วนร่วมอย่ำงจริงจัง

 กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนในบริบทของพื้นที่

แหล่งทรัพยำกรอันหลำกหลำยของชุมชน กำรพิจำรณำ

กำรใช้ประโยชน์ในประเดน็นีเ้ป็นกำรเน้นกำรท่องเทีย่ว

ในแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเน่ืองกับธรรมชำติเป็นหลัก

มีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น รวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและ

ประวตัศิำสตร์ท่ีเกีย่วเนือ่งกบัระบบนเิวศในพืน้ที ่ดงันัน้  

กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงตั้งอยู่บนฐำนคิดที่เน้นให้

เห็นถึงควำมสสำคัญของกำรผสมผสำนจุดมุ่งหมำยของ

กำรฟื้นฟูและอนุรักษ์สภำพแวดล้อม รวมทั้งอัตลักษณ์

และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมของกลุ่มชำติพันธุ์

ต ่ำง ๆของชุมชนอันมีวิถีชีวิตและจำรีตประเพณี 

แตกต่ำงกัน นอกจำกนี้ยังมีจุดมุ่งหมำยให้คนในชุมชน

รู ้จักกำรสร้ำงสสำนึกท้องถิ่น เร่งเร้ำควำมภำคภูมิใจ

ในควำมเป็นอัตลักษณ์ทำงชำติพันธุ ์และวัฒนธรรม

ประเพณีของตน รวมทั้งสำมำรถให้คสำอธิบำยแก  ่

นกัท่องเทีย่วได้รบัรู ้และเข้ำใจในวถิชีวีติและวฒันธรรม

ท้องถิ่น ควำมสวยงำมและคุณค่ำ ตลอดจนกำรส่ือให้

เหน็พฒันำกำรของวฒันธรรม จำรตีประเพณทีัง้นีเ้พือ่ให้

คนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกระบวน 

กำรเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั กำรเคำรพต่อควำมเชือ่ ศกัดิศ์รี

และสิทธิในกำรเป็นกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำง ๆ วัฒนธรรม 

ประเพณี และพิธีกรรมของชุมชนโดยเน้นกำรจัดกำร

ท่องเทีย่วบนเงือ่นไขของกำรจดักำรทีม่คีวำมรบัผดิชอบ

ทีจ่ะช่วยกนัลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม ทัง้นี้

มุ่งให้มีกำรจัดกำรที่ยั่งยืนครอบคลุมถึงกำรอนุรักษ์

 ดังนั้น ผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษำเกี่ยวกับศักยภำพ

ในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนที่จะนสำไปสู ่

กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวได้อย่ำงยั่งยืน โดยอำศัยควำม

อนุเครำะห์และควำมร่วมมือของผู ้บริหำรองค์กำร

บริหำรส่วนตสำบล โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตสำบล 

ผู ้นสำชุมชน และชำวบ้ำน ซึ่งมีบทบำทสสำคัญในกำร

พัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว

โดยชุมชน ประกอบกับกำรจัดทสำส่ือแผ่นพับและกำร

ให้บริกำรวิชำกำรเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ชุมชนและ

เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจก่อนเก็บรวบรวมข้อมูล

ภำคสนำม เป็นพื้นฐำนสสำคัญในกำรศึกษำครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพื่ อศึกษำศักยภำพในกำรจัดกำรกำร 

ท่องเทีย่วโดยชมุชนทีจ่ะนสำไปสูก่ำรพฒันำกำรท่องเทีย่ว

อย่ำงยัง่ยนืของชุมชนบำงขนัแตก จงัหวดัสมทุรสงครำม

 2. เพือ่ศกึษำกำรรบัรูแ้ละกำรเรยีนรูเ้กีย่วกบักำร

ส่ือสำรควำมรู้เก่ียวกับกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน พัฒนำ

ควำมสัมพันธ์ของเครือข่ำยต่อยอดกำรวิจัยเพ่ือส่งเสริม

กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. ผู้นสำชุมชนและชำวบ้ำนสำมำรถนสำผลกำร 

วจิยัสรปุเป็นแนวทำงกำรจดักำรกำรท่องเทีย่วโดยชมุชน

บำงขันแตกอย่ำงยั่งยืน

 2. แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรท่องเที่ยว 

โดยชมุชน กำรท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ซึง่จะนสำไปสูก่ำร
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พัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนของชุมชนอื่น

 3. องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำน 

ของรัฐที่เกี่ยวข้องสำมำรถนสำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำร

กสำหนดแผนปฏิบัติกำรเพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม

หรือสนับสนุนกำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรม 

กำรท่องเที่ยวของชุมชนตำมบริบทของชุมชนได้อย่ำง

เหมำะสม

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 กำรท่องเทีย่วโดยชมุชนจดัว่ำเป็นกำรมุง่บทบำท

สสำคัญของกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน จสำเป็น

ต้องมีหน่วยงำนรัฐและเอกชนทุกส่วนสนับสนุนและ

ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวในชุมชน โดยเฉพำะองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่และหน่วยงำนกำรท่องเทีย่วมหีน้ำ

ที่โดยตรงในกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวและสนับสนุน

ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่อง

เที่ยวอย่ำงจริงจัง

 กำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วและกำรพฒันำสถำนที่ 

ท่องเที่ยว ในควำมหมำยที่ครอบคลุมทรัพยำกรกำร

ท่องเที่ยว ซึ่งหมำยควำมถึง พื้นที่ สิ่งของ กิจกรรม และ

หรือมิติอื่นใดที่สำมำรถให้คุณค่ำเชิงกำรท่องเท่ียว เช่น 

ควำมสวยงำมตำมธรรมชำติคุณค่ำเชิงประวัติศำสตร์ 

ศิลปวัฒนธรรม และกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์ใหม่ ทั้งนี้ 

ทรพัยำกรกำรท่องเทีย่วสำมำรถปรำกฏได้ทัง้ในลกัษณะ

ของรูปธรรม สัมผัสได้ด้วยกำรจับต้อง เช่น สิ่งก่อสร้ำง 

ของที่ระลึก ถส้ำ และนส้ำตก เป็นต้น และในลักษณะของ

นำมธรรมที่ไม่สำมำรถสัมผัสได้แต่สำมำรถสัมผัสได้

ด้วยทำงอืน่ เช่น ภมูปัิญญำท้องถิน่ ภำษำ ควำมเป็นชนเผ่ำ 

และกำรเล่นกำรแสดงพ้ืนบ้ำน เป็นต้น รวมถึงสถำนที่ 

ที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติและสิ่งที่มนุษย์สร้ำงข้ึน 

เพื่อใช้เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียว กิจกรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม

ของแต่ละท้องถิน่ทีม่ลีกัษณะเด่นดงึดดูควำมสนใจของ

นักท่องเที่ยว [4]

 รูปแบบการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

(CBT) มี 3 รูปแบบ คือ  1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เป็น

โปรแกรมกำรท่องเท่ียวปกติของชุมชน 2) ศึกษำดูงำน

เป็นกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู ้ ซึ่งมีทั้งกำรบรรยำย 

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เพื่อให้ผู ้มำศึกษำดูงำนได้

เข้ำใจและนสำไปประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับบริบท 

หรือวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำดูงำน 3) จิตอำสำ

เป็นกิจกรรมเพิ่มเติมสสำหรับอำสำสมัครที่ต้องกำรทสำ

กจิกรรมบสำเพญ็ประโยชน์ทีส่อดคล้องกบัควำมต้องกำร

ของชุมชน ส่วนองค์ประกอบหลักของกำรท่องเที่ยว

โดยชุมชน มีอยู่ 4 ด้ำน คือ 1) ทรัพยำกรธรรมชำติและ

วัฒนธรรม 2) องค์กรชุมชน 3) กำรจัดกำร 4) กำรเรียน

รู้ [5]

 การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) กับการพัฒนา

ชุมชนอย่างเป็นองค์รวม

 กำรท่องเที่ยวมีควำมสัมพันธ์กับกำรพัฒนำ

ชุมชนอย่ำงเป็นองค์รวม  เนื่องจำกทรัพยำกรกำร 

ท่องเที่ยวกับทรัพยำกรที่ชุมชนใช้เป็นฐำนกำรผลิต

เป็นทรัพยำกรเดียวกัน วัฒนธรรมและสังคมเป็นตัว 

ขบัเคลือ่นเรือ่งจติวญิญำณของชมุชน ในกำรสร้ำงสมัพนัธ์ 

กันภำยในชุมชนและกำรสัมพันธ์กับภำยนอก  ควรจะ

เชือ่มโยงให้เหน็กำรท่องเทีย่วกบักำรพฒันำชมุชนอย่ำง

เป็นองค์รวม 

 สรุปได้ว่ำ หลักกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 

มีหัวใจอยู่ที่ควำมเป็นเจ้ำของร่วมกัน กำรมีส่วนร่วมใน

กำรตดัสนิใจกสำหนดเป้ำหมำยและทศิทำงกำรดสำเนนิกำร 

ซึ่งสะท้อนถึงควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นชุมชน และ 

ส่งผลต่อกำรยกระดบัคณุภำพชีวติ สิง่แวดล้อม รกัษำไว้

ซ่ึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่ำนกระบวนกำร

เรียนรู้ระหว่ำงคนต่ำงวัฒนธรรม เคำรพในวัฒนธรรม

ที่แตกต่ำงและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ โดยมีผลลัพธ์ที่

เป็นประโยชน์โดยตรงแก่ชุมชนในส่วนของกำรสร้ำง

งำนสร้ำงรำยได้อย่ำงเป็นธรรม

 ดังนั้น กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน จะเกิดขึ้นได้ 

สมำชิกในชุมชนจะต้องยึดม่ันและปฏิบัติอยู่ในกรอบ

ของหลักกำรข้ำงต้น เนื่องจำกชำวบ้ำนทุกคนเป็น

เจ้ำของทรัพยำกรและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำร

ท่องเทีย่ว กำรท่องเทีย่วโดยชุมชนจงึเป็นเครือ่งมอืสร้ำง

ควำมเข้มแข็งขององค์กรโดยชำวบ้ำนร่วมกันจัดกำร
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ทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรม ผ่ำนกระบวนกำรมี

ส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม

ในกำรกสำหนดทศิทำงกำรพฒันำ และมคีวำมโปร่งใสใน

กำรแบ่งปันประโยชน์จำกกำรท่องเทีย่วอย่ำงมเีหตมุผีล

 การท่องเที่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

 จำกกำรประชุมระดับโลกเรื่องส่ิงแวดล้อมโลก 

(Earth Summit) ในปี 2535  นบัเป็นจดุเริม่ในกำรผลกัดนั 

ควำมคิดเรื่อง “กำรพัฒนำท่ียั่งยืน” ส่งอิทธิพลถึง 

กำรให้ควำมสสำคัญเรื่อง “กำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” จำก

กระแสกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 3 ประกำร กล่ำวคือ

 1. กระแสควำมต้องกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

 2. กระแสควำมต้องกำรของนักท่องเท่ียวท่ี

สนใจกำรท่องเที่ยวเพื่อกำรเรียนรู้

  3. กระแสควำมต้องกำรในกำรพัฒนำคนและ

ให้ควำมสสำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

 กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นควำมพยำยำมหนึ่ง

ของกำรสร้ำงทำงเลือกในกำรพัฒนำในประเด็นกำร

ท่องเที่ยวที่ให้คนในชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมและได้รับ

ประโยชน์จำกท่องเที่ยว และมีบทบำทในกำรกสำหนด

ทิศทำงกำรพัฒนำ

 การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

 กำรท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

เป็นกำรท่องเที่ยวที่มีควำมต่อเนื่อง มีคุณภำพ และมี

ควำมสมดุล ด้ำนควำมต้องกำร อุตสำหกรรมกำรท่อง

เที่ยวควำมต้องกำรของชุมชนท้องถิ่นและขีดควำม

สำมำรถของทรัพยำกรที่มี [5]

 กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) เป็นผลิตภัณฑ์

กำรท่องเที่ยวที่มีแนวคิดชัดเจน  กล่ำวคือ เป็นกำรท่อง

เที่ยวที่จัดกำรโดยชุมชน เน้นกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้

เกิดกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน จุดเด่น ของกำรท่องเท่ียวโดย

ชุมชน (CBT) คือ แต่ละชุมชนจะมีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น 

นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับควำมเป็นท้องถิ่นดั้งเดิม 

เป็นกำรท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มี

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงนักท่องเที่ยวกับชำวบ้ำน 

นักท่องเที่ยวสำมำรถรับรู้ถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคน

กับธรรมชำติ วัฒนธรรมกับภูมิปัญญำท้องถิ่น และ

ทรัพยำกรธรรมชำติ 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน

กับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนจึงมีนัยสสำคัญ 

เช่ือมโยงกัน คือ กำรมีส่วนร่วมของชุมชน กำรพึ่งพำ 

ตนเองโดยมุ ่ งอนุรักษ ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ 

สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญำท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม 

ท้องถิ่น รวมไปถึงกำรสร้ำงงำนและรำยได้อย่ำงเป็น

ธรรมและทั่วถึงเพื่อกำรพึ่งตนเองได้อย่ำงแท้จริง  

ซึ่งต้องได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนควำมรู้และ

ทักษะในกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องและเหมำะสมกับ

บริบทของพ้ืนที่ หน่วยงำนของรัฐและองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นมีบทบำทและหน้ำที่สสำคัญอย่ำงยิ่ง

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชำกรในกำรศกึษำ คอื ประชำชน/ชำวบ้ำนใน

ตสำบลบำงขนัแตก จสำนวนหลงัคำเรอืน 927 หลงัคำเรอืน 

จสำนวนประชำกรทั้งหมด 4,595 คน จำกกำรสุ่มตัวอย่ำง

กำรสุ่มแบบใช้ควำมสะดวก (Accessible Sampling) 

และกสำหนดสัดส่วน (Quata Ampling) ตำมตำรำง

กำรกสำหนดจสำนวนตัวอย่ำงของ Krejcie และ Morgan 

(ประชำกร 4,500 คน ตัวอย่ำง 354 คน) [6] ผู้วิจัยเก็บ

ข้อมูลจำกประชำกรในแต่ละหมู่บ้ำน โดยคละเพศและ

วัยตำมควำมสะดวกที่จะให้ข้อมูลได้ ทั้งหมด 12 หมู่ 

คือ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 12 กลุ่มเป้ำหมำย หมู่ละ 30 คน  

รวมตัวอย่ำง 360 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 แบบสอบถำม ประกอบด้วยข้อคสำถำม 4 ส่วนคอื

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ กำร

ศึกษำ อำชีพ 

 ส่วนที่ 2 ควำมคิดเห็นเก่ียวกับศักยภำพในกำร

จดักำรกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนอย่ำงยัง่ยนืประกอบด้วย

ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภำพของแหล่งท่องเที่ยว ด้ำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรม ได้แก่ ชุมชนมีฐำน
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ทรัพยำกรธรรมชำติท่ีอุดมสมบูรณ์และมีวิถีกำรผลิต

ที่พึ่งพำและใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน ชุมชน

มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น ด้ำน

องค์กรชุมชน ได้แก่ ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้ำใจกัน  

มปีรำชญ์หรอืผูม้คีวำมรูแ้ละทกัษะในเรือ่งต่ำง ๆ  ชมุชน

รู้สึกเป็นเจ้ำของและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำร 

พัฒนำ ด้ำนกำรจัดกำร ได้แก่ กำรมีกฎกติกำในกำร

จัดกำรสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และกำรท่องเที่ยว  

มีองค์กรหรือกลไกในกำรทสำงำนเพ่ือจัดกำรกำรท่อง

เที่ยว และสำมำรถเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวกับกำรพัฒนำ

ชมุชน มกีำรกระจำยผลประโยชน์ทีเ่ป็นธรรม มกีองทนุ

ที่เอื้อประโยชน์ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของ

ชุมชน ด้ำนกำรเรียนรู้ ลักษณะของกิจกรรมกำรท่อง

เที่ยวสำมำรถสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจในวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมที่แตกต่ำง

 ส่วนที่ 3 กำรรับรู้และกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำร

จัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน

 ส่วนที ่4 ควำมคดิเหน็และข้อเสนอแนะเกีย่วกบั

แนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรสอบถำมกลุ่ม

ตวัอย่ำง ประกอบด้วย ประชำชน/ชำวบ้ำนทีอ่ำศยัอยูใ่น

ตสำบลบำงขันแตก ที่เข้ำร่วมและไม่เข้ำร่วมกิจกรรมกำร

บริกำรวิชำกำร ระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงสิงหำคม 2560

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยใช้สถิติวิเครำะห์ (Statistical Analysis) 

ประเภทสถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) โดย

ใช้ค่ำร้อยละ (Percentage) อธิบำยข้อมูลส่วนบุคคลของ 

กลุ่มตัวอย่ำงด้ำนเพศ อำยุ กำรศึกษำ อำชีพ และค่ำเฉลี่ย 

(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation ; 

S.D.) อธบิำยเกีย่วกบัศกัยภำพในกำรจดักำรกำรท่องเทีย่ว 

โดยชุมชนกำรรับรู้และกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำร

ท่องเที่ยวโดยชุมชนและกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำง

ยั่งยืน ส่วนควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

แนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ผู้วิจัยได้

วิเครำะห์เนื้อหำและสรุปประเด็นสสำคัญที่ตรงกัน

สรุปผลการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีอำชีพรับจ้ำงและเป็น 

แม่บ้ำนในขณะที่เป็นเกษตรกรด้วย ผลกำรวิจัยจำก 

ควำมคดิเหน็และข้อเสนอแนะของกลุม่ตวัอย่ำงไม่แตกต่ำง 

กันมำกนัก โดยสรุปเป็นประเด็นสสำคัญได้ดังนี้

 ศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรม พบว่ำ ชุมชน 

มีวิถีกำรผลิตที่พึ่งพำและใช ้ทรัพยำกรธรรมชำติ 

อย่ำงย่ังยืนมีควำมเก่ียวข้องกับศักยภำพในกำรจัดกำร

กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนมำกที่สุด 

 ด้ำนองค์กรชุมชน พบว่ำ กำรที่ชุมชนมีระบบ

สังคมที่เข้ำใจกันเป็นองค์ประกอบสสำคัญของศักยภำพ

ในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนมำกที่สุด รองลง

มำ คือ มีปรำชญ์หรือผู้มีควำมรู้และควำมเช่ียวชำญใน

เรื่องต่ำง ๆ หลำกหลำย อยู่ในระดับมำก 

 ด้ำนกำรจัดกำร พบว่ำชุมชนสำมำรถเชื่อมโยง

กำรท่องเที่ยวกับกำรพัฒนำชุมชนโดยรวมได้ และกำร

มีกฎกติกำในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และ 

กำรท่องเที่ยว เกี่ยวข้องกับศักยภำพในกำรจัดกำร 

กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนมำกที่สุด 

 ด้ำนกำรเรยีนรู ้พบว่ำกลุม่ตวัอย่ำงได้เรยีนรูเ้กีย่วกบั 

กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนในเรื่องกำรสร้ำงจิตสสำนึกใน

กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรมทั้งใน

ส่วนของชำวบ้ำนและผู้มำเยือนมำกที่สุด รองลงมำคือ

ลกัษณะของกจิกรรมกำรท่องเทีย่วสำมำรถสร้ำงกำรรบั

รู้และควำมเข้ำใจในวิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่แตกต่ำง 

อยู่ในระดับมำกที่สุด 

 ในภำพรวมของกำรพัฒนำกำรท ่องเที่ ยว 

โดยชุมชนให้ยั่งยืน กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีควำมเห็น

ว่ำกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ยั่งยืนเกี่ยวข้อง

กับกิจกรรมกำรท่องเที่ยวมีผลต่อรำยได้ของชุมชน 

สังคม และกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนมำกที่สุด 

รองลงมำ คือ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกิจกรรม

กำรท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศชุมชน อยู่ใน 

ระดบัมำก เช่นเดยีวกบั กจิกรรมกำรท่องเทีย่วมผีลกระทบ 

ต่อธรรมชำติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม อยู่ในระดับมำก 
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 การรับรู้และการเรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

โดยชุมชน

 ด้ำนกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรท่องเท่ียวโดยชุมชน 

พบว่ำ สื่อแผ่นพับทสำให้กลุ่มตัวอย่ำงได้รับควำมรู้เกี่ยว

กับกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน และช่วยให้นักท่องเที่ยว

รับรู้ถึงควำมเป็นมำของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวได้

เป็นอย่ำงดีส่วนควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับ

กำรท่องเทีย่วโดยชมุชน กลุม่ตวัอย่ำงส่วนใหญ่สำมำรถ

นสำควำมรูไ้ปใช้ประโยชน์ในกำรทสำงำนและดสำเนนิชวีติ

มำกที่สุดรองลงมำคือ ควำมรู้และแผ่นพับหรือสื่ออื่น ๆ  

ชมุชนสำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่ว

ที่บำงขันแตกได้เป็นอย่ำงดี

 ชี้ให้เห็นว่ำ กำรใช้แผ่นพับท่ีนักวิจัยได้ผลิต

ขึ้นเป็นสื่อที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้ดี ดังนั้น ในกำร

ประชำสมัพนัธ์ด้ำนกำรท่องเทีย่วและกำรสือ่สำรข้อมลู

ควำมรู้เกี่ยวกับกำรท่องเท่ียวโดยชุมชน เหมำะกับกำร

ใช้สื่อเฉพำะเพื่อกำรสื่อสำรข้อมูลไปยังกลุ่มเป้ำหมำย 

ชุมชน ทั้งนี้  ผู ้ผลิตสื่อต ้องคสำนึงถึงรูปแบบและ 

กำรออกแบบให้น่ำสนใจ น่ำอ่ำน และน่ำเก็บรักษำ ด้วย

ควำมสวยงำมของรูปภำพและคุณค่ำของข้อมูลประวัติ

ควำมเป็นมำและแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นควำมภำคภูมิใจ

ของคนในชุมชน

 ด้ำนกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรท่องเท่ียวโดยชุมชน 

จำกควำมเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงที่ใกล้เคียงกันมำก และ

อยู่ในระดบัมำกถงึมำกท่ีสดุ พบว่ำ กลุม่ตวัอย่ำงสำมำรถ

นสำควำมรูเ้กีย่วกบักำรจดักำรและกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบั

กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนไปใช้ประโยชน์ในกำรทสำงำน

และดสำเนนิชวีติ อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ รองลงมำคอื ควำมรู้ 

และแผ่นพับหรือสื่ออื่น ๆ ชุมชนสำมำรถใช้ประโยชน์

ในกำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วทีบ่ำงขนัแตกได้เป็นอย่ำงดี  

อยู่ในระดับมำก รองลงมำคือ ข้อมูลสถำนท่ีและแหล่ง

ท่องเทีย่ว ควำมรูแ้ละแผ่นพบัหรอืสือ่อืน่ ๆ  อบต.สำมำรถ

ใช้ประโยชน์ในกำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วทีบ่ำงขนัแตก

ได้เป็นอย่ำงดี และลสำดับสุดท้ำยคือ ข้อมูลสถำนท่ี 

และแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนสำมำรถใช้ประโยชน์ใน 

กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวท่ีบำงขันแตกได้เป็นอย่ำงดี 

อยู่ในระดับมำก ชี้ให้เห็นว่ำ แสดงว่ำกลุ่มตัวอย่ำงค่อน

ข้ำงสนใจเกีย่วกบักำรจดักำรและข้อกฎหมำยทีส่ำมำรถ

นสำไปใช้ได้จริง รวมถึงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและ

หน่วยงำนท้องถิ่น และกำรสนับสนุนของหน่วยงำน

ภำครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด 

และระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 กลุ ่มตัวอย ่ำงส ่วนใหญ่ให้ควำมสสำคัญกับ

กิจกรรมกำรท่องเที่ยวมีผลต่อรำยได้ของชุมชน สังคม 

และกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน รวมถึงกำรมี 

ส่วนร่วมของประชำชนในกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่

มีผลกระทบต่อระบบนิเวศชุมชน ขนบธรรมเนียม 

ประเพณ ีวฒันธรรม และวถิชีวีติ ซึง่สอดคล้องกบัควำม

คิดเห็นเกี่ยวกับศักยภำพของชุมชน ซึ่งมีควำมคิดเห็น

สสำคัญที่ตรงกัน 3 ด้ำน ดังนี้

 1) การจัดการการท่องเที่ยวที่มีจิตส�านึกและ 

มีความรับผิดชอบต ่อสภาพแวดล ้อมและระบบ

นิเวศ โดยกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวที่มีจิตสสำนึกและมี 

ควำมรับผิดชอบต่อสภำพแวดล้อมและระบบนิเวศ

เกีย่วข้องกบัแม่นสำ้ ลสำคลองมำกทีส่ดุ รองลงมำคอื สิง่มชีวีติ 

ตำมธรรมชำติและพืชพันธุ์ไม้ต่ำงๆ ตำมลสำดับ

 2) การจัดการท่องเที่ยวที่สร้างความรู ้และ

ให้ความรู ้ กลุ ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีคิดเห็นเกี่ยวกับ

กำรจัดกำรท่องเที่ยวที่สร้ำงควำมรู ้และให้ควำมรู  ้

ด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นมำกที่สุด รองลงมำคือ กำรสร้ำง

และกำรให้ควำมรูเ้กีย่วกบัศลิปวฒันธรรม และกำรสร้ำง

งำนสร้ำงอำชีพ ตำมลสำดับ

 3) ความต้องการให้ประชาชนในท้องถิ่นมี

บทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว  

ท้องถิน่มบีทบำทและมส่ีวนร่วมในกำรจดัทสำโครงกำร/

กิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน รองลงมำคือ 

กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจเลือกกิจกรรมและลสำดับ

สุดท้ำย คือ กำรมีส่วนร่วมในกำรได้รับผลประโยชน์

อย่ำงเสมอภำค ตำมลสำดับ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

39ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  เพื่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 

โดยชุมชน กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นชำวบ้ำน 

ใ น ตส ำ บ ล บ ำ ง ขั น แ ตก เ ส น อ ให ้ อ ง ค ์ ก ำ ร บ ริ ห ำ ร 

ส่วนตสำบลและเทศบำลส่งเสริมและสนับสนุนกำรให้

ควำมรู ้โดยร่วมมอืกบัชมุชน วดัและโรงเรยีน เพือ่สร้ำง

ชุมชนเข้มแข็ง รวมถึงกำรส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และ

กำรพัฒนำงำนและอำชีพที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว 

เนื่องจำกตสำบลบำงขันแตกมีแหล่งท่องเท่ียวโดดเด่น 

เชิงวัฒนธรรมเท่ำนั้นคือวัดและโบรำณสถำน

การอภิปรายผลการวิจัย

 ในภำพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีควำม

เห็นว่ำ ศักยภำพในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 

มีองค์ประกอบสสำคัญด้ำนองค์กรชุมชน โดยเฉพำะกำร 

ทีช่มุชนมรีะบบสงัคมทีเ่ข้ำใจกัน และด้ำนกำรเรยีนรูเ้ก่ียวกบั 

กำรสร้ำงจิตสสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

และวัฒนธรรมทั้งในส่วนของชำวบ้ำนและผู้มำเยือน

 ด ้วยเหตุที่ชุมชนมีควำมตระหนักถึงกำรมี 

ส่วนร่วมในกำรดสำเนินกิจกรรมกลุ่มและกำรเข้ำร่วม

โครงกำรพัฒนำงำนอำชีพโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

มำกขึ้น ทสำให้ชุมชนตื่นตัวในกำรรับรู ้และเรียนรู  ้

เกี่ยวกับควำมหมำยและรูปแบบของกำรท่องเที่ยว 

โดยชุมชนมำกขึ้น จำกกำรสังเกตของผู ้วิจัย พบว่ำ  

กลุม่ตวัอย่ำงสนใจเรยีนรูแ้ละเปิดรบัควำมรูจ้ำกสือ่ต่ำง ๆ  

ทัง้ด้ำนกำรตลำด กำรผลติ ตลอดจนควำมรูด้้ำนกฎหมำย

ที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเท่ียวโดยชุมชนไปใช้ประโยชน์

ในกำรทสำงำนและดสำเนินชีวิตเป็นอย่ำงมำก ซึ่งสะท้อน

ให้เห็นถึงศักยภำพในกำรพัฒนำควำมร่วมมือและ 

กำรเรียนรู้เพื่อกำรพึ่งตนเองอย่ำงชัดเจน

 แสดงให้เหน็ว่ำ กลุม่ตัวอย่ำงในชมุชน ต.บำงขนัแตก 

เข้ำใจและตระหนักถึงองค์ประกอบสสำคัญของกำรท่องเที่ยว 

โดยชุมชน ทั้ง 4 ด้ำน ตำมที่ พจนำ สวนศรี [7] กล่ำวถึง 

องค์ประกอบหลกัของกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนว่ำมอียู ่4 

ด้ำน คอื 1) ทรพัยำกรธรรมชำตแิละวฒันธรรม 2) องค์กร

ชมุชน 3) กำรจดักำร 4) กำรเรยีนรู ้ควำมคดิเหน็เกีย่วกบั

ศักยภำพด้ำนองค์กรชุมชนและกำรจัดกำร ชี้ให้เห็นว่ำ 

ชุมชนมีจิตสสำนึกในกำรพัฒนำตนเอง พ่ึงพำตนเอง คิด

เป็นทสำเป็น มคีวำมพยำยำมในกำรเรยีนรูพ้ฒันำ เกดิรำยได้ 

เพิ่มขึ้นมีกำรรวมตัวกัน สร้ำงควำมเข้มแข็งในชุมชน 

นสำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ตำมควำมคำดหวังและควำม

พยำยำมที่จะดสำเนินกำรเพื่อให้เป็นตำมหลักกำรพัฒนำ

อย่ำงยั่งยืน ตำมที่ วีระพล ทองมำ [8] อธิบำยไว้คือ  

1) ด้ำนเศรษฐกจิ 2) ด้ำนสงัคมวฒันธรรม 3) สิง่แวดล้อม 

และสิ่งสสำคัญประกำรหนึ่งที่จะนสำไปสู่ควำมยั่งยืนคือ

กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำ สืบสำนสืบทอด 

ตลอดจนกำรนสำไปใช้ประโยชน์ได้ เกิดควำมรัก ควำม

ภำคภมูใินควำมรูส้กึเป็นเจ้ำของ มส่ีวนร่วมในทรพัยำกร

ของชุมชน และเกิดกระบวนกำรเรียนรู้กำรทสำงำนร่วม

กันในที่สุด ในควำมหมำยของผลกระทบด้ำนบวกของ

กำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน

 จำกผลกำรวิจัย ของสุดถนอม ตันเจริญ [9] 

ศักยภำพด ้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรกระจำยผล

ประโยชน์ที่เกิดจำกกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่ำง

เป็นธรรม และศกัยภำพด้ำนองค์กรชมุชน เกีย่วกบัชมุชน

รู้สึกเป็นเจ้ำของและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำร

พัฒนำ สร้ำงเสริมงำนและรำยได้ให้แก่ชุมชน มีค่ำ

เฉลี่ยตส่ำที่สุด แสดงว่ำ สมำชิกในชุมชนส่วนใหญ่ยัง

รู้สึกว่ำผลประโยชน์ที่ชำวบ้ำนได้รับจำกกำรท่องเที่ยว

ในพื้นที่ยังไม่มีควำมเป็นธรรมเท่ำที่ควร อีกทั้งพวกเขำ

ยังต้องกำรกำรมีส่วนร่วมในกำรดสำเนินกำรด้ำนต่ำง ๆ 

มำกขึ้น เช่นเดียวกับผลกำรวิจัยของ นรินทร์ สังข์รักษำ  

สุภำภรณ์ พรหมฤำษี และ ธีรังกูร วรบสำรุงกุล [10] ที่พบ

ว่ำ แนวทำงกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วต้องกำรบทบำทของ 

5 ส่วน ได้แก่ ภำครัฐ ภำคเอกชน ชุมชน นักท่องเที่ยว 

และสถำบันกำรศึกษำ ซ่ึงจะช่วยกันสร้ำงแรงจูงใจแก่

นักท่องเที่ยว ทั้งด้ำนควำมหลำกหลำยของแหล่งท่อง

เที่ยว กิจกรรมต่ำง ๆ  ควำมปลอดภัย ควำมเป็นมิตร และ 

สิ่งอสำนวยควำมสะดวก ล้วนต้องกำรผู้บริหำรและคน

จำกทุกฝ่ำยส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

 ส่วนควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

แนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน กลุ ่ม

ตัวอย่ำงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทำงกำรพัฒนำกำร
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ท ่องเที่ยวโดยชุมชนให้ยั่งยืน โดยกำรจัดกำรกำร 

ท่องเที่ยวที่มีจิตสสำนึกและมีควำมรับผิดชอบต่อสภำพ

แวดล้อมและระบบนิเวศโดยเฉพำะแม่นส้ำลสำคลอง 

กำรจัดกำรท่องเที่ยวที่สร้ำงควำมรู้และให้ควำมรู้ด้ำน

ภูมิปัญญำท้องถิ่น และต้องกำรให้ประชำชนในท้องถิ่น 

มีบทบำทและมีส ่วนร ่วมในกำรจัดทสำโครงกำร/ 

กิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียวโดยชุมชนสอดคล้องกับ

แนวคิดของ อุษำวดี พูลพิพัฒน์ [5] ที่ว่ำ กำรท่องเที่ยว

แบบยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม เป็นกำรท่องเท่ียวท่ีมี

ควำมต่อเนื่อง มีคุณภำพ และมีควำมสมดุล ด้ำนควำม

ต้องกำร อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวควำมต้องกำรของ

ชุมชนท้องถิ่นและขีดควำมสำมำรถของทรัพยำกรที่มี 

เช่นเดียวกับผลกำรวิจัยของ เทพรัตน์ จันทพันธ์ และ

วิวัฒน์ ฤทธิมำ [11] พบว่ำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดย

ชุมชนของตสำบลบ้ำนขำว อสำเภอระโนด จังหวัดสงขลำ 

มีรูปแบบของฐำนกำรเรียนรู้ในชุมชน ซ่ึงลักษณะของ

ฐำนองค์ควำมรู้ ประกอบด้วยกิจกรรมของแหล่งเรียนรู ้

กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนของตสำบลบ้ำนขำว คสำนึงถึง

ควำมยัง่ยนืของสิง่แวดล้อม สงัคมและวฒันธรรม มกีำร

กสำหนดทิศทำงโดยชุมชน กำรจัดกำรโดยชุมชน เพื่อ

ชุมชน โดยที่ชุมชนมีบทบำทในฐำนะเจ้ำของ มีสิทธิ

ในกำรจัดกำรดูแลเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้แก่ผู ้มำเยือน 

และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน องค์กร 

ชุมชน และหน่วยงำนภำครัฐในพื้นที ่เข้ำมำรว่มคดิรว่ม

วำงแผน มส่ีวนร่วมในกำรดสำเนนิกำรในกำรจดักำรท่อง

เที่ยวโดยชุมชนเช่นเดียวกับผลกำรวิจัยของ สุดถนอม 

ตันเจริญ [8] เรื่อง ประเพณีลอยกระทงตำมภูมิปัญญำ

ท้องถิ่นเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกำรประชำสัมพันธ์

ผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์และป้ำยประชำสัมพันธ์ที่สร้ำงสรรค์

เผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรสื่อสำรกำรตลำดผสมผสำน

กับกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย 

เป็นที่สนใจของชุมชน ต.บำงขันแตกอย่ำงมำก รวมถึง

กำรเรียนรู้ของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืนด้ำนกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

และสิง่แวดล้อม ย่อมก่อเกดิศักยภำพในกำรจดักำรท่องเทีย่ว 

โดยชุมชนอย่ำงยั่งยืนได้คือสำมำรถพึ่งตนเองได้ด้วย 

กำรจัดกำรร่วมกันของสมำชิกในชุมชน

ข้อเสนอแนะ

 1. จำกผลกำรวิจัยศักยภำพด้ำนกำรจัดกำร 

เกีย่วกบักำรกระจำยผลประโยชน์ทีเ่กดิจำกกำรท่องเทีย่ว

โดยชุมชนได้อย่ำงเป็นธรรม และศักยภำพด้ำนองค์กร

ชุมชน เกี่ยวกับชุมชนรู ้สึกเป็นเจ้ำของและเข้ำมำมี 

ส่วนร่วมในกระบวนกำรพัฒนำ สร้ำงเสริมงำนและ

รำยได้ให้แก่ชุมชน มีค ่ำเฉลี่ยตส่ำที่สุด ดังนั้นกำร 

เพ่ิมศักยภำพของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว  

ต้องมีกำรวำงแผนร่วมกันของทุกฝ่ำยที่มีส่วนได้ส่วน

เสียอย่ำงจริงจัง เพ่ือป้องกันและลดปัญหำควำมขัดแย้ง 

เรื่องผลประโยชน์ รวมถึงบทบำทของผู ้นสำชุมชน  

และกำรสนบัสนนุจำกหน่วยงำนภำครฐัทีเ่กีย่วข้อง โดย

เฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 2. ผูบ้รหิำร ผูน้สำชมุชน ธรุกจิชมุชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ควรเน้นกำรสร้ำงตรำสนิค้ำแหล่ง

ท่องเที่ยว (Destination Branding) เพื่อกำรพัฒนำแหล่ง

ท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ของชมุชนอย่ำงยัง่ยนื ได้กลำยเป็น

แนวคิดที่สสำคัญแนวคิดหนึ่งในกำรพัฒนำแหล่งท่อง

เที่ยว

 3. กำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่ำงยั่งยืน 

ควรมีกำรรณรงค์เพ่ือป้องกันและลดกำรต่อต้ำนกำร

เจริญเติบโต อันเนื่องมำจำกกำรพัฒนำ แต่ต้องเน้นข้อ

จสำกดัของกำรเจรญิเตบิโต และกำรท่องเทีย่วต้องจดักำร

บริหำรภำยใต้ข้อจสำกัดด้ำนทรัพยำกรของชุมชน

 4. สมำชิกของชุมชนและผู้นสำชุมชนควรร่วม

หำรือกับผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกำร

วำงแผนและจดักำรกำรท่องเทีย่ว มุง่นสำเสนอผลติภณัฑ์

ท้องถิ่นจำกภูมิปัญญำชำวบ้ำนเป็นหลักและคสำนึงถึง

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 5. ควรให้ควำมสสำคัญกับกำรมีส่วนร่วมและ

กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับงำนต่ำง ๆ 

อย่ำงระมัดระวัง โดยอำศัยกำรแสดงควำมคิดเห็นด้วย

ฉันทำมติทุกขั้นตอน

 6. เพื่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

ควรสร้ำงสรรค์แหล่งท่องเที่ยวที่มีควำมโดดเด่น 

เชิงวัฒนธรรมที่ เป ็นเอกลักษณ์ องค ์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นควรมีบทบำทสสำคัญในกำรสนับสนุนและ

จูงใจให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 

สนับสนุนให้มีเอกลักษณ์และมีควำมเป็นระเบียบ 

ที่สำมำรถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
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