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ค านิยม 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริวรรต สมนึก นับเป็นผู้ที่มี
ความรอบรู้เช่ียวชาญด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเก่ียวกับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เห็นได้จากความเพียรพยายามทุ่มเทลง
พื้นที่วิจัย รวมถึงการรับเป็นวิทยากรช่วยเหลือในหลาย ๆ 
ชุมชน เนื่องเพราะต้องการเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในด้าน
คุณภาพชีวิตที่ดีของชาวบ้านในชุมชนท่องเที่ยวอย่างแท้จริง 
 หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากการรวบรวมและประสบการณ์
ตรง ซึ่งได้อธิบายเรื่องราวการน านวัตกรรมมาเป็นตัวขับเคลื่อน
ไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน อย่างไรก็ตาม ใน
ปัจจุบันนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนยังไม่เป็นที่รู้จัก
กว้างขวางมากนัก การอธิบายเรื่องราว “นวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน” จึงถือเป็น เรื่องใหม่  ที่ ได้หยิบยก
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 หนังสือนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงมีคุณูปการ
อย่างยิ่งที่จะช่วยอธิบายและวิเคราะห์ข้อมูลในมุมมองต่าง ๆ 
ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมที่เข้าใจได้ง่าย ขยายฐานความรู้ศาสตร์
ทางด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนในมิติที่เพิ่มความลุ่มลึกให้เป็น
ที่รู้จักและเสริมสร้างปัญญาให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้อ่านมาก
ยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในวงวิชาการรวมถึงจะเป็น
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แนวทางให้กับผู้ที่สนใจ ชุมชนท่องเที่ยวตลอดจนหน่วยงานที่
เก่ียวข้องที่ต้องการพัฒนาปรับประยุกต์น านวัตกรรมมาปรับใช้
กับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ประสิทธิภาพและประโยชน์
สูงสุดเกิดขึ้นกับชุมชน 

 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนินทร์ สังขดวง 
วิทยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
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ค าน า 
 

 หนังสือเล่มนี้ภูมิใจรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อเป็นหนังสือวิชาการ
ที่อ่านง่ายเกี่ยวกับความรู้ของนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน เพื่อให้ผู้ที่สนใจและชุมชนที่ต้องการพัฒนาทางด้านการ
ท่องเที่ยว ในปัจจุบันชุมชนเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาใน
หลาย ๆ ด้าน รวมถึงการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน การท่องเที่ยว
ส าหรับชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนและ
สร้างความภาคภูมิใจและเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
วัฒนธรรมของตนไว้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีผู้คนสนใจเข้ามา
เยี่ยมชมชุมชน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติที่จะน าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนมาเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชนนั้นมี
รายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
และจะต้องเข้าใจแก่นแท้ของชุมชนนั้น ๆ เพื่อให้การท่องเที่ยว
ของชุมชนประสบความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
หนังสือเล่มนี้ไม่มีสูตรส าเร็จ เนื่องจากชุมชนทุกชุมชนมีความ
แตกต่างกัน แต่จะเป็นการเสนอแนะแนวทางการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นที่ต้องเผชิญเมื่อจะพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนขึ้น 
ซึ่งจะช้ีให้เห็นถึงความส าคัญในประเด็นต่าง ๆ จากหลาย
มุมมอง เพ่ือน าไปสู่การเข้าใจชุมชนอย่างแท้จริงและขั้นตอนใน
การพัฒนาเพื่อความส าเร็จโดยมีตัว ช้ีวัดความส าเร็จโดย
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ภาพรวม ตัวอย่างและข้อมูลจากชุมชนที่ ได้พัฒนาการ
ท่องเที่ยวภายในชุมชนมาบ้างแล้ว ซึ่งจะเป็นข้อมูลหนึ่งที่จะท า
ให้ชุมชนที่คิดหรือก าลังจะพัฒนาการท่องเที่ยวได้ศึกษาก่อน
การด าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในชุมชนของตนให้เกิด
นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์ต่อไป  
  ผู้ เขียนหวังว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์ ในด้านการ
แลกเปลี่ยนมุมมอง ได้รับความรู้ ความเข้าใจหรือเกิดแนวทางสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อช่วยให้การท่องเที่ยวโดยชุมชน
เป็นเรื่องที่ควรค่ากับชุมชนอย่างแท้จริง 
 
 
 

ปริวรรต สมนึก 
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ภาพรวมหนังสือ 
นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 
 หนังสือนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเล่มนี้ บรรจุด้วยเนื้อหาองค์
ความรู้ระหว่าง “นวัตกรรม” กับ “การท่องเที่ยวโดยชุมชน ซ่ึงผู้เขียนหวังว่าจะ
เป็นหนังสือประเทืองปัญญาเล่มหนึ่งและนับเป็นก้าวที่ส าคัญของการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนของไทยเราดังที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลาย ๆ แห่งได้ช่วยกัน
คิดค้นแนวทางการปรับเปลี่ยนบทบาทของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังภาพ 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืน 
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 ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงได้น าเอาแนวคิด หลักการ ตัวอย่างการสร้าง
นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนทั้งสามประเภท ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ และ
นวัตกรรมบริการ พอสังเขปดังนี้ 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 ความหมายของนวัตกรรม ประเภทและความส าคัญของนวัตกรรม 
 ประวัติความเป็นมา ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 องค์ประกอบของการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 ความหมายของนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เทคนิคการ

พัฒนานวัตกรรมและตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในประเทศ
และต่างประเทศ 

  นวัตกรรมทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 แหล่งท่องเท่ียวที่เป็นธรรมชาติและวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตใน

ชุมชน 
 เทคนิคการพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรการท่องเท่ียวโดยชุมชนและ

ตัวอย่าง การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในประเทศและต่างประเทศ 
   นวัตกรรมองค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วม 

 ประเภทขององค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องและระดับการมีส่วนร่วมต่อ
การพัฒนานวัตกรรมกับองค์กรการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งภายใน
และภายนอกชุมชน 

 เทคนิคการพัฒนานวัตกรรมองค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วมพร้อม
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในประเทศและต่างประเทศ 

  นวัตกรรมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 เทคนิคการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ครอบคลุมทั้ง

แหล่งท่องเที่ยว การน าเที่ยว โปรแกรมน าเที่ยว มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
การพัฒนาสื่อ ประชาสัมพันธ์ การให้บริการและการพัฒนาของที่
ระลึกของชุมชน 
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 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในประเทศและต่างประเทศ 
นวัตกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ความหมายและความส าคัญของกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อท าให้เกิดนวัตกรรม 
 เทคนิคกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งฝ่ายชุมชนและฝ่าย

นักท่องเท่ียวเพื่อประโยชน์ของการต่อยอดนวัตกรรมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน 

 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในประเทศและต่างประเทศ 
  กรณีศึกษา : การถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน                  
บ้านโคกเมือง อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

 การน าเอาทุนเดิมทางวัฒนธรรมของชุมชนมาพัฒนาให้ เกิด
นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 การต่อยอดองค์ความรู้เดิมของทุนทางสังคมของชุมชนและการ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 ปัจจัยสู่ความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยว โดย
ชุมชน 

 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในประเทศและต่างประเทศ 
  การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนการท่องเที่ยวประเภท                        
ต่าง ๆ 

 การพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในประเทศและต่างประเทศ 

  กฎหมาย นโยบายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน 

 กฎหมาย นโยบายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม
การท่องเที่ยวโดยขุมชน 

 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในประเทศและต่างประเทศ 
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  นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่แนวคิดพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยว

โดยชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในประเทศและต่างประเทศ 

  นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแนวทางพุทธศาสนา 
 เทคนิคการพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการ

ท่องเท่ียวเชิงพระพุทธศาสนา 
 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในประเทศและต่างประเทศ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 





บทที่ 1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 

นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 

 การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั่วไป
สนใจเป็นพิเศษ และเป็นหัวใจส าคัญของการท่องเที่ยวในอนาคต เป็นที่ยอมรับ
ของทั้งภาครัฐและเอกชน และถูกโปรโมตให้เป็นพฤติกรรมการท่องเที่ยวกระแส
หลัก ในฐานะของการเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวที่มีจุดขาย คือ การท่องเที่ยว
เพื่อชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนที่มีการบริหารจัดการการท่องเทีย่ว
โดยชุมชน (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) , 2560) ดังนั้น นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างมากส าหรับการด าเนินการด้านการท่องเท่ียวของชุมชน เพื่อ
ก่อให้เกิดแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีประสิทธิภาพ และ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับในอนาคต ซ่ึงจะเห็นได้ว่าตัวที่เป็น
นวัตกรรมคือ ความคิด วิธีการ การกระท า หรือสิ่งใหม่ ๆ ที่น ามาซ่ึงท าให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงในสังคม หรือน ามาเพื่อปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ
ดีกว่าเดิม (Rogers and Shoemaker, 1971)  
 

1.1 ประวัติความเป็นมา ความหมาย ประเภท และความส าคัญ 
 1.1.1 ประวัติความเป็นมาของการท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทย 
  Thailand Community-Based Tourism Institute (2013)  ได้มี
การกล่าวถึงการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไว้ในหนังสือ Innovating CBT 
in ASEAN: Current Directions and New Horizons ซ่ึงอธิบายรายละเอียดไว้
ดังนี้  
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   การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ในประเทศไทยได้รับการอ านวย
ความสะดวกจากองค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา รัฐบาล ผู้ประกอบการ
ท่องเท่ียวและสมาคมต่าง ๆ และแม้แต่ธนาคารสหกรณ์การเกษตรไทย นอกจากนี้ 
CBT ยังได้รับการพัฒนาร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ท่องเท่ียว ปัจจุบัน มีชุมชนไทยมากกว่า 100 แห่งที่การท่องเท่ียวได้รับการพัฒนา
และบริหารจัดการโดยสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นที่ท างานเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์ ซ่ึง
ส่งเสริมบริการของพวกเขาในฐานะ “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” (สถาบันการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน, 2553) นอกจากจะเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานส าหรับผู้มา
เยือนแล้ว CBT ในประเทศไทยยังให้ความส าคัญกับการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยน
ข้ามวัฒนธรรมอีกด้วย โครงการ CBT มักมุ่งหวังที่จะเพิ่มและกระจายรายได้ใน
ชุมชน สร้างขีดความสามารถในท้องถิ่น และสนับสนุนงานด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
    คนในหมู่บ้านไทยไม่ใช่มืออาชีพทางด้านการท่องเที่ยว พวกเขา
ต้องการทักษะและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อจัดการการท่องเที่ยว ต้อนรับแขก และ
ท างานร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กระบวนการเตรียมการไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม เป็นที่ตกลงกันโดยทั่วไปว่า
ควรพัฒนา CBT ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างขีดความสามารถของสมาชิกใน
ชุมชนในการท าความเข้าใจการท่องเที่ยว วางแผน และจัดการโปรแกรม CBT 
ของพวกเขา มีการฝึกอบรมและการฝึกสอนในด้านต่าง ๆ เช่น การต้อนรับ                                 
การเสริมความแข็งแกร่งขององค์กร การจัดการ การตลาด การท างานร่วมกับ
พันธมิตร การเฝ้าติดตาม CBT และการพัฒนาเครือข่าย 
   เมื่อมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ก็มีการอภิปรายสาธารณะเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการท่องเที่ยว และค าถามเกี่ยวกับ “ใครได้ประโยชน์และสูญเสีย
จากการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย” ในช่วงปี 2533 แนวคิดเร่ือง “การพัฒนาที่
เน้นผู้คนเป็นศูนย์กลาง” และ “ความยั่งยืน” ก็กลายเป็นที่นิยมและเป็นกระแส
หลักมากขึ้น ช่วงเวลานี้ได้เห็นการถกเถียงและความเห็นพ้องต้องกันที่เพิ่มขึ้นใน
หมู่คนไทยว่าผลกระทบด้านลบของการท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องถูก
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จ ากัด และการมีส่วนร่วมของผู้คนเป็นปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญในการตระหนัก
ถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยที่ยั่งยืนมากขึ้น  
   ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมคือ แผนแม่บทการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แห่งชาติ พ.ศ. 2540 ซ่ึงพัฒนาภายใต้การน าของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซ่ึง
ก าหนด “การมีส่วนร่วมของประชาชน” เป็นหนึ่งในเสาหลักของการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ของไทย (อนุชา เล็กสกุลดิลก, 2547) ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการท่องเที่ยวได้รับอิทธิพลจากเคลื่อนไหวขององค์กรพัฒนาเอกชนไทย 
โดยเฉพาะโครงการท่องเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ (REST) ได้เริ่มท างานร่วมกับ
สมาชิกในชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวขนาดเล็กในเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา 
และหมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการริเริ่มเหล่านี้ยืนยันว่า การมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปได้ ท าให้เกิดความสนใจใน
หมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้สังเกตการณ์ด้านการท่องเที่ยว  
   โชคร้ายที่วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 บีบให้รัฐบาลไทยต้องกลับมา
โฟกัสที่  “ความคุ้มค่า เ งิน” ของการรณรงค์  Amazing Thailand (อนุชา                    
เล็กสกุลดิลก, 2547) ประเทศไทยตอกย้ าภาพลักษณ์ของตนว่า เป็นจุดหมาย
ปลายทางที่ “ต้นทุนต่ าและมีมูลค่าสูง” และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้รับ
ความส าคัญที่ต่ ากว่าอย่างมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนเชิงรุกส าหรับการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และโครงการริเริ่มด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT)                          
ที่เกิดขึ้นใหม่ได้มอบให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่นและผู้ประกอบการ
ท่องเท่ียวไทยที่มีความก้าวหน้า  
   ตั้งแต่ปี 2537 โครงการ REST ซ่ึงเร่ิมแรกภายใต้บริการอาสาสมัคร
ไทย (TVS-REST) ได้บุกเบิก CBT ในประเทศไทย โดยสนับสนุนให้สมาชิกใน
ชุมชนพิจารณาว่า การท่องเที่ยวจะถูกน ามาใช้เพื่อแก้ปัญหาและสนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาชุมชนได้อย่างไร REST ยังจัดทัวร์เพื่อช่วยให้ CBT เร่ิมเข้าถึง
ตลาด ภายในปี 2546 REST ได้สั่งสมประสบการณ์มานานนับทศวรรษ ซ่ึงได้
รวบรวมไว้ใน REST CBT Handbook (พจนา สวนศรี, 2546) คู่มือนี้มีการใช้กัน
อย่างแพร่หลายในประเทศไทยโดยนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ชุมชน และยังเป็น
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แหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ส าหรับการพัฒนา CBT ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง                                 
อีกด้วย 
   แนวโน้มอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนา CBT ของไทยคือ 
การวิจัยโดยชุมชน (CBR) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้แนะน า
และเผยแพร่นวัตกรรมทีละขั้นตอนและเครื่องมือส าหรับสมาชิกในชุมชนเพื่อ
พิจารณาเอกลักษณ์และความต้องการของพวกเขา และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว ก่อนตัดสินใจว่าจะพัฒนา CBT หรือไม่ 
(สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน , 2553) ในปี 2549 REST และ TRF ได้ก่อตั้ง
สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งประเทศไทย (CBT-I) ส่งผลให้มีการบูรณาการ
และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา CBT ซ่ึง CBT-I รับบทบาทใหม่
โดยอ านวยความสะดวกในการเชื่อมโยงตลาด ประสานงานสนับสนุนภาครัฐ การ
พัฒนาคู่มือและทรัพยากรการฝึกอบรมใหม่ และอ านวยความสะดวกเครือข่าย
ชุมชน ผู้น าชุมชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และนักวิชาการ 
   เมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจดีขึ้น นโยบายของไทยก็เริ่มปรับ
ทิศทางสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ CBT เริ่มดึงดูดการ
ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ รัฐบาลไทยไม่เต็มใจที่จะยอมรับ CBT 
ในระดับนโยบาย CBT พัฒนาในประเทศเพื่อนบ้าน คณะผู้แทนจากต่างประเทศ
เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์กับประเทศไทย 
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของ CBT ได้ทุ่มเทเวลาและความ
พยายามอย่างมากในการพัฒนาโฮมสเตย์แบบไทย 
   ในปี 2545 เมื่อ ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยวเข้ามารับผิดชอบใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวในชนบท การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ท าการตลาด
แบบโฮมสเตย์อยู่แล้ว ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยวเลือกที่จะปรับมาตรฐาน
โฮมสเตย์ของไทย และเพิ่มองค์ประกอบที่ส าคัญของ CBT ที่ไม่เคยมีมาก่อน (เช่น 
เกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการชุมชนและระดับของการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น) มากกว่า
ที่จะแยกความแตกต่างของ CBT  
   ในปี 2550 กรมการท่องเท่ียว ได้เริ่มสนับสนุนนโยบายส าหรับ CBT 
รวมถึงการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนและการสร้างขีดความสามารถ  ซ่ึง
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พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ได้ประกาศเขต 
“CBT” พิเศษและออกกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดให้ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวใช้สมาชิกในชุมชนท้องถิ่นเป็นมัคคุเทศก์ ภายใต้แคมเปญ “7 Greens” 
การท่องเที่ยวแห่งประทศไทยให้การสนับสนุน CBT โดยเฉพาะสื่อส่งเสริมการขาย 
การพัฒนาที่ส าคัญคือ การจัดตั้งส านักงาน CBT พิเศษภายใต้องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยได้รับมอบอ านาจในการ
สนับสนุนการพัฒนา CBT ในพื้นที่ที่ก าหนด 
   แม้จะเป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศไทย CBT (เป็นผลิตภัณฑ์
ที่โดดเด่น) ยังคงมีต าแหน่งที่ไม่ดีและไม่ชัดเจนในระดับนโยบาย ตั้งแต่การพัฒนา
ไปจนถึงการตลาดมีช่องว่างที่รุนแรงระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการตลาด และการประสานงานเชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่ด าเนินการ
ในระดับชาติและระดับท้องถิ่น สิ่งนี้ท าให้เกิดการคิดค้นใหม่ของวงล้อ ความสับสน 
และความเหนื่อยล้าของชุมชน เพื่อให้ตระหนักถึงศักยภาพของ CBT อย่างเต็มที่
จะต้องใช้แนวทางเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการที่ดีขึ้น โดยอาศัยความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลไทย องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรวิชาการ และชุมชน 
   นอกจากนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2560) 
ยังได้กล่าวถึงพัฒนาการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยไว้ในหนังสือ
รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว ฉบับที่ 7 ไว้ว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง สามารถแสดงให้เห็นสถานการณ์สังคมในช่วง 20 ปีที่ผ่าน
มา แนวนโยบายและสถานการณ์ต่าง ๆ ล้วนมีบทบาทที่ส าคัญในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  
   ปี 2535   

 การประชุม “Earth Summit” ที่กรุ งริ โอ เดอนาเจโร 
ประเทศบราซิลในหัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

   ปี 2538-2539 
 เกิดแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งชาติขึ้น 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในค านิยามและองค์

ประกอบของการทองเท่ียว เชิงนิเวศ 
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ปี 2541 
 ประเทศประสบวิกฤตด้ านเศรษฐกิจ ท า ให้รัฐใช้การ

ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการกู้วิกฤตเศรษฐกิจชาติ ภายใต้
สโลแกน “Amazing Thailand” 

 ชุดความรู้ เรื่องการเตรียมความพร้อมชุมชน CBT จาก
โครงการทองเท่ียวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ (REST) 

   ปี 2545-2546 
 มีการจัดตั้งกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาขึ้น (2545) 
 มีการจัดตั้งองค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการ่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยมีภารกิจในการประสานการ
บริหารจัดการ การท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็น
พื้นที่พิเศษ (2546) 

 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขยายผลองค์
ความรู CBT ด้วยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

    ปี 2549 
 สกว. ร่วมมือกับ REST จัดตั้งสถาบันการทองเท่ียวโดยชุมชน 

(CBT-I) ท างานวิจัยและพัฒนาเร่ือง CBT 
 ผู้น าชุมชน CBT ทั่วประเทศ จ านวน 30 คน เข้ารับการ

ฝึกอบรมและดูงานที่ประเทศลาว และร่วมขับเคลื่อนเพื่อ
ผลักดันให้ CBT เปน็ที่ยอมรับในทุกระดับ 

   ปี 2550 
 การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand 

Tourism Awards) ประเภทชุมชนดีเด่นด้านการทองเที่ยว
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาในหลวงรัชกาลที่ 9 (จากนั้น
ชุมชนก็เข้าร่วมการประกวดรางวัล ตั้งแต่ปี 2551 

 ส่งเสริมไทยเท่ียวไทย 
 ชุมชน 62 แห่ง ทั่วประเทศได้รับรางวัล 
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   ปี 2552-2553 
 The Corporate Social Responsibility and Market 

Access  Partnerships (CSR-MAP) for Thai Sustainable 
Tourism Supply Chains project โ ด ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ระหว่าง CBT-I , TEATA , ECEAT และมูลนิธิใบไมเขียว ได
น าแนวทางเกณฑ์การทองเที่ยวที่ยั่งยืนของโลกมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวโดยชุมชนและ
เส้นทางท่องเท่ียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีนโยบาย 7 Green 
 ยกร่างมาตรฐานการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชนและรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการ 
   ปี 2554 

 อพท. ได้ตั้งส านักท่องเท่ียวโดยชุมชนขึ้น 
 อพท. มีการท างานเพื่อการรับรองแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 

จ านวน 13 แห่งในพื้นที่พิเศษ โดยใช้เกณฑ์ที่มาจาก CSR-
MAP เป็นแนวทางโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการรับรอง
แหล่งจากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน นักวิชาการ 
และชุมชนผู้มีประสบการณ์ 

   ปี 2555 
 มีการวิจัยเรื่องมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศ

ไทยและสถานการณ CBT ในประชาคมอาเซียน โดย CBT-I 
โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยพุ่งเป้าจาก วช.- สกว. 

 เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนและสร้างการรับรูแนวทางการพัฒนา 
CBT ที่อ้างอิงมาตรฐานสากล ในระดับประเทศและภูมิภาค
อาเซียน 

 ชุมชน CBT มีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายในระดับจังหวัดและ
ระดับภาคชัดเจนขึ้น เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดชุมพร 
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และเครือข่ายระดับภาคมีการจดทะเบียนเป็นสมาคมการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนภาคเหนือ และภาคใต้ เป็นต้น 

   ปี 2558 
 รัฐบาลประกาศให้เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย รัฐบาลมีนโยบาย

ส่งเสริม เพื่อน าเสนอภาพลักษณ์ประเทศไทยในมุมมองใหม่ 
เน้นคุณค่าที่นักท่องเท่ียวจะได้รับจากการมาเที่ยวเมืองไทย 

 เริ่มมีการตลาดที่สนับสนุน CBT หลากหลายช่องทาง อาทิ 
การท างานของ Local A Like ที่ท าให้ CBT เป็นที่รับรู้ใน                         
วงกว้าง ในการสร้ าง Market Place องค์กร Creative 
Move ที่ส่งเสริมให้มีการท า Content เพื่อสื่อเรื่องราวดี ๆ 
ในชุมชน 

 การท่องเท่ียวโดยชุมชนได้รับความสนใจ เกิดการกระแสการ
ท่องเท่ียวชุมชน ทั้งนักท่องเท่ียวชาวไทยและต่างชาต ิ

 องค์ความรูหลาย ๆ เร่ืองมีการสรุปบทเรียน อาทิ เกณฑ์การ
พัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน การตลาดการทองเที่ยวโดย
ชุมชน การสร้างแบรนดของชุมชน และชุมชนต้นแบบที่
ขับเคลื่อน โดย อพท. 

   ปี 2559-2560 
 แผนยุทธศาสตร์การทองเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน (2559-

2563) 
 เปดิประชาคมอาเซียน 
 ปีสากลของการท่องเท่ียวที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนา 
 ประเทศไทย 4.0 
 การท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะเดิน

ด้วยกันอย่างไร เพื่อความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน 
    อาจกล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยได้รับอิทธิพล
การพัฒนามาจาก แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่ง
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สหประชาชาติ (UNWTO) ประกาศให้ปี 2560 เป็นปีสากลของการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืนเพื่อการพัฒนา (The International Year of Sustainable Tourism for 
Development) โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา 5 ด้าน คือ 
   1. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนทุกภาคส่วน 
   2. มีการจ้างงาน ลดความยากจน และเกิดการเกื้อกูลกันในสังคม 
   3. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม และลด 
ปัญหาโลกร้อน 
   4. รักษาคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม  
   5. อยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
   ซ่ึงการพัฒนาทั้ง 5 ด้านที่ UNWTO ประกาศสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย ที่สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) และสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I)                                         
ได้พัฒนาภายใต้โครงการ CSR-MAP โดยได้มีการศึกษาแนวทางจากสภาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Global Sustainable Tourism Council – GSTC) และ
องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ 
อพท. น ามาพัฒนาต่อจนได้แนวทางเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทยโดยมีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 
   1. มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
   2. มีการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสู่ท้องถิ่นและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
   3. มีการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม 
   4. มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
   5. มีการบริการอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 
   จากแนวคิดและกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปีของ                                 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยจึงมีรากฐานที่แข็งแกร่งพอสมควร                             
ปี 2560 จึงเป็นปีที่มีความหมายส าหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในการน าเสนอ
รูปธรรมความส าเร็จเพื่อยืนยันว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนา  
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 1.1.2 ความหมายของนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  นวัตกรรม หมายถึง กิจกรรมทางเทคนิค การออกแบบ การผลิต 
การจัดการ และการค้าที่เกี่ยวกับตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ (Freeman, 1974) 
รวมถึงการปรับปรุงสิ่งเก่าและพัฒนาขึ้นมาอีกครั้ง (Morton, 1998) เพื่อเป็นการ
แสวงหาผลประโยชน์และโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อสร้างธุรกิจและ
บริการที่แตกต่างจากคู่ (Drucker, 1985) ซ่ึงเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้ 
และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม  

        Wan and Ding (2019) ได้ ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่ า 
นวัตกรรม หมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมี
ใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้
ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน านวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานด้วย 
          ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2549) ได้นิยามความหมายของ
นวัตกรรมไว้ว่า นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้ และความคิด
สร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 
    ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่า ค าว่า นวัตกรรม เป็นกิจกรรมทางเทคนิค 
รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ โดยใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ให้ดี
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจและบริการ ซ่ึง
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป 
     การท่องเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง การเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชื่นชม ศึกษา เรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ                   
พืชพันธุ์สัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาติ
เหล่านั้น (Lascurain, 1998) โดยน าเอาทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีอยู่ในท้องถิ่นทั้ง
ด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชนมาใช้เป็นทุนในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อท้องถิ่น (สินธุ์ สโรบล, 2546) ซ่ึงสมาชิกในชุมชนเป็นผู้ก าหนดทิศ
ทางการท่องเที่ยว และเป็นเจ้าของมีสิทธิ์ในการจัดการดูแล (พจนา สวนศรี และ
สมภพ ยี่จอหอ, 2556) 
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    ทั้งนี้  ผู้ เขียนเห็นว่า ค าว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการ
ท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ชุมชนเป็นผู้ก าหนดทิศทางการท่องเที่ยวและเป็นเจ้าของ
ในการจัดการดูแล โดยน าเอาทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นทุนใน
การจัดการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม 
                นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  หทัยภัทร ก้งเส้ง และคณะ (2563) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนไว้ว่า นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการน าทุน
ชุมชนที่มีอยู่เดิมมาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยอาศัยการ
บริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน ท าให้เกิดการกระจายใน
ชุมชนที่มากกว่าเดิม และก่อให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อีกด้วย 
           สมพงษ์ หลีเคราะห์ (2561) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนไว้ว่า นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นแนวคิดการ
จัดการการท่องเท่ียวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาท
เป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน 
    เมื่อน าเอานิยามของค าว่า “นวัตกรรม” และ “การท่องเที่ยวโดย
ชุมชน” มารวมกัน ดังนั้น ผู้เขียนจึงสรุปความหมายของค าว่า “นวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน” ได้ว่า นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง การ
ปรับปรุงและพัฒนาทิศทางการท่องเที่ยวของชุมชนในฐานะผู้เป็นเจ้าของในการ
จัดการดูแลทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้เกิดการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยน าเอาองค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนอัน
ประกอบด้วย (1) ทรัพยากรการท่องเที่ยว (2) องค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วม (3) 
การบริหารจัดการ และ (4) กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาใช้เป็นตัวตั้งแล้วน า
แนวคิดประเภทของนวัตกรรมทั้งสามประเภทได้แก่ (1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (2) 
นวัตกรรมกระบวนการ และ (3) นวัตกรรมกระบวนการ มาช่วยอธิบายว่า 
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งสี่ประเภทมีลักษณะเป็นนวัตกรรม
ประเภทใดและอย่างไร 
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  ตัวอย่างแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ต าบลศรีสุข อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์  โดย
การศึกษาองค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย ทิพย์สุวรรณ แซ่ลี้ และ
ปริวรรต สมนึก (2561) สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
    1. ศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านอ้อมแก้วมี
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติคือ ล าห้วยสายเล็กๆที่ไหลมาจากล าห้วยทับ
ทันผ่านเข้ามาในชุมชน โดยชุมชนใช้ล าห้วยแห่งนี้ในการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียว
ของชุมชนและมีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมคือ 3 ชนเผ่า เขมร ลาว 
กูย ของจังหวัดสุรินทร์ วัฒนธรรมการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงงานบุญ
ประเพณีของชุมชนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างช้านาน สอดคล้องกับแนวคิด
องค์ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวชุมชนที่ควรมี
การวางแผนการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีวิถีพึ่งพาและใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่า เพื่อให้เกิดความยั่งยืนสามารถสืบทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้ และ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในส่วนของ
ชาวบ้านและผู้มาเยือน  
    2. ศักยภาพด้านองค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านอ้อม
แก้วมีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือของผู้น าและ
ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน 
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดองค์ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านองค์กรชุมชน
และการมีส่วนร่วม ที่กล่าวว่า ชุมชนควรมีการระบุบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มไว้
อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาการก้าวก่ายหน้าที่ของแต่ละกลุ่ม และนอกจากนี้ 
ชุมชนควรมีปราชญ์ชุมชนผู้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน
ที่จะสามารถให้ข้อมูลแก่นักท่องเท่ียวได้อย่างถูกต้อง 
    3. ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ชุมชนบ้านอ้อมแก้วมีการ
บริหารจัดการโดยคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มการท่องเท่ียว และกลุ่มฐานการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ของชุมชนดูแต่ละกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่การด าเนินงานของแต่ละฝ่าย
ไว้อย่างชัดเจน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดองค์ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้าน
การบริหารจัดการโดยชุมชนที่กล่าวว่า ชุมชนควรมีกลไกในการท างานโดย



                            

บทที ่1 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับนวัตกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

18 
 

 นวัตกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆกัน มีการกระจาย
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม มีการจัดตั้งกฎ กติกาการปฏิบัติร่วมกันระหว่างชุมชน
และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชน มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านที่เอื้อประโยชน์ต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน รวมถึงการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ใน 5 ประการ ได้แก่ (1) ด้านแหล่งท่องเที่ยว (2) ด้านการน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ 
(3) ด้านที่พักและการให้บริการต่าง ๆ (4) ด้านการพัฒนาสินค้าของที่ระลึก และ 
(5) ด้านการประชาสัมพันธ์  
    4. ด้านกระบวนการเรียนรู้  ชุมชนบ้ านอ้อมแก้ วมีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมทางการเรียนรู้ของชุมชน โดยกิจกรรมการ
เรียนรู้ของชุมชนมีทั้งหมด 4 ฐานการเรียนรู้ ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวคิดองค์ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
บ้านอ้อมแก้ว โดยจะต้องสามารถสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจในวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยวและมีการระดมความคิดเห็น การประเมิน 
และเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างชาวบ้านและนักท่องเที่ยว เพื่อน า
ข้อคิดเห็นที่แลกเปลี่ยนร่วมกันมาพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอ้อมแก้วให้มี
สภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเท่ียวได้อย่างต่อเนื่อง 
 
  1.1.3 ประเภทของนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
   ผู้เขียนได้น าเอาประเภทของนวัตกรรมตามที่ O’Sullivan and 
Dooley (2009) ที่ ได้  แบ่งประเภทของนวัตกรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ 
ผลิตภัณฑ์  (product) กระบวนการ (process) และบริการ (service) มา
ประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนี้ 
    1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) หมายถึง การสร้าง
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นคุณประโยชน์ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างทางกายภาพ 
ซ่ึงเป็นผลลัพธ์หรือบริการที่ถูกแนะน าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้มาใช้
บริการ (Utterback and Abernathy, 1975) ตัวอย่างเช่น เครื่องรับโทรทัศน์จอ
แอลอีดี เครื่องรับโทรทัศน์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ รถยนต์ไฮบริดจ์ 
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รถยนต์พลังงานไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือที่จอสามารถพับได้ โทรศัพท์มือถือที่ใช้งาน
คิดค านวณได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ราวกับเป็นคอมพิวเตอร์เคร่ืองหนึ่ง 
    2. นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) หมายถึง การ
สร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นคุณประโยชน์ต่อกระบวนการในการผลิตสินค้าหรือ
กระบวนการให้บริการ ซ่ึงเป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางที่ท าให้การท างานสามารถ
ด าเนินการได้และน าไปปฏิบัติได้จริง (Smeds, 2001) ตัวอย่างเช่น ระบบการ
ควบคุมการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงงานที่ ใช้โปรแกรม AI: Artificial 
Intelligent ให้ความแม่นย ามีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย การใช้หุ่นยนต์ใน
กระบวนการผลิตสินค้าในโรงงานที่มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการจ้างแรงงาน ลด
ค่าใช้จ่าย การสร้างระบบใหม่ในการตรวจสุขภาพพื้นฐานทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ใช้วิธีตรวจวัดไขมัน ความดัน เบาหวาน ด้วยแอปพลิเคชันที่
ผู้ใช้สามารถตรวจได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาล 
           ตัวอย่างแนวคิดนวัตกรรมกระบวนการอีกอย่างหนึ่ง คือ ระบบการ
ผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) ที่มีแนวคิดหลักคือ การลดรูปแบบ การลด
แบบพิธี ในกระบวนการการทุกชนิดลงอันเป็นการลดขั้นตอนที่ท าให้เกิดความ
สูญเสียหรือสูญเปล่าทุกชนิดลง โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่ามากขึ้น การลด
ความสูญเปล่าลงมี 7 ชนิด คือ การลดเรื่องการขนส่ง การลดเรื่องการประดิษฐ์
คิดค้น การลดการเคลื่อนไหวในการท างาน การลดเวลาในการรอคอย การลดการ
ผลิตเกินความต้องการ การลดกระบวนการที่ไม่จ าเป็น และการลดผลิตภัณฑ์ที่มี
ต าหนิหรือสินค้าที่มีข้อบกพร่อง  
    3. นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) หมายถึง การสร้าง
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นคุณประโยชน์ต่อการบริการที่ลูกค้าเป็นผู้ใช้บริการนั้น 
บริการ เป็นสิ่งที่ ไม่สามารถจับต้องหรือสัมผัสได้ หรือมองเห็นได้โดยตรง 
ตัวอย่างเช่น การใช้ตู้สมองกลให้บริการผู้ใช้โทรศัพท์มือถือครบวงจร ท าได้ทั้งการ
ตรวจเช็คข้อมูล สถานะปัจจุบัน หนี้ที่ค้างช าระ การช าระเงินค่าบริการ ยอดเงินที่
เหลือ การเติมเงิน การแจ้งโปรโมชั่นพิเศษ การยืนค าขอกู้เงินจากธนาคารผ่าน
เว็บไซต์ การซ้ือตั๋วเครื่องบิน การจองที่นั่ง การเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันใน
โทรศัพท์มือถือ การโอนเงินระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันผ่านทางแอปพลิเคชันใน
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โทรศัพท์มือถือที่สะดวกและรวดเร็ว หรือตัวอย่างบริการรถยนต์โดยสารของ Grab 
ที่ใช้ระบบการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการระหว่างความต้องการ
เดินทางของผู้โดยสารกับความสามารถในการให้บริการของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เข้า
ร่วมธุรกิจ และระบบการจัดหาสินค้า เช่น อาหาร ระบบการให้บริการไปซ้ือ
อาหารของ Food Panda และ Line Man หรือระบบการให้บริการจัดส่งสินค้า
ประเภทอาหารของ Lalamove ระบบหารจัดส่งสินค้าของ Kerry เป็นต้น 
  นอกจากนี้ ดิจิทัลเอเชีย (2560) กล่าวว่า ประเภทของนวัตกรรมนั้น 
สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
          1. Product Innovation: การเปลี่ยนแปลงใน “ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ” ขององค์กร เช่น การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ ดูทีวีได้ หรือ 
Chat กับเพื่อนได้ตลอดเวลา 
          2. Process Innovation: การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต หรือ
กระบวนการน าเสนอผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการน านวัตกรรมสู่ตลาด เช่น Nokia 
ย้ายฐานการผลิตไปที่จีน หรือการเพิ่มนวัตกรรม PDA สามารถโทรศัพท์ได้ 
         3. Position Innovation: การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสินค้าหรือ
บริการ หรือเปลี่ยนต าแหน่งนวัตกรรมสินค้าหรือบริการที่เคยออกสู่ตลาดมาแล้ว
ให้รับรู้ใหม่ เช่น Orange เคยถูกมองในต าแหน่ง Global Brand เป็น Premium 
Service แต่ถูกเปลี่ยนมาเป็นทรูมูฟ ซ่ึงถูก Repositioning ให้ไปอยู่ต าแหน่ง 
Lifestyles ครองใจคนเมืองรุ่นใหม่อย่างประสบความส าเร็จ 
         4. Paradigm Innovation: การมุ่งให้เกิดนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง
กรอบความคิด (Change in Mental Model) เช่น เดิมเชื่อว่าการผลิตรถยนต์ด้วย
มือจะมีความประณีต ทั้งยังมีราคาแพง ผู้มีฐานะร่ ารวยเท่านั้นที่สามารถมีไว้
ครอบครองได้ แต่ต่อมาการผลิตจ านวนมากแบบ mass production ที่มีราคาที่
เหมาะสม สามารถควบคุมคุณภาพรถยนต์ให้มีสมรรถนะคงที่เท่ากันได้ดีกว่า หรือ
แม้กระทั่งเราเช่ือว่าการเก็บเงินค่า AC กับประชาชนแบบกินเปล่า เป็นเรื่องที่ดีกับ
องค์กร แต่เมื่อมีการให้เก็บแบบ IC ตามการใช้งานจริง ทั้งยุติธรรมกับประชาชน
แล้วยังท าให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยอีก เป็นต้น 
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ภาพที่ 1.1 ประเภทของนวัตกรรม 
ที่มา: O’Sullivan and Dooley (2009) 

 
   ทั้งนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการด าเนินงานของชุมชน ผู้เขียนจึงได้น าเอา
นวัตกรรมทั้ ง 3 ประเภท ประกอบด้วย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์  นวัตกรรม
กระบวนการและนวัตกรรมการบริการ มาเป็นตัวก าหนดในการจัดการและพัฒนา
ทัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 1.1.4 ความส าคัญของนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
    ปณิตา เกตุแก้ว (2555) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของนวัตกรรมต่อ
การพัฒนาองค์กร ท้องถิ่น และประเทศ ไว้ดังนี้  
     1. ความส าคัญของนวัตกรรมต่อการพัฒนาองค์กร คือ การ
ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะขององค์กร หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์กร ซ่ึงเป็นสิ่งที่
ไม่เคยปรับเปลี่ยนมาก่อน เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าของบริบทโลกาภิวัตน์ที่มีความรู้
และนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มคุณค่า พัฒนา ผลิตสินค้า และบริการที่ดี 
มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ความอยู่รอด 
และความสามารถเชิงการแข่งขันขององค์กรในตลาดการค้าโลกเสรี  

Product 
Innovation

Process 
Innovation

Service 
Innovation
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    2. ความส าคัญของนวัตกรรมต่อการพัฒนาท้องถิ่น คือ ผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการการจัดการใหม่ที่คิดค้น และพัฒนาจากองค์ความรู้และประสบการณ์
ของชุมชน เพื่อแก้ปัญหาการประกอบอาชีพ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ
การเสริมสร้างสุขภาวะอย่างเป็นระบบตามภูมิสังคมของชุมชน ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
    3. ความส าคัญของนวัตกรรมต่อการพัฒนาประเทศ คือ เมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือประเทศที่พัฒนาแล้ว พบว่า ขณะนี้การใช้
เทคโนโลยีที่คิดค้นเองในประเทศเพิ่งเร่ิมต้น จึงต้องมีการเร่งกระบวนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในด้านการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการบริหารจัดการภายใต้แนวคิดและรูปแบบใหม่ 
ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและระดับท้องถิ่น โดยสร้างให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม
ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมจ านวนมาก
พอที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างรวดเร็ว 
OTOP เป็นตัวอย่างหนึ่งของการท านวัตกรรมด้านบริหารจัดการที่สามารถผลักดัน
สินค้าของไทยให้ขึ้นมาอยู่ในระดับแนวหน้าและสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดโลกได้นั้น จะต้องมีการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า การจัดท าแผนธุรกิจ 
และการพัฒนาตลาดในเชิงรุก ซ่ึงต้องเชื่อมโยงกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
และอาจต่อยอดให้ถึงระดับอุตสาหกรรมระดับสูงได้ต่อไป 
    องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) (2558) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน                                  
ไว้ดังนี้ 
    1. ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน คือ มีการตกลงกติการ่วมกัน
ในชุมชน จัดตั้งชมรมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและสร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยงทั้ง
ในและนอกชุมชน พร้อมกับมีการถอดบทเรียนการกระจายรายได้เพื่อเผยแพร่ให้
ชุมชนอื่น ๆ ซ่ึงเป็นแนวทางที่จะช่วยให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเกิดการกระจาย
รายได้อย่างทั่วถึง 
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    2. ก่อให้เกิดการจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน คือ การให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมกับสร้างความตระหนัก เช่น ให้ความรู้
ในการวางแผนจัดการขยะ เพราะสิ่งแวดล้อมในชุมชนถือเป็นปัจจัยส าคัญ หาก
ต้องการสร้างบรรยากาศที่ดี ในการรองรับนักท่องเท่ียว จ าเป็นต้องท าความเข้าใจ
กับการจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
    3. ก่อให้เกิดการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น คือ รวบรวม สร้างองค์
ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพคนในท้องถิ่น เชื่อมโยงกลุ่มคนท้องถิ่นต่าง  ๆ ให้
เข้มแข็งและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง คือวิธีที่จะช่วยให้คนกลุ่ม
ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรมมากขึ้น 
    ดังนั้น ผู้เขียนสามารถสรุปได้ว่า นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
นั้น มีความส าคัญต่อการพัฒนาชุมชนท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก เนื่องจากก่อให้เกิด
วิธีการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึง
เป็นการพัฒนามาจากองค์ความรู้และประสบการณ์ของชุมชน เพื่อการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

9.2 องค์ประกอบของนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

  ในส่วนขององค์ประกอบของนวัตกรรม อัจฉรา จันทร์ฉาย (2553) ได้ระบุ
ไว้ว่า องค์ประกอบของนวัตกรรมนั้น มีอยู่ 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ 
  1. ความใหม่ (Newness) สิ่งที่จะได้รับการยอมรับว่า มีคุณลักษณะเป็น
นวัตกรรมได้นั้นจะต้องมีก็คือ ความใหม่ หมายถึง เป็นสิ่งใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้น ซ่ึง
อาจจะมีลักษณะเป็นตัวผลิตภัณฑ์บริการ หรือกระบวนการ โดยจะเป็นการ
ปรับปรุงจากของเดิมหรือพัฒนาขึ้นใหม่เลยก็ได้ 
  2. การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity 
Idea) หมายความว่า สิ่งที่จะถือเป็นนวัตกรรมได้นั้น จะต้องเกิดจากการใช้ความรู้
และความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานของการพัฒนาให้เกิดขึ้นใหม่ ไม่ใช่เกิดจากการ
ลอกเลียนแบบ และการท าซ้ า เป็นต้น 
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  3. ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) และสังคม (Social) 
ก็คือ การให้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ หรือการสร้างความส าเร็จในเชิงพาณิชย์ 
กล่าวคือ นวัตกรรม จะต้องสามารถท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นได้จากการพัฒนาสิ่ง
ใหม่นั้น ๆ ซ่ึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นสามารถวัดได้เป็นตัวเงินโดยตรง และในเชิง
สังคมเป็นการสร้างคุณค่า ซ่ึงไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.2 องค์ประกอบของนวัตกรรม 

ที่มา: อัจฉรา จันทร์ฉาย (2553) 
 

นอกจากนี้ Joseph (1939) ยังได้กล่าวว่า องค์ประกอบของนวัตกรรมนั้น                                 
มี 5 ประการ ดังต่อไปนี้  
  1. ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือคุณสมบัติใหม่ของผลิตภัณฑ์เดิมก็ได้  
  2. กระบวนการผลิตใหม่ที่เสนอเข้าสู่อุตสาหกรรม  
  3. การเปิดตลาดใหม่  
  4. การเปลี่ยนแปลงองคก์ารใหม่ 
   5. การพัฒนาแหล่งวัตถุดิบหรือปัจจัยน าเข้า (Inputs) ใหม่ 
 ส าหรับองค์ประกอบของการท่องเท่ียวโดยชุมชน สถาบันการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน (2554) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวโดยชุมชน                        
หรือ Community – based Tourism (CBT) มีอยู่ด้วยกัน 4 ด้าน ประกอบด้วย 

ความใหม่

ควารรู้และ
ความคิด

สร้างสรรค์
ประโยชน์
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ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม องค์กรชุมชน การจัดการ และการเรียนรู้ ซ่ึง
ประเด็นส าคัญของแต่ละองค์ประกอบ มีดังนี้ 
  1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 
    1.1 ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีวิถีการ
ผลิตที่พึ่งพาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
   1.2 ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
  2. ด้านองค์กรชุมชน 
   2.1 ชุมชนมีระบบสังคมท่ีเข้าใจกัน 
   2.2 มีปราชญ์ หรือผู้มีความรู้ และทักษะในเรื่องต่าง ๆ หลากหลาย 
   2.3 ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ                  
พัฒนา 
  3. ด้านการบริหารจัดการ 
   3.1 มีกฎ-กติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการ
ท่องเท่ียว 
   3.2 มีองค์กรหรือกลไกในการท างานเพื่อจัดการการท่องเที่ยว และ
สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้ 
   3.3 มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 
   3.4 มีกองทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชน 
  4. ด้านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
   4.1 ลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการรับรู้  และ
ความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
   4.2 มีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้
มาเยือน 
   4.3 สร้างจิตส านึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมทั้งในส่วนของชาวบ้านและผู้มาเยือน 



                            

บทที ่1 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับนวัตกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

26 
 

 นวัตกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

 นอกจากนี้ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2548) ยังได้กล่าวใน
ท านองเดียวกันว่า การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีองค์ประกอบที่ส าคัญที่ต้อง
พิจารณาอยู่ทั้งหมด 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 
 1. ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนจะหมายรวมถึง ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์ วิถีการผลิตที่พึ่ งพาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นโดยสามารถแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ 
ได้ดังนี้  
   1.1 แหล่งธรรมชาติที่มีความสวยงาม โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น เช่น ป่าไม้ ภูเขา น้ าตก ถ้ า ทะเล 
  1.2 แหล่งโบราณคดี/ แหล่งประวัติศาสตร์/ ศาสนสถานที่สวยงาม 
  1.3 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
  1.4 งานบุญพื้นบ้าน งานประเพณีพื้นเมือง 
  1.5 ภูมิปัญญาพื้นบ้าน วิถีชีวิตพื้นบ้าน และการประกอบอาชีพหลัก
ในชุมชน 
  1.6 ไร่นา สวนเกษตร และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆ 
  1.7 บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความสามารถท างานในธุรกิจท่องเที่ยว
ด้านบริการอย่างมีคุณภาพในแต่ละสาขา เช่น บริการรถน าเที่ยว เรือน าเที่ยว 
บริการร้านอาหาร และบริการน าเที่ยว (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรือ วิทยากรใน
ท้องถิ่น) เป็นต้น 
 2. องค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วม 
 องค์กรชุมชนหรือกลุ่มประชาชน ซ่ึงเป็นองค์กรที่เล็กที่สุดและมีบทบาท
เป็นเจ้าของท้องถิ่นโดยชุมชนต้องมีระบบสังคมที่เข้าใจกัน มีปราชญ์ หรือผู้มี
ความรู้และทักษะในเรื่องต่างๆ ที่หลากหลายรวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวน
การพัฒนา ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับประโยชน์ และร่วมใน
การติดตามประเมินผล 
 3. การบริหารจัดการ 
 องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ จะต้องครอบคลุม ดังนี้ 
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  3.1 มีองค์กรหรือกลไกในการท างานเพื่อจัดการท่องเที่ยวและ
สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้ 
  3.2 มีกฎ กติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการ
ท่องเท่ียว 
  3.3 มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 
  3.4 มีกองทุนของชุมชนที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชน 
  3.5 มีระบบการจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้าน
กับผู้มาเยือน 
  3.6 สร้างจิตส านึกเรื่องการอนุรั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมทั้งในส่วนของชาวบ้านและผู้มาเยือน ทั้งนี้ การบริหารจัดการท่องเท่ียว 
จะครอบคลุมถึง 
  3.7 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและโปรแกรมการท่องเที่ยว 
หลักการในการจัดการการท่องเที่ยว โดยต้องพิจารณาการจัดการท่องเที่ยวอย่าง
เป็นระบบและองค์ประกอบของการจัดการ (1) ทรัพยากรทางท่องเที่ยว (2) การ
บริการการท่องเที่ยว (3) การตลาดท่องเที่ยว ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาเป็น
โปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชน โปรแกรมน าเที่ยวจะต้องผ่านการยอมรับจาก
ชุมชน 
  3.8 การบริหารจัดการน าเที่ยวและมัคคุเทศก์โดยจัดให้มีการบริการ
หรืออ านวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง อันได้แก่ สถานที่พัก 
อาหาร มัคคุเทศก์ หรือบริการอื่นใดตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  3.9 การบริหารจัดการที่พักโฮมสเตย์และการให้บริการ หลักการ
ส าหรับบ้านพักโฮมสเตย์ 
   3.9.1 มีอัธยาศัยที่ดีต่อนักท่องเท่ียว 
   3.9.2 รักษาความสะอาด 
   3.9.3 รักษาความปลอดภัย 
   3.9.4 ช่วยอ านวยความสะดวกให้นักท่องเท่ียว 
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  3.10 การพัฒนาสินค้าของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์จากชุมชนเพื่อเป็นของ
ที่ระลึก ของฝากหรือจ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ซ่ึงเป็นการสร้างคุณค่า และมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์และสร้างคุณค่าและมูลค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
  3.11 การตลาดและการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การวางแผน                                        
ท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากยิ่ งขึ้น เช่น เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ 
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน แผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 4. กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
  4.1 ลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการเรียนรู้ 
และความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
  4.2 กระบวนการเรียนรู้ของการท่องเท่ียวโดยชุมชน มีองค์ประกอบ
ที่ส าคัญคือ 
   4.2.1 ศักยภาพของคน ต้องเริ่มที่คนในชุมชนที่จะต้องรู้จัก
รากเหง้าของตนเองให้ดีเสียก่อน เพื่อความพร้อมในการบอกเล่าข้อมูลและคนใน
ชุมชนต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ มีความสามัคคี ท างานร่วมกันได้ 
   4.2.2 ศักยภาพของพื้นที่ หมายรวมถึง ทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานต่อกันมา คนในชุมชนต้องรู้จัก 
ต้องรักและหวงแหนเห็นคุณค่าของทรัพยากรในชุมชนของตน สามารถที่จะน ามา
จัดการได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ทั้งนี้แล้วชุมชนต้องมีความพร้อมในการเรียนรู้ 
ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องแนวคิด พื้นฐานทางด้านการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน และการจัดการในพื้นที่ได้ด้วย 
   4.2.3 การจัดการ เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักที่จะท าอะไร เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืน สมดุลในกลุ่มคนหมู่มาก ดังนั้นชุมชนที่จะ
สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้ต้องเป็นชุมชนที่มีผู้น าที่เป็นที่
ยอมรับ มีความคิด มีวิสัยทัศน์ ความเข้าใจเรื่องการท่องก าแนวทางในการเตรียม
ความพร้อมชุมชนรู้ว่าพื้นที่ของตนจะมีรูปแบบการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนได้อย่างไร 
ควรมีกิจกรรมอะไรบ้าง และจะมีการกระจาย จัดสรรรายได้อย่างไร ทั้งหลายทั้ง
ปวงที่กล่าวมานั้น สิ่งส าคัญที่สุดของชุมชนก็คือการมีส่วนร่วม อันหมายรวมถึง 
ร่วมในทุกๆสิ่ง ทุกอย่างเพื่อส่วนรวม 
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   4.2.4 มีส่วนร่วม มีได้อย่างไร การสื่อสารพูดคุย เป็นการสื่อ
ความคิดเห็น การถกปัญหารวมถึงการหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆจากการระดม
ความคิดจากประสบการณ์ของนักวิจัยท้องถิ่นพบว่า ชุมชนจัดให้มีเวทีพูดคุย 
ร่วมกันคิดวางแผนด าเนินการ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการ
ท างานร่วมกัน สร้างกฎระเบียบของชุมชนทางด้านต่างๆเพื่อให้คนในชุมชนรวมถึง
ผู้มาเยือนปฏิบัติตาม 
   4.2.5 ผลกระทบจากการท าการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทุก
อย่างที่ด าเนินการย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งที่ตั้งอยู่ สิ่งแวดล้อมโดยรอบทั้งสิ้น ซ่ึงมี
ผลกระทบด้านบวกและด้านลบ (วีระพล ทองมาและประเจต อ านาจ , 2547) 
ได้แก่ 
     1) ผลกระทบด้านบวก ส่งผลให้ชุมชนมีจิตส านึกเกิด                                  
การพัฒนาตนเอง พึ่งพาตนเอง คิดเป็นท าเป็น มีความพยายามในการเรียนรู้
พัฒนาเกิดรายได้เพิ่มขึ้นมีการรวมตัวกัน สร้างความเข้มแข็งในชุมชน น าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ตามความคาดหวังและความพยายามที่จะด าเนินการเพื่อให้เป็น
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม
วัฒนธรรม และ 3) ด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่จะน าไปสู่ความ
ยั่งยืนคือการรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา สืบสานสืบทอด ตลอดจนการน าไปใช้
ประโยชน์ได้ เกิดความรักความภาคภูมิในความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีส่วนร่วมใน
ทรัพยากรของชุมชน และเกิดกระบวนการเรียนรู้การท างานร่วมกันในที่สุด 
    2) ผลกระทบด้านลบ เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ 
จ านวนขยะที่เพิ่มมากขึ้นจากนักท่องเท่ียว การใช้น้ า ระบบนิเวศธรรมชาติ การรับ
วัฒนธรรมที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว เกิดกระแสการเลียนแบบ มีความขัดแย้งทาง
ความคิด เสียความเป็นส่วนตัวในการที่จะต้องรองรับนักท่องเท่ียว และที่ส าคัญคือ
อาจถึงกับสูญเสียเอกลักษณ์ของท้องถิ่น หากมีการตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวมากเกินไปในส่วนการตลาดนั้นแต่ละชุมชนจะต้องให้ข้อมูลแนะน า
ชุมชนตนเองและชุมชนอื่นที่ถูกต้องและน่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว และที่น่าภูมิใจ
ส าหรับชุมชนคือ การรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่สืบต่อกันมา แต่ชุมชนไม่ได้ละทิ้งพื้นฐานเดิม หรือ
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ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปตามกระแสวัฒนธรรม และไม่ได้มุ่งหวังรายได้จากการ
ท่องเท่ียวที่จะได้ให้เป็นรายได้หลักของชุมชนโดยละทิ้งอาชีพดั้งเดิมที่จะเป็นการที่
จะปรับตัวเพื่อรองรับกระแสการท่องเที่ยวที่เข้าไปในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.3 ประเภทของนวัตกรรมแยกตามองค์ประกอบ 
ของการท่องเทีย่วโดยชุมชน 

ที่มา: สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (2554) และ 
สถาบันวจิัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2548) 

 
  ดังนั้น ผู้เขียนสามารถสรุปองค์ประกอบของนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนได้ว่า เป็นการบูรณาการระหว่างองค์ประกอบของนวัตกรรมและการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริการจัดการทางด้านการ
ท่องเท่ียวของแต่ละชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ และ
บริหารทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า และสามารถด ารงอยู่ได้แม้ยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงประกอบด้วย ความใหม่ ความรู้และความคิดสร้างสรรค์  
ประโยชน์ ทรัพยากรการท่องเที่ยว องค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วม การบริหาร
จัดการ และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 

ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว

องค์กรชุมชน
และการมีส่วน

ร่วม

การบริหาร
จัดการ

กระบวนการ
เรียนรู้
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 1.3 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมของนวัตกรรมการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  การประยุกต์ใช้นวัตกรรมของนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการ
การปรับปรุงและพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ของชุมชน เพื่อให้มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินการทางการท่องเที่ยวของชุมชน โดยผู้เขียนมีตัวอย่าง
ของตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมของนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่จะ
แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมด้านการบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการ 
ดังนี้ 
 
  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมของนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชมุชน
ของชุมชนห้วยแร้ง จังหวัดตราด ในด้านการทองเที่ยวโดยชุมชน (CBT) มีส่วน
สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน 
  การท่องเท่ียวโดยชุมชน เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการจัดการทรัพยากร
อย่างยั่งยืน ทั้งการสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนในการเผยแพร่ภูมิปัญญาใน
การจัดการทรัพยากร สื่อสารปัญหาความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรให้คน
ภายนอกได้รับทราบ สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวให้ผู้มาเยือนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์จัดสรรรายได้จากการท่องเที่ยว สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน 
สร้างความร่วมมือของหน่วยงานในการท างานเป็นพันธมิตรร่วมกับชุมชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แต่เดิมล าคลองห้วยแร้งจะมีกองขยะลอยอยู่เสมอและต้นไม้สองฟากฝั่งได้
ถูกโค่นถางให้โล่งเตียน เมื่อต้องการจะให้มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามล าคลองก็
เร่ิมตระหนักถึงการรักษาความสะอาด จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงท าให้เกิดนวัตกรรมประเภทกระบวนการ โดยร่วมใจกัน
ก าจัดขยะจนล าคลองใสสะอาดและเกิดการเห็นคุณค่าของต้นไม้ริมฝั่งคลองที่
สามารถช่วยรักษาริมตลิ่ง และรักษาความสวยงามตามธรรมชาติเอาไว้ไม่เพียงแต่
ชุมชนห้วยแร้งเท่านั้นที่สามารถฟื้นป่าริมคลองห้วยแร้ง สัตว์น้ าน้อยใหญ่กลับมา
อุดมดังเดิม แต่การท่องเที่ยวโดยชุมชนห้วยแร้งยังเป็นสะพานทอดยาวจากการฟื้น
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ป่าบกไปสู่ป่าชายเลนและขยายพื้นที่การฟื้นฟูเพื่อการอนุรักษ์ไปยังอ่าวตราด                            
เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเมืองตราดให้เข้มแข็งและสมบูรณ์สืบถึงลูกหลานต่อไป                                 
(อรุณศรี อื้อศรีวงศ์, ไพโรจน์ แสงจันทร์ และปรียนันท์ สิทธิจินดา, 2554)    
 
 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมของนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชมุชน
ของชุมชนบ้านภู จังหวัดมุกดาหาร ในด้านการทองเที่ยวโดยชุมชน (CBT) มี
ส่วนสนับสนุนการฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นเครื่องมือในการสร้างความภาคภูมิใจให้กับ
ชาวบ้านในการน าเสนอ “ของด”ี ชุมชนให้คนภายนอกได้รับรู้ท าให้เกิดการสืบค้น 
ถ่ายทอด และฟื้นฟูวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น ชุมชนมีการบริหารจัดการและร่วมกัน
ก าหนดว่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอะไรบ้างที่ชุมชนพร้อมในการน าเสนอและสร้าง
การเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน ตลอดจนมีแนวทางปฏิบัติตัวส าหรับนักท่องเที่ยว การที่มี
นักท่องเที่ยวสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม คนท้องถิ่นเป็น
ตัวกระตุ้นอีกทางหนึ่งที่ท าให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ และมีชีวิตชีวาในการ
น าเสนอข้อมูล สามารถสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวในกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของตน สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน และท าให้ เยาวชนคนรุ่น
หลังเห็นคุณค่าของชุมชนตนเอง 
  จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงท าให้
เกิดนวัตกรรมประเภทกระบวนการ ส่งผลให้มีการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง อาทิ ให้เด็กนักเรียนและชุมชนแต่งกายชุดภูไทสัปดาห์ละ                                  
1 ครั้ง โครงการแต่งชุดภูไทร่วมกิจกรรมท้องถิ่นทุกครั้ง (พ่อบ้านแม่บ้านแต่งชุด                                     
ภูไททุกวันพฤหัสบดี) การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบายศรีสู่ขวัญ การละเล่นท้องถิ่น
ของเด็กในชุมชน (มะข่าง สะบ้า ฯลฯ) การอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น (ภาษาภูไท)                           
การจัดกิจกรรมผู้ เฒ่าเล่า เรื่องเก่าให้หลานฟัง (ปริวรรต สมนึก และทัพไท                             
ชุ่มนาเสียว, 2554) 
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ภาพที่ 1.4 ชุมชนท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมบ้านภู 
ที่มา: Thailand village academy (ม.ป.ป.) 

 
  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมของนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชมุชน
ของชุมชนลีเล็ด จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีในด้านการทองเที่ยวโดยชุมชน (CBT) มี
ส่วนสนับสนุนการพัฒนาคน 
  การท่องเที่ยวโดยชุมชน ช่วยให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วม และก าหนด
บทบาทของชุมชนต่อการท่องเที่ยว มีกระบวนการในการจัดการความรู้ภายใน
ชุมชน มีการพัฒนาทักษะและเพิ่มเติมความรู้ใหม่ให้กับสมาชิกในชุมชนในการ
บริหารจัดการท่องเที่ยว สร้างความมั่นใจในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนภายนอก
มีความเชื่อมั่นให้คนในชุมชนในการน าเสนอ “ปัญหาและความต้องการ” กับ
หน่วยงานภายนอก น าเสนอประสบการณ์และความส าเร็จในการพัฒนากับคน
และหน่วยงานที่มาศึกษา-ดูงาน นอกจากเป็นการพัฒนา “คนใน” แล้วยังให้
การศึกษากับ “คนนอก” ด้วย 
  จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงท าให้
เกิดนวัตกรรมประเภทกระบวนการ ส่งผลให้ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการจัดการกลุ่มหรือองค์กรชุมชน สมาชกเรียนรู้ที่จะแสดงออกถึงการให้
เกียรติซ่ึงกันและกัน มีเวทีที่ท าให้คนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและพัฒนา
ตนเองเรื่องการพูดและการท างานร่วมกันในระบบกลุ่มในอดีตผู้ให้ข้อมูลเป็น
บทบาทของผู้น าที่เป็นทางการ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายก อบต. แต่เมื่อมี



                            

บทที ่1 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับนวัตกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

34 
 

 นวัตกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

กลุ่มท่องเที่ยว สมาชิกในกลุ่มสามารถบอกเล่าเร่ืองราวการท างานของสมาชิกและ
บทบาทของกลุมทองเที่ยวต่อการพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง คนในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มที่ สามารถรักษาสภาพ
ชุมชนชนบทที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ และปัจจุบันได้กลายเป็นชุมชนที่มี
ชื่อเสียงท าให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของตน และพร้อมที่จะ
ประคับประคองชุมชนให้มีสภาพเหมือนที่เป็นอยู่ต่อไป (จิตศักดิ์ พุฒจร, ทิพย์สุดา 
พุฒจร และนุชนารถ สิงหภูติ, 2554) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.5 ชุมชนลีเลด็ 
ที่มา: บริษัท บอร์น ดิสติงชั่น จ ากัด (2559) 

 
  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมของนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชมุชน
ของชุมชนแม่ก าปอง จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านการทองเที่ยวโดยชุมชน (CBT) 
มีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจ ชุมชนและคุณภาพชีวิตคนท้องถิ่น 
  การที่การท่องเที่ยวเป็นเพียงรายได้เสริมท าให้ชาวบ้านไม่คิดพึ่งพารายได้
หลักจากการทองเที่ยว และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติต่อเนื่องไม่ว่ าจะมี
นักท่องเท่ียวมาเท่ียวหรือไม่ก็ตาม 
  จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงท าให้
เกิดนวัตกรรมประเภทกระบวนการ ส่งผลให้ชุมชนจัดสรรรายไดที่เข้ากองทุน                    
หมู่บ้าน จะถูกจัดสรรออกเป็น 5 สวน คือ (1) เข้าสหกรณ์ไฟฟ้าพลังน้ า 30 %                                     
(ปันผลเมื่อสิ้นปีให้กับสมาชิกสหกรณ์) (2) พัฒนาหมู่บ้าน 20 % (3) ผู้จัดการ 25 



                            

บทที ่1 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับนวัตกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

35 
 

 นวัตกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

% (4) สวัสดิการชุมชน 15 % (5) เบี้ยประชุมคณะกรรมการ 10 % ส าหรับ
ครอบครัวที่เป็นสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวโฮมสเตย์ จะได้รับต่อครัวเรือนเมื่อหัก
ค่าใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวตามเกณฑ์จัดสรรของสหกรณ์ฯ แลว ประมาณ
ครอบครัวละ 250 บาทต่อนักท่องเท่ียว 1 คน หากสมาชิกชุมชนที่ไม่ได้จัดบ้านพัก
อาศัยของตนเป็นที่พักโฮมสเตย์ส าหรับนักท่องเที่ยว จะได้ประโยชน์ทางอ้อมใน
เร่ืองการพัฒนาหมู่บ้าน การที่ชุมชนเปน็ที่รู้จัก และหากเป็นสมาชิกสหกรณ์ไฟฟ้า
(ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกทั้งชุมชน) ก็จะได้ปันผลตอนสิ้นปี (ฐิติ ฐิติจ าเริญพร 
และชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ, 2554) 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.6 บ้านแม่ก าปอง 

                ที่มา: มิวเซียมไทยแลนด์ (ม.ป.ป.) 
 
  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมของนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชมุชน
ของชุมชนบ้านผาหมอน จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านการทองเที่ยวโดยชุมชน 
(CBT) ในการท างานกับพันธมิตรทางการตลาด 
  กระบวนการท างานร่วมกันระหว่างบริษัทน าเท่ียวและชุมชนอย่างให้เกียรต ิ
ซ่ึงกันและกัน มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านชุมชนและนักท่องเที่ยวมีข้อตกลง
ทางผลประโยชน์ที่ชัดเจน มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของทุกฝ่ายอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และปรับตัวให้สอดคล้องกับความคาดหวังของแต่
ละฝ่ายที่อยู่บนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
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  จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงท าให้
เกิดนวัตกรรมประเภทกระบวนการ ส่งผลให้ชุมชนกับบริษัทมีการสื่อสารกัน
ตลอดเวลาเกิดปัญหาจะแก้ไขทันที ชุมชนและบริษัทต้องคุยกันว่าปัญหาเกิดแบบ
นี้จะต้องแก้ไขอย่างไร เช่น ถ้ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นไม่ดีนักท่องเที่ยวมีการร้องเรียน 
ชุมชนก็ไม่ได้ละเลย สิ่งส าคัญคือว่านักท่องเที่ยวต้องเคารพความเป็นชุมชน และ
บริษัทต้องเคารพความต้องการและขีดความสามารถของชุมชน การเป็นหุ้นส่วน
ในทางธุรกิจก็สามารถเป็นได้ทั้งเพื่อนร่วมคิด และผู้ให้โอกาสแก่คนในชุมชนด้วย
เช่นกัน มีการปฏิบัติตามเง่ือนไข ข้อตกลง ภายใต้การยอมรับและเคารพสิทธิของ
ชุมชน ยอมรับในเป้าหมายของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมทั้งการจัดสรร
ผลประโยชน์ที่ลงตัวและสร้างความพึงพอใจแก่ทั้งสองฝ่าย (พีรชัย กุลชัย และธนัน
ชัย มุ่งจิต, 2554) 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.7 บ้านผาหมอน 
ที่มา: เชียงใหม่นิวส์ (2562) 

 
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมของนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชมุชน

ของชุมชนริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเท่ียวยัง
กว๊านพะเยาไม่ได้มีความต้องการเดินทางมาด้วยตนเอง แต่เป็นการมาตามค าชวน
ของเพื่อนที่เป็นเจ้าถิ่น หรือเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบของจุดแวะพักก่อน
เดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่อื่นๆ ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยเดินทางมา
ท่องเที่ยวที่กว๊านพะเยา ให้เหตุผลว่ามีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวของ
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กว๊านพะเยาน้อยเกินไป ท าให้ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับ
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวอื่น ๆ ในขณะที่กว๊านพะเยาก็ยังไม่สามารถ
ดึงดูดนักท่องเท่ียวได้มากพอ เนื่องจากกิจกรรมการท่องเท่ียวในปัจจุบันมีลักษณะ
เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาสั้นๆ ท าให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วม และ
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่ได้นานนัก ส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก
บางรายต้องขาดรายได้เนื่องจากไม่มีลูกค้าเข้าพัก ซ่ึงเป็นผลมาจากอัตราการ
เพิ่มขึ้นของโรงแรม และจ านวนนักท่องเท่ียวไม่สัมพันธ์กัน  
  จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงท าให้
เกิดนวัตกรรมประเภทบริการ ส่งผลให้มีการพัฒนาทางด้านการจัดการของชุมชน
กว๊านพะเยา โดยสิ่งเกิดการรวมกลุ่มของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใน
รูปแบบของเครือข่าย โดยร่วมกันสร้างแบรนด์ให้กับกว๊านพะเยา ผ่านเรื่องเล่า
ต านานและประวัติศาสตร์ และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่ของ
กว๊านพะเยา รวมไปถึงจัดท าเว็บไซต์กลางเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวใน
บริเวณกว๊านพะเยาไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยเดินทางมายังกว๊านพะเยา 
เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และมั่นใจได้ว่าพะเยาจะเป็น
ตัวเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวที่ไม่ท าให้ผิดหวัง (ภัทรบดินทร์ สุทธภักดี, 2559) 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.8 ชมุชนริมกวา๊นพะเยา 

ที่มา: สารานุกรมกว๊านพะเยา (ม.ป.ป.) 
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  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมของนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชมุชน
ของบ้านซะซอม ต าบลนาโพธิ์กลาง อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  
ส าหรับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านซะซอม ต าบลนาโพธิ์กลาง อ าเภอ                    
โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมตามมาตรฐาน                          
ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ในการรองรับนักท่องเที่ยวนั้น เมื่อมีการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงท าให้เกิดนวัตกรรมประเภท
กระบวนการ ส่งผลให้ชุมชนบ้านซะซอมมีการจัดการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ พบว่า ชุมชนต้องมีการจัดการ 
ดังนี้ 1) การตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมินักท่องเท่ียว ควรมีการเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากรและเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดเข้าออกชุมชน รวมถึงจัดเตรียมเจล
แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยไว้ให้เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ ยวที่จะเดิน
ทางเข้ามาในแต่ละวัน 2) การประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันควบคุมโรค COVID-
19 ควรมีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมโรค เพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบแนวทางการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 3) 
การลงทะเบียนนักท่องเที่ยว ควรมีการจัดลงทะเบียน รวมถึงบันทึกประวัติ
นักท่องเท่ียวทุกคนที่เข้ามาภายในชุมชน 4) การท าสัญลักษณ์นักท่องเที่ยวที่ผ่าน
การคัดกรอง ควรมีการท าสัญลักษณ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่ผ่านการคัดกรอง เพื่อ
สามารถตรวจสอบได้ง่าย 5) การจัดการนักท่องเท่ียวอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิด
ความแออัด (เพ็ญฤดี พินากัน, 2563)  
 
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.9 มาตรฐานความปลอดภัยดา้นสุขอนามัย (SHA) 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) (2565) 
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 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมของนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชมุชน
ของหมู่บ้าน Sikyaa Inn และหมู่บ้าน Pin Sein Pin เมือง Pindaya รัฐ Shan 
ประเทศสหภาพเมียนมาร์ หมู่บ้าน Sikyaa Inn และหมู่บ้าน Pin Sein Pin เมือง 
Pindaya รัฐ Shan ประเทศสหภาพเมียนมาร์ เป็นหมู่บ้านในโครงการ CBT ของ 
Danu มุ่งเน้นไปที่ชาว Danu ควบคู่ไปกับประเพณีนิยมและทักษะของพวกเขา 
ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน Pin Sein Pin และหมู่บ้าน Sikyaa Inn ในเขตการปกครอง
ท้องถิ่น Pindaya เมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงท าให้
เกิดนวัตกรรมประเภทบริการ ส่งผลให้ผู้มาเยือนสามารถดื่มด่ าไปกับวิถีชีวิตที่
แท้จริงของคนในหมู่บ้านได้โดยอาศัยที่นั่นกับคนในหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมี
กระท่อมหนึ่งแห่งคอยให้บริการ ซ่ึงช่วยให้เกิดการปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่าง
นักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ คนในหมู่บ้านพร้อมที่จะน านักท่องเที่ยวออกไป
ส ารวจภูมิทัศน์ของบริเวณโดยรอบขณะแนะน าให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักกับ
เกษตรกรรมแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมีการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวร่วมเต้นร า
และร้องเพลงในกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อสัมผัสประสบการณ์กิจวัตรประจ า
ดั้งเดิมของชาว Danu ได้อีกด้วย (กระทรวงการท่องเที่ยวและโรงแรม, ม.ป.ป.) 
 
  
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.10 หมู่บา้น Sikyaa Inn และหมู่บ้าน Pin Sein Pin  

เมือง Pindaya รัฐ Shan  
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและโรงแรมสหภาพเมยีนมาร ์(ม.ป.ป.) 
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ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมของนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชมุชน
ของชุมชนบันทายฉมาร์ อ าเภอทมอพวก จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศ
กัมพูชา ชุมชนบันทายฉมาร์ ตั้งอยู่ในอ าเภอทมอพวก จังหวัดบันเตียเมียนเจย 
ประเทศกัมพูชา โดยชุมชนบันทายฉมาร์ประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน ในปี  2560 มี
จ านวนครัวเรือนประมาณ 760 ครัวเรือน มีประชากร 4,525 คน มีปราสาทบัน
ทายฉมาร์ซ่ึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ าค่าของกัมพูชา มีภาพแกะสลักเล่า
เร่ืองราวของชาวพุทธนับไม่ถ้วน ภาพนูนต่ านูนต่ านูนสูงเล่าเร่ืองราววิถีชีวิตในยุค
อังกอร์ที่บ่งบอกถึงความส าคัญของการเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่และซับซ้อน เป็น
เวลากว่า 800 ปีที่ผ่านมาที่พระวิหารยังคงไม่ถูกค้นพบถูกทิ้งร้างส่งผลให้ปราสาท
บางส่วนพังทลาย และน่าเสียดายที่ภาพแกะสลักบางส่วนสูญหาย ต่อมารัฐบาล
กัมพูชาประสามร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ชาวบ้าน และพันธมิตรด้านการอนุรักษ์  
เช่น กองทุนมรดกโลก (GHF) และ Heritage Watch จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงท าให้เกิดนวัตกรรมประเภทกระบวนการ 
ส่งผลให้ร่วมกันอนุรักษ์ปราสาทบันทายฉมาร์และปรับปรุงวิถีชีวิตของชุมชน
ท้องถิ่น ซ่ึงเหล่านี้อยู่ในรายการเบื้องต้นเพื่อส่งเป็นมรดกโลก ชุมชนบันทายฉมาร์
ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงด ารงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ชาวบ้านประกอบอาชีพ ท านา 
ประมง และงานหัตถกรรมพื้นบ้าน การท่องเที่ยวโดยชุมชนช่วยพัฒนาและ
ปรับปรุงวิถีชีวิตของชาวบ้านให้ดีขึ้น ในขณะที่ส่งผลเชิงลบต่อชุมชนค่อนข้างน้อย
การท่องเที่ยวชุมชนบันทายฉมาร์อย่างยั่งยืน จึงเป็นเป้าหมายความส าเร็จระยะ
ยาวของชุมชน ชาวบ้านจึงต้องช่วยกันรักษาโบราณสถานและสภาพแวดล้อมให้
ด ารงอยู่ และตระหนักรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างรายได้แก่คนในชุมชนผ่านกิจกรรม
ท่องเที่ยว ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม กิจกรรมโฮมสเตย์ ทัวร์ไกด์ อาหาร และอื่น ๆ 
(ธเนศ เฮ่ประโคน และคณะ, 2563) 
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ภาพที่ 1.11 นักท่องเทีย่วบนโคเทียมเกวียนที่ชุมชนบันทายฉมาร์ 

ที่มา: ธเนศ เฮ่ประโคน และคณะ (2563) 
 

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมของนวัตกรรมการท่องเที่ยว                
โดยชุมชนของชุมชนบ้านโนนหินกอง อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี                            
จากงานวิจัยของผู้เขียนเร่ือง Responsible New Normal Tourism: Managing  
Environmental Impacts on Eco-Rafting  Activities of the Lam  Dom Noi 
Rafting Group Ubon Ratchathani Province ( Somnuek and Udomdet, 
2021) เมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงท าให้เกิด
นวัตกรรมประเภทกระบวนการและบริการ ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมกระบวนการ
และการให้บริการส าหรับกลุ่มล่องแพเชิงอนุรักษ์บ้านโนนหินกอง อ าเภอสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ มาตรการการท่องเที่ยววิถีใหม่ตามล าน้ าโดมน้อยที่มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย 
กิจกรรมการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการ
ออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมจัดการด้านความ
ปลอดภัย และกิจกรรมการพัฒนาการให้บริการด้วยความสะอาด ซ่ึงจะท าให้
กิจกรรมการท่องเท่ียวล่องแพเชิงอนุรักษ์สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวให้มา
ใช้บริการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของกลุ่มต่อไป 
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ภาพที่ 1.12 แพล่องเชิงอนุรักษ์บ้านโนนหินกอง 

ที่มา: ผู้เขียน (2564) 
 

นอกจากการประยุกต์ใช้ของนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้เขียน
สามารถสกัดองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมของนวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งที่ชุมชน
บกพร่องให้ดียิ่งขึ้น จึงน าไปสู่การเกิดองค์ความรู้ใหม่ ซ่ึงจะช่วยให้ชุมชนสามารถ
ด าเนินการได้อย่างเป็นระบบ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพดังโมเดลต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1.13 นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชมุชน 
ที่มา: ผู้เขียน (2565) 
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  จากภาพผู้เขียนสามารถสรุปได้ว่า ในกระบวนการด าเนินงานทางการ
ท่องเที่ยวของชุมชน จะต้องมีการจัดการแบบมีส่วนร่วมภายในชุมชน โดยน าเอา
หลักเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาเป็นตัวก าหนดของแผนการ
ด าเนินงาน ประกอบกับการท าให้เกิดความใหม่ น าเอาความรู้และความคิด
สร้างสรรค์มาบูรณาการเข้าด้วยกัน ซ่ึงจะน าไปสู่ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดท างานและเป็นการสร้างมูลค่าที่เพิ่มมาก
ขึ้นจากการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน 
 

1.4 บทสรุป 

 นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการพัฒนา ปรับปรุง หรือแนวทาง
ส าหรับการบริหารจัดการทางการท่องเที่ยวของชุมชน ในฐานะที่เป็นเจ้าของใน
การจัดการดูแลทรัพยากรท้องถิ่นทั้งหมด เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้น มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเดินทางมา
ของนักท่องเที่ยวและเป็นการสร้างความประทับแก่นักท่องเที่ยว เมื่อได้เดินทาง
มายังชุมชน โดยกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดขึ้น
สามารถท าจากองค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เป็นต้นทุนเดิมของ
ชุมชนให้รังสรรค์ขึ้นเป็นนวัตกรรมการท่องเท่ียวประเภทผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
และการบริการ ได้อย่างยั่งยืน 
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บทที่ 2 
นวัตกรรมทรัพยากรการท่องเที่ยว 

 โดยชุมชน 
 

 จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ใน
ชุมชนนั้น เป็นสิ่งส าคัญที่จะดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว ไม่ว่าจะ
เป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติหรือทางวัฒนธรรมของชุมชน สิ่งเหล่านี้
จะน าไปสู่การพัฒนาเป็นรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเท่ียวที่เข้ามาเยือน  
 การท่องเท่ียวโดยชุมชนไม่ได้เกิดเพียงค าว่า “ชุมชน” เป็นผู้ขับเคลื่อนและ
พัฒนา แต่ยั งคงมี  “ทรัพยากรการท่องเที่ ยว” ที่ จะเป็นสิ่ งที่ จะดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเท่ียว และหากชุมชนมีการน าเอา “ทรัพยากรท่องเท่ียว” 
มาเป็นเครื่องมือในการท าเรื่องท่องเที่ยวและชุมชนเกิดความหวงแหน มีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านั้น ทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชนเหล่านั้นจะเพิ่ม
มูลค่าและจะน าพาชุมชนท่องเที่ยวไปสู่ความยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต การที่มี
นักท่องเที่ ยวสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมคนท้องถิ่น  
เป็นตัวกระตุ้นอีกทางหนึ่งที่ท าให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจและมีชีวิตชีวาในการ
น าเสนอข้อมูล สามารถสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวในกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของตน สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนและท าให้เยาวชนคนรุ่น
หลังเห็นคุณค่าของชุมชนตนเอง (สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2559) และการ
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวถือเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(Murphy, 1985) อีกทั้ง“การท่องเที่ยวที่อาศัยผลิตผลทางธรรมชาติ มีการจัดการ
ที่ยั่งยืนซ่ึงมีส่วนก่อให้เกิดการอนุรักษ์” (Ralph Buckley, 1995) นอกจากนั้น
นักท่องเที่ยวมักจะแสวงหาประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นหรือแสวงหาการ
ท่องเที่ยวตามความสนใจรวมถึงต้องการปฏิสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่นในแหล่ง
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ท่องเที่ยวแบบลึกซ้ึงกว่าเดิมหรือกับสัมผัสกับทรัพยากรที่มีเอกลักษณ์ที่จะสร้าง
ประสบการณ์แปลกใหม่มากขึ้น (Goldner and Ritchie, 2003)และการตัดสินใจ
ของชุมชนในการพยายามมีส่วนร่วมและอนุรักษ์จะช่วยให้ประเทศมีการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน (Slocum, 2010) 
 

2.1 ความหมาย ประเภทและความส าคัญ 

 2.1.1 ความหมายของทรัพยากรการท่องเที่ยว 
  ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและหลักฐานทางโบราณคดีหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตใน
ยุคต่าง ๆ ซ่ึงมนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและประ
กิจกรรมนันทนาการได้ (จริญญา เจริญสุขใส และสุวัฒน์ จุธากรณ์, 2545) และ 

Hector Ceballos Lascurain (1991) สรุปว่า การท่องเที่ยวเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชื่นชมศึกษา
เรียนรู้และเพลิดเพลินกับทัศนียภาพพืชพรรณและสัตว์ป่ารวมทั้งลักษณะทาง
วัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาติเท่านั้น เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่า
ต่อการท่องเที่ยว เป็นสิ่งดึงดูดหรือจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนหรือไป
ท่องเที่ยว ซ่ึงอาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น
และสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน (ทิพวรรณ พุ่มมณี, 2546) อีกทั้ง
ยังหมายถึง ความเป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ของแหล่ง
ท่องเที่ยว เป็นสิ่งดึงดูดใจที่สร้างการเดินทางแก่นักท่องเท่ียวในการเข้าไปเยี่ยมชม
ทรัพยากรการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ได้ ซ่ึงเอกลักษณ์และคุณค่าของ
ทรัพยากรในแต่ละชุมชนย่อมมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของชุมชนใน
ขณะเดียวกันก็จะช่วยสร้างความโดดเด่นและความแตกต่างทางพื้นที่ให้แก่ชุมชนที่
จะน าไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงการท่องเที่ยว (วิชสุดา ร้อยพิลา และปรีดา ไชยา , 
2558) การท่องเที่ยวแบบอิ งธรรมชาติที่ เอื้อประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ อัน
เนื่องมาจากการมีเงินทุนส าหรับการปกป้องดูแลรักษาพื้นที่ มีการสร้างงานให้กับ
ชุมชนหรือท้องถิ่นพร้อมทั้งให้การศึกษาและสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม 
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(Elizabeth Boo, 1991) ยังก่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรม 
วิถีชุมชนและการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว (กรมการท่องเที่ยว , 2558) เป็นรูปแบบของการ
ท่องเท่ียวที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน เนื่องจากการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและก าหนดทิศทาง
ทางการท่องเที่ยว (Oka, Darmayanti, and Sonder, 2021)  
 ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือทุนของชุมชน
ท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีวิถีชีวิตที่พึ่งพาและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวิตและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมีประเพณทีีเ่ป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชน โดยทรัพยากรการท่องเที่ยวเหล่านั้นจะสามารถ
น ามาพัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน สามารถสร้างความน่าสนใจและ
ดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเยือนชุมชนอีกด้วย 
 
 2.1.2 ความส าคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  สถาบันการท่องเท่ียวโดยชุมชน (2560) ความส าคัญของทรัพยากร
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบไปด้วยดังนี้ 
  ด้านจิตวิทยา  

 เป็นสิ่งดึงดูดใจให้มีการเดินทางท่องเท่ียว 
 เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดวามสุขลดความตึงเครียด 

  ด้านเศรษฐกิจ 
 เป็นแหล่งที่มาของรายได้ของท้องถิ่น 
 เป็นแหล่งที่มาของรายได้ของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

  ด้านสังคม 
 ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
 ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับคนในชุมชน 
 ช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนในชุมชน 
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   ด้านวัฒนธรรม 

 แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ 
 สะท้อนให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาบรรพชน 

  ด้านสิ่งแวดล้อม 
 เกิดกระแสการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้

อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ไม่เสื่อมสลาย การน าทรัพยากรไปใช้
อย่างระมัดระวังมีจิตส านึกและมีระบบการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2547) ได้ก าหนดถึงแนวทางในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับหลักการขององค์กรการท่องเท่ียวโลก (WTO) 
ดังนี้ 
  1) ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับสภาพทางกายภาพชุมชน 
  2) ต้องให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเท่ียว 
  3) ต้องก่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมกัน 
  4) การจัดการพื้นที่ต้องเป็นไปด้วยความยินดีของประชาชนในชุมชน
ในพื้นที่นั้น  
 นอกจากนี้  Cascante Brennan and Luloff (2010) ยังได้อธิบายว่า 
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจะมีความยังยืนได้ ต้องเกิดจากชุมชน โครงสร้าง
ความสัมพันธ์ท้องถิ่น ท าให้เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของ 
การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว การแบ่งผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
และการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เน้น
บทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์สัตว์ป่าต้องรับผิดชอบในแต่ละชุมชนหรือ
อาจร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อท าให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน แม้ว่า
กฎหมายของประเทศจะออกมานาน แต่รูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โดยชุมชนของภาครัฐและหน่วยงานภายนอกจะยังคงใช้เป็นรูปแบบและหลักการ
ในการปฏิบัติงาน (Sifuna, 2010) และการพัฒนาที่สามารถตอบสนองกับความ
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ต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยมีการปกป้อง
และสงวนรักษาโอกาสต่าง ๆ ของอนุชนรุ่นหลัง รวมถึงการจัดการทรัพยากรเพื่อ
การตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจสังคมและความงามทางสุนทรียภาพ 
ในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศด้วย (Shirley 
Eber, 1992) 
  ผู้เขียนเห็นว่า ความส าคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นหนึ่ง
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงบวกให้แก่ชุมชนท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นด้านจิตวิทยา ด้าน
สังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจอีกทั้งยังเกิดความภาคภูมิใจ ความหวงแหน 
จนน ามาสู่ความต้องการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวเหล่านั้นให้คงอยู่อย่าง
ยั่งยืนต่อไป 
 

2.2 องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2548) ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์และทรัพยากรทางวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
ของชุมชน โดยสามารถแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 

 1. แหล่งธรรมชาติที่มีความสวยงาม โดดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น  
 

 
 

ภาพที่ 2.1 ทรัพยากรธรรมชาต ิชมุชนบ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่มา: ผู้เขียน (2562) 
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ภาพที่ 2.2 ทรัพยากรธรรมชาต ิNature Walkway  
ที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธาน ี

ที่มา: ผู้เขียน (2564) 
 
2. แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน 
 

 
 

ภาพที่ 2.3 ศาสนสถาน วัดภมูินทร์ ชุมชนฮักน่าน จังหวดัน่าน 

ที่มา: ผู้เขียน (2564) 
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3. พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.4 พิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก บ้านฟ้าหยาด จังหวดัยโสธร 

ที่มา: ผู้เขียน (2564) 
 

 
 

ภาพที่ 2.5 พิพิธภัณฑ์โบราณอีสาน วดัศรีธาต ุจังหวดัอุบลราชธานี 
ที่มา: ผู้เขียน (2564) 
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4. งานบุญพื้นบ้าน งานประเพณีพื้นเมือง ภูมิปัญญาพื้นบ้าน วิถีชีวิตพื้นบ้าน  
 

 

 
 

ภาพที่ 2.6  พิธีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองต่างถิ่นผู้มาเยือน ชุมชนบ้านภู 
ที่มา: ชุมชนบ้านภ ูจังหวัดมกุดาหาร (2564) 

 
 
5. ไร่นา สวนเกษตร และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ 
 

 
ภาพที่ 2.7 การเก็บฝ้าย ชมุชนบา้นหอ้งแซง จังหวดัยโสธร 

ที่มา: ผู้เขียน (2562) 
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6. บุคลากร หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวชุมชนได้ 
 

 
 

ภาพที่ 2.8 คุณพาพัชร์ ศรีชนะ ปราชญ์น าเที่ยว  
ชุมชนบ้านโคกเมือง จังหวดับุรีรมัย ์

ที่มา: ผู้เขียน (2564) 
 
 ทั้งนี้ผู้เขียนเห็นว่า องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ควรประกอบไปด้วยฐานทรัพยากรที่มีคุณค่า และอุดมสมบูรณ์  ไม่ว่าจะเป็น
ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่น แหล่งโบราณคดี พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นของชุมชน ประเพณี วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ พืชสวน ไร่นา สวนเกษตรที่
แสดงถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน และปราชญ์ชุมชน ผู้ที่สามารถถ่ายทอดเร่ืองราว
ของชุมชนได้ ฉะนั้นการท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงควรอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอันมี
คุณค่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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2.3 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทรัพยากรการท่องเที่ยว

โดยชุมชน   
 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการน า
นวัตกรรมใหม่ ๆ หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มี
อยู่ในชุมชนอย่างสร้างสรรค์และเกิดความยั่งยืน โดยนวัตกรรมชุมชนนั้นเป็น
นวัตกรรมทางสังคมรูปแบบหนึ่งที่ถูกพัฒนามาจากพื้นฐานของชุมชน (Cheuy, 
2017) โดยผู้เขียนมีตัวอย่างของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทรัพยากรการท่องเท่ียว
โดยชุมชนที่จะแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมด้านการบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้าน
กระบวนการ ดังนี้ 
 
 ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทรัพยากรด้านแหล่งธรรมชาติที่มี
ความสวยงาม โดดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของชุมชน  ชุมชนบ้าน 
สองคอน อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยชุมชนมีทรัพยากรการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติที่โดดเด่น คืน แม่น้ าโขง อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก ปากบ้อง
ช่องแคบ ต้มจามจุรียักษ์ และชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง ซ่ึงแต่เดิม
ชุมชนมีกิจกรรมการท่องเที่ยว คือ เดินชมอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก และ
ล่องเรือริมแม่น้ าโขง  
 จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทรัพยากรการท่องเที่ยว จึงท าให้
เกิดนวัตกรรมด้านการบริการ ท าให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ โดย
เกิดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวล่องเรือชมวิถีชีวิตชุมชน นักท่องเที่ยวได้มีส่วนใน
การจับปลาริมโขง รับประทานอาหารพื้นบ้าน และการเดินชมอุทยานธรณีพร้อม
กับมียุวมัคคุเทศก์เป็นผู้น าชม (สุพัตรา พิทักษ์พรพัลลภ, 2564) และสอดคล้องกับ 

Shirley Eber (1992) อธิบายว่าการให้บริการด้านการท่องเท่ียวเป็นการให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ซ่ึงไม่เพียงแต่สร้างผลประโยชน์
ตอบแทนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมโดยรวม แต่ยังช่วยยกระดับ
คุณภาพการจัดการท่องเท่ียว และยังสอดคล้องกับ Xu and Sofield (2013) การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนใช้เป็นเป้าหมายของการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการ
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ทรัพยากรการท่องเที่ยว เช่น แนวทางการใช้สิทธิอ านาจแก่ประชาชนในท้องถิ่นใน
การปรึกษาและเป็นพันธมิตร 
 
 รูปแบบเดิม    รูปแบบใหม่เมื่อประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
 

 
 

ภาพที่ 2.9 การเปรยีบเทยีบกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านสองคอน 
ที่มา: สุพัตรา พิทกัษ์พรพัลลภ (2563) 

 
 ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทรัพยากรด้านพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
ของชุมชนบ้านนาหนองเชือก อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี คือ พิพิธภัณฑ์
ชุมชนวัดภูถ้ าพระศิลาทอง ก่อตั้งเนื่องจากการที่ชาวบ้านได้ขุดดินเพื่อท าศาลา
และได้ขุดพบโบราณวัตถุและหลักฐานทางโบราณคดีต่าง ๆ ในปี 2550 ต่อมาจึง
ได้สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ในปี 2551 และได้น าโบราณวัตถุต่าง ๆ มาจัดแสดงไว้
ภายใน นอกจากนี้ชาวบ้านยังได้ร่วมบริจาคข้าวของเครื่องใช้เก่าสมัยโบราณให้
น ามาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ 
 จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทรัพยากรการท่องเที่ยว จึงท าให้
เกิดนวัตกรรมด้านการบริการ ของชุมชนบ้านนาหนองเชือก จึงมีการพัฒนาเป็น
ชุมชนท่องเท่ียว ซ่ึงมีทรัพยากรที่ส าคัญ พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดภูถ้ าพระศิลาทอง และ
เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของชุมชน นักท่องเที่ ยวจะได้ชมวัตถุโบราณที่
เก่าแก่ เช่น ก าไลข้อมือลายเกลียวเชือก กลองมโหระทึก ขวานส าริดรูปรองเท้า
บูท เครื่องปั้นดินเผา ตลอดจนการฝั่งศพในภาพชนะดินเผาทรงกลมขนาดใหญ่  
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สอดคล้องกับ ICOM (2010) อธิบายว่า พิพิธภัณฑ์ เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ และ
จัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ วัตถุต่าง ๆ เช่น ผ้าทอมือ 
เครื่องปั้นดินเผา หรือนามธรรม เช่น ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ เป็นต้น 
 

 
 

ภาพที่ 2.10 พิพิธภัณฑ์ชุมชน นาหนองเชือก จังหวดัอุบลราชธานี 
ที่มา: ผู้เขียน (2564) 

 
 ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทรัพยากรด้านงานบุญพื้นบ้าน  
งานประเพณีพื้นเมือง ภูมิปัญญาพื้นบ้าน วิถีชีวิตพื้นบ้าน  ของชุมชนบ้าน 
ฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ชุมชนบ้านฟ้าหยาดเป็นชุมชนที่มีการ
สืบทอดภูมิปัญญาการท ามาลัยข้าวตอก ที่ใช้เป็นส่วนส าคัญในงานประเพณีแห่
มาลัยข้าวตอกของอ าเภอมหาชนะชัย และจังหวัดยโสธร การท ามาลัยเป็น 
ภูมิปัญญาที่เกิดจากการทดลองแก้ไขและสั่งสมของคนในท้องถิ่นมาหลายรุ่น  
 จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทรัพยากรการท่องเที่ยว  จึงท าให้
เกิดนวัตกรรมด้านกระบวนการและด้านผลิตภัณฑ์ ท าให้ชุมชนเกิดองค์ความรู้ใหม่
จนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ตกผลึกคือ การน าเอาข้าวเปลือกข้าวเหนียว มาคั่วในหม้อ
ดิน ใช้ก้านกล้วยคนไปมาเพื่อให้เม็ดข้าวแตกเป็นดอก ภูมิปัญญาจากชิ้นงาน
ประการต่อมาคือ การร้อยดอกข้าวตอก หากร้อยให้ด้านที่มีสีเหลืองขึ้นด้านบนจะ
ท าให้มาลัยนั้นมีลักษณะสีข้าวอมเหลือง แต่ถ้าหากร้อยให้ด้านที่มีสีเหลืองนั้นคว่ า
ลง จะท าให้มาลัยนั้นเป็นสีขาว โดยการร้อยต้องใช้เข็มสอยเท่านั้นเพราะหากใช้
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เข็มร้อยมาลัยจะท าให้ดอกข้าวตอกนั้นเกิดการแตกเสียหายได้ จากความสามารถ
ในการร้อยมาลัยนี่เองจึงเป็นที่มาของประเพณีการแห่มาลัย รูปทรงของมาลัยก็
นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้รังสรรค์ขึ้น โดยทั่วไปมีอยู่สองประเภทคือมาลัย
สายฝนและมาลัยผูกข้อ แต่ลักษณะการตกแต่งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะ
บุคคลของผู้สร้างชิ้นงาน แต่โดยมากที่ส่วนบนของมาลัยนั้นจะร้อยดอกข้าวตอก 
ให้เป็นลักษณะตาแหลว (ดวงตาของเหยี่ยว) เพื่อความสวยงามและแฝงคติข้อคิด
ที่ว่าดวงตาของเหยี่ยวนั้นสามารถมองเห็นได้จากบนฟ้าเพื่อปกปักรักษาความ
ปลอดภัยให้กับชุมชน (สุวภัทร ศรีจองแสง และเขมจิรา หนองเป็ด, 2562)  และ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและการเสริมสร้างศักยภาพการ
ท่องเท่ียวให้แก่ชุมชน การต่อยอดและการพัฒนาการจัดการ จะเป็นกระบวนการ
ที่จะช่วยให้การท่องเที่ยวมีระบบและเกิดความยั่งยืน (Srisorn, Chayanon, & 
Punluekdej, 2020)     
 

  
 

ภาพที่ 2.11 ภูมิปญัญาพื้นบ้านการท ามาลัยข้าวตอก บา้นฟ้าหยด 
ที่มา: ผู้เขียน (2562) 

 
 ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทรัพยากรด้านไร่นา สวนเกษตร 
และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ของชุมชนบ้านกระนวน ต าบลหนองโก อ าเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรวิถีอินทรีย์กระนวนสรุปว่า ก่อนหน้านี้เกษตรกร
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จะใช้เวลาในการดูแลแปลงผักวันละ 6 – 8 ชั่วโมง ใช้ระยะเวลาในการปลูก 40 – 
45 วัน  ผลผลิ ตมีคุณภาพไม่ ค่อยดี  ต้นผัก โตไม่ เต็มที่ และมี รสชาติขม  
มีของเสียเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการปลูก ประมาณร้อยละ 20 ผักมีน้ าหนักต้น
ละ 0.5 ขีด ผักมีราคากิโลกรัมละ 40 บาท 
 จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทรัพยากรการท่องเที่ยว จึงท าให้
เกิดนวัตกรรมด้านกระบวนการ ชุมชนได้มีแนวคิดในการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การท าการเกษตร โดยรูปแบบสมาร์ทฟาร์ม ปรากฏว่า เกษตรกรใช้เวลาในการ
ดูแลแปลงผักวันละ 10 – 20 นาทีเท่านั้น ส่วนระยะเวลาในการปลูก 40 – 45 วัน
เท่ากันแต่ผลผลิตมีคุณภาพ ต้นผักโตเต็มที่ มีน้ าหนักเพิ่มสูงขึ้น มีรสชาติดี  
ไม่ขม ขณะที่ของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการปลูกลดลง ประมาณร้อยละ  
5 ผักมีน้ าหนักต้นละ 1 – 1.5 ขีดและมีราคากิโลกรัมละ 80 – 100 บาท  
ที่ส าคัญยิ่งกว่านั้นคือเกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการลงทุน มีการขยายโรงเรือน
เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ทันต่อความต้องการของตลาดและท าให้มีกลุ่มศึกษาดูงาน
รวมถึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมในชุมชนมากขึ้น (กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2563) สอดคล้องกับ Hughes (1973) อธิบาย
ว่า การน านวัตกรรมมาใช้จ าเป็นต้องเป็นนวัตกรรมที่มีวิธีการใหม่ ๆ มาปฏิบัติหลัง
ผ่านการทดลองหรือน าไปปฏิบัติจริงมาแล้วซ่ึงรูปแบบสมาร์ทฟาร์มเป็นเทคโนโลยี
ที่มีการน าไปใช้ในการเกษตรมาแล้วเป็นจ านวนมากซ่ึงเหมาะส าหรับชุมชนที่ก าลัง
ท าการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.12 สมาร์ทฟาร์ม ชุมชนบ้านกระนวน 
ที่มา: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2563) 
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 ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทรัพยากรด้านบุคลากร หรือ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ของชุมชนบ้านโคกเมือง ต าบลจรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเด่นของชุมชนบ้านโคกเมือง คือ ภูมิสังคมที่โดดเด่นและมีความ
ได้เปรียบกว่าชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ ภูมิสังคมด้านวิถีชีวิตของการท านาและความมี
มิตรไมตรีกับผู้มาเยือนเสมือนญาติพี่น้อง บริบทของชุมชน และทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวชุมชนภายใต้ (ปริวรรต สมนึก , 2564)  บริบทของการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในด้านอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโคกเมือง มีวิถีชีวิตที่โดดเด่นในการท านา  
มีประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ในด้านที่ตั้งมีประวัติศาสตร์ของอารย
ธรรมขอมโบราณ วัฒนธรรมอีสานผสมผสานกับวัฒนธรรมเขมร (อัจฉรา  
สีลาชัย, 2559)และสามารถเดินทางท่องเที่ยวหรือศึกษาดูงานสามารถเที่ยว 
ชมได้ตลอดทั้งปี ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมืองมีการออกแบบกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวจากพื้นฐานของทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
ท้องถิ่นและเดิมทีมีเพียงผู้น าชุมชนที่น าพาชาวบ้านพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยว 
และในปี  2562 มีบุคคลท่ านหนึ่ งที่ อาศัยอยู่ ในชุมชนบ้ านโคกเมืองคือ  
คุณพาพัชร์ ศรีชนะได้เข้ามามีบทบาทในการท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ให้กับชุมชน  จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทรัพยากรการท่องเที่ยว จึ ง
ท า ให้ เ กิ ดนวั ตกรรมด้ านการบริ ก าร โดย ได้น า เอาองค์ ความรู้ ใหม่  ๆ  
ที่ตนเองได้ศึกษามาปรับใช้ในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
การประชาสัมพันธ์ การสร้างเพจชุมชนบ้านโคกเมืองให้กับชุมชนสอดคล้องกับ 
Zaidi (2018) อธิบายว่า นวัตกรรมด้านการส่ือสารและการตลาด เป็นองค์ความรู้
ของการส่ือสารระหว่างเจ้าของชุมชนไปยังนักท่องเท่ียวเพื่อให้เกิดการกระตุ้นหรือ
สร้างความสนใจของชุมชนไปยังนักท่องเที่ยว นอกจากนั้น ยังเป็นปราชญ์ด้านการ
น าชมและเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องของชุมชนให้แก่ยุวมัคคุเทศก์ได้เรียนรู้ ได้ฝึกทักษะ 
จนสามารถเป็นผู้น าชมได้ จนในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจในการเดิน
ทางเข้ามาเยี่ยมชมชุมชนมากขึ้น  
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ภาพที่ 2.13 คุณพาพัชร์ ศรชีนะ ปราชญด์้านการน าเที่ยว ชุมชนบ้านโคกเมอืง 
ที่มา: ชุมชนบา้นโคกเมือง (2564) 

  

 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทรัพยากรการท่องเที่ยว บางกระเจ้า 
จังหวัดสมุทรปราการ  ที่ ได้ฉายาว่า คุ้ งกระเพาะหมูสีเขียวใกล้กรุงเทพ 
เนื่องมาจากพื้นที่ของบางกะเจ้าถูกล้อมรอบด้วยแม่น้ าเจ้าพระยาเกือบจะทั้งหมด 
โค้งเว้าได้รูปกระเพาะหมูสวยงามและยังมีความเขียวชอุ่มเต็มพื้นจนกลายเป็น
แหล่งผลิตโอโซนติดอันดับโลก บางกระเจ้าเป็นชุมชนที่ยังคงมีวิถีชีวิ ตแบบ
ชาวบ้าน แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
 จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทรัพยากรการท่องเที่ยว จึงท าให้
เกิดนวัตกรรมด้านการบริการ ท าให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon 
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่นิยมใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียวและยัง
มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมมากมาย เช่น ชมงานศิลปะฝีมือช่างหลวง 
ปลูกกล้าไม้ทน 3 น้ า ท าผ้ามัดย้อมจากใบมะม่วง ชิมน้ าตะลิงปลิงกับเมี่ยงกลีบบัว 
และล่องเรือฟอกปอด ลอดอุโมงค์ต้นจาก (ศิลป์ พิมลวัฒนา, 2564) 
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ภาพที่ 2.14 ท าผ้ามดัย้อมจากใบมะมว่ง ที่บางกระเจา้ 
ที่มา:  ศิลป์ พิมลวัฒนา (2564) 

 
 ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้นวัตกรรม “Local Alike” นวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวที่พลิกชีวิตชุมชนแบบยั่งยืน จึงท าให้เกิดนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์  
ด้านการบริการและด้านกระบวนการ โดยโครงการ Local Alike เป็นแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ที่น าเสนอเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนควบคู่กับการให้ความรู้คนในชุมชน 
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีศักยภาพในการจัดการ
ท่องเที่ยวด้วยตนเองพร้อมกับเป็นตัวกลางเชื่อมต่อกับตลาดท่องเที่ยวทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ จนได้รับรางวัลมาแล้วมากมายทั้งรางวัลชนะเลิศ รางวัล
นวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน 
ประจ าปี 2562 และรางวัล Prime Minister Award: National Startup 2019 
ประเภท Startup of the year จากการมองเห็นศักยภาพของแต่ละชุมชนที่
สามารถพัฒนาขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีเอกลักษณ์และต้องการช่วย
กระจายรายได้จากหัวเมืองใหญ่ออกไปสู่คนในท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
จึงได้น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเชื่อมต่อนักท่องเที่ยวกับชุมชน ท าให้เกิดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์พร้อมได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น 

https://natgeotraveller.imbmsubscriptions.com/?gclid=Cj0KCQjw24qHBhCnARIsAPbdtlKQakPssXQ3ds4j0PDDiu7JQzpUM0zGPXEmSOREcAiSMhkbsAjCrbUaAua3EALw_wcB
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โดยเน้นการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตั้งแต่ต้นจนจบไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องเส้นทางการท่องเที่ยว การพัฒนาคุณภาพชีวิต การเสนอประสบการณ์
ท้องถิ่นและเพิ่มความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวด้วยชุมชน รวมถึงคัดกรอง
นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพให้ชุมชน ส่งผลให้มีการสร้างอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้
ให้กับชุมชนหรือผู้ประกอบการท้องถิ่นรวมถึงเกิดการถ่ายทอดและอนุรักษ์
วัฒนธรรมของท้องถิ่นผ่านประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นทางเลือก
ใหม่ให้แก่นักท่องเท่ียว 
 

 
 

ภาพที่ 2.15  “Local Alike” 
ที่มา: Local Alike (2562) 
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ภาพที่ 2.16 “Local Alike” นวัตกรรมการท่องเทีย่ว 
ที่พลิกชีวิตชุมชนแบบยั่งยืน 
ที่มา: Local Alike (2562) 

 

 โดยหลักการท างานของ Local Alike มีอยู่ 4 เรื่อง ได้แก่ “พัฒนาคน” 
ด้วยการให้ความรู้คนในชุมชน มีการจัดท าเวิร์คช็อปให้สอดคล้องกับจุดขาย เช่น 
หมู่บ้านจะท าท่องเที่ยวชุมชน ต้องมีความรู้อะไรบ้าง “พัฒนาธุรกิจและบริการ” 
เพราะเป็นส่วนที่จะท าให้เกิดรายได้กับเราและชุมชน เช่น เส้นทางท่องเที่ยว  
โฮมสเตย์ชุมชน สินค้าชุมชน อาหารชุมชน ไกด์และรถน าเที่ยวชุมชน “พัฒนา
เทคโนโลยี” ก็คือแพลตฟอร์มที่สร้างไว้เพื่อเป็นช่องทางเชื่อมต่อนักท่องเที่ยวกับ
ชุมชน ชุมชนไหนพร้อมแล้ว มีสินค้าและบริการ ก็สามารถขายบนแพลตฟอร์ม 
localalike.com สุดท้ายคือ “พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” ด้วยการน ารายได้
บางส่วนของชุมชนรวมกับก าไรของ Local Alike มาแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม 
เช่น ขยะ หรือระบบสาธารณูปโภคของชุมชน สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนมี
หลักการที่ส าคัญคือ การมีส่วนร่วมของชุมชมและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่มา
ท้าความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาทั้งภายใยและภายนอกท้องถิ่นที่มีอยู่มาใช้ใน
การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น โดยอาศัยการเจรจาต่อรองและการสร้างมติจาก
ภายในชุมชน (Eber, 1993) และการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางสังคม
และวัฒนธรรมในแหล่งท่องเท่ียวที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ควรมีการจัดท าฐานข้อมูล
ของทรัพยากรการท่องเที่ยวทางสังคมและวัฒนธรรม (Murphy, 1985) 
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 ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้นวัตกรรม  Safety Buddy โดยเทิดชาย 
ช่วยบ ารุง (2565) ได้ทดลองนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนคือ  
Safety Buddy ที่เป็นผลการวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) ที่
เอามาประยุกต์ใช้กับการสร้างความคุ้นเคยการล่องแก่ง ในจังหวัดนครนายก โดย
ให้นักท่องเที่ยวเห็นภาพจริงก่อนล่องแก่ง เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องความ
ปลอดภัย มีสัญญาณเตือนจุดเสี่ยง  
 

 
ภาพที่ 2.17 นวัตกรรม Safety Buddy 

ที่มา: เทิดชาย ชว่ยบ ารุง (2565) 
 

 จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรม Safety Buddy จึงท าให้เกิด
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และด้านการบริการ ที่จะท าให้การท่องเที่ยวมี
ความตื่นเต้นน่าสนใจมากขึ้น และนักท่องเที่ยวจะสามารถสร้างความคุ้นเคยการ
ล่องแก่ง โดยให้นักท่องเที่ยวเห็นภาพจริงก่อนล่องแก่ง เพื่อเตรียมความพร้อม
เร่ืองความปลอดภัย มีสัญญาณเตือนจุดเสี่ยง 
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 ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทรัพยากรต่างประเทศ ของเมือง
ฮอยอัน จังหวัดกว๋างนาม ประเทศเวียดนาม เมืองเก่าฮอยอัน ตั้งอยู่ในจังหวัด
กว๋างนาม (Quang Nam) เป็นเมืองที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และเก็บรักษา
ความเป็นเมืองมรดกแห่งวัฒนธรรมไว้อย่างดีเยี่ยม ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
จากองค์การ UNESCO ในปี พ.ศ. 2542 เนื่องด้วยเป็นตัวอย่างของเมืองท่าค้าขาย
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 
 

 
ภาพที่ 2.18  ฮอยอัน ประเทศเวียดนาม 

ที่มา: MTHAI (2022) 
 

 จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทรัพยากรการท่องเที่ยว จึงท าให้
เกิดนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และด้านการบริการ ฮอยอันมีการผสมผสาน
ศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ 
และอาคารต่าง ๆ ภายในเมืองและมีการการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็น
อย่าง ยามค่ าคืนที่นี้จะถูกประดับประดาด้วยโคมไฟสวยงาม  ท าให้ฮอยอันมี
เอกลักษณ์และเสน่ห์ เช่น อาคารบ้านเรือนแบบเก่าแก่โทนสีเหลืองมัสตาร์ด  
ฮอยอันยังคงเป็นเมืองขนาดเล็กเช่นเดิมกับในอดีตที่ปัจจุบันมีทั้งร้านค้าขาย
ผลงานทางศิลปะและหัตถกรรม ริมฝั่งแม่น้ ามีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่  บาร์ และ
ร้านอาหารเปิดเรียงรายเป็นจ านวนมากไว้คอยอ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว (Ha Nam Khanh Giao et al., 2018) ฮอยอันเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่
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สามารถเดินเที่ยวได้ทั่วโดยใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งวันหรือหนึ่งวัน โดยนักท่องเที่ยว
สามารถเดินเล่น ถ่ายรูป ตามตรอกซอกซอยต่าง ๆ ได้ หรือหากต้องการเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ บ้านเก่า หรือวัด 

 
 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทรัพยากรการท่องเที่ยวต่างประเทศ
ของชุมชนสหกรณ์ทอผ้าสตรี Klemtu ประเทศแคนาดา  
         การท่องเท่ียวโดยชุมชนสามารถเก็บเกี่ยวผลตอบแทนมหาศาลได้ ช่วยให้
องค์กรในท้องถิ่นสามารถปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยอันมีค่า รักษาวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์และให้อ านาจแก่ชุมชนระดับรากหญ้า ในช่วงกลางทศวรรษ 1990 
ชุมชนห่างไกลของ Klemtu ในบริติชโคลัมเบียของประเทศแคนาดา ต้องตัดสินใจ
เลือกการประกอบอาชีพการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
 จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทรัพยากรการท่องเที่ยว จึงท าให้
เกิดนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ด้านการบริการ โดยการพัฒนานวัตกรรมจาก
การทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนจนสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
เสริมสร้างพลังอ านาจให้กับผู้หญิงซ่ึงมักจะรับผิดชอบด้านที่พักแบบโฮมสเตย์หรือ
การประกอบอาหารอาหารของการเดินทาง (Kellett, 2022) 
 

 
 

ภาพที่ 2.19 ชุมชนสหกรณ์ทอผ้าสตร ีKlemtu ประเทศแคนาดา 
ที่มา:  Kellett (2022) 
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 นอกจากการประยุกต์ใช้นวัตกรรมของทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ผู้เขียนสามารถสกัดองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับประยุกต์ใช้นวัตกรรมทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรให้คงอยู่และเกิดความยั่งยืน ดังโมเดล
2 PRM ต่อไปนี ้

 
ภาพที่ 2.20  Model 2 PRM 

ที่มา: ผู้เขียน (2565) 
 

 1. การสงวน (Preservation) คือ การเก็บรักษาทรัพยากรที่มีอยู่ ใน 
ชุมชนไว้ให้ประโยชน์สูงสุด โดยต้องไม่ให้มีผลกระทบเสียหายต่อระบบนิเวศของ
ทรัพยากรเหล่านั้น อีกทั้งยังเป็นสร้างจิตส านึกที่ดีให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม
เกิดความหวงแหน และร่วมกันสงวนรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวร่วมกันกับคน
ในชมุชน 
 2. การป้องกัน  (Prevention) คือ  การป้องกันไม่ ให้ เกิดการบุกรุก 
หรือเกิดการรบกวนจนเกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ชุมชนควรมี
ป้ายสื่อความหมายหรือกฎระเบียบในการเข้าเยี่ยมชมทรัพยากรการท่องเที่ยวใน

Rehabilitation

ManagementPreservation

Prevention
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ชุมชน เช่น ป้ายห้ามสัมผัส ห้ามถ่ายรูป งดใช้เสียง เป็นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสียหายแก่ทรัพยากรเหล่านั้น 
 3. ฟื้นฟู (Rehabilitation) คือ การคืนสภาพดังเดิมให้กับทรัพยากร
เสริมสร้างทรัพยากรนั้นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ชุมชนควรมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมได้เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรในชุมชน เช่น การปลูกป่า
การเก็บขยะในชุมชน การปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ เป็นต้น 
 4. การบริหารจัดการ (Management) คือ การร่วมคิด ร่วมแก้ไขและร่วม
พัฒนาร่วมกับคนในชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน อีกทั้งชุมชนควรรับฟัง
ความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยว เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิด
การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนั้นแล้วทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางภูมิปัญญาชาวบ้านเป็น
เอกลักษณ์ไทยทรงท าแล้วนั้นหากได้ความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามา
ช่วยจัดการวางแผนด าเนินงานร่วมกับผู้น าชุมชนจะท าให้การท่องเที่ยวโดยชุมชน
นั้นก้าวหน้าได้มาก (จิราภรณ์  แก้วมณี, 2557) และการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน การจัดการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้มี
ความเข้าใจในเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนมากขึ้น และสร้างความตระหนักในจิตสา
นึกแห่งการรักชุมชนบ้านเกิด โดยการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการท่องเที่ยวให้มากขึ้น (ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว, 2560)  
 

2.4 บทสรุป 

 รากฐานทรัพยากรการท่องเท่ียวโดยชุมชนนั้น มีทั้งทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มี
เอกลักษณ์อันโดดเด่น เช่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุนชน วัฒนธรรมประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชน โดยส่วนใหญ่แล้วทรัพยากรการท่องเที่ยว  
โดยชุมชน มักจะมีองค์ประกอบดังนี้ 
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 แหล่งธรรมชาติที่มีความสวยงาม โดดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

 แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ ศาสนสถานที่สวยงาม 
 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
 งานบุญพื้นบ้าน งานประเพณีพื้นเมือง ภูมิปัญญาพื้นบ้าน วิถีชีวิต

พื้นบ้าน 
 ไร่นา สวนเกษตร และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ 
 บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความสามารถ 

 นอกจากนั้นชุมชนท่องเที่ยวเอง ควรให้ความส าคัญกับน านวัตกรรมมาใช้
ในการดูแลรักษาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน เช่น การสงวนไว้ การป้องกัน การฟื้นฟู 
และการบริหารจัดการ เพื่อให้ทรัพยากรการท่องเที่ยวคงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน 
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บทที่ 3 
นวัตกรรมองค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วม 

 
 องค์กรชุมชน เป็นปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำชุมชนให้ประสบควำมส ำเร็จ                       
ซ่ึงลักษณะของผู้น ำขององค์กรจะต้องปกครองแบบประชำธิปไตย มีน  ำใจ
ช่วยเหลือมีควำมสำมำรถในกำรมองเห็นถึงปัญหำและสำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ
ขององค์กรได้อีกทั งมีควำมสำมำรถในกำรระดมให้ประชำชนและองค์กรเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำชุมชนและพัฒนำชุมชนได้ (สมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ, 
2553) 
  นวัตกรรมองค์กรชุมชนนั นมีควำมส ำคัญ กล่ำวคือ ควำมร่วมมือและกำรมี
ส่วนร่วมของชุมชนเป็นสิ่งส ำคัญส ำหรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (Eyisi, Lee, 
and Trees, 2021) ซ่ึงจะช่วยให้ชุมชนบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยมีกำรเรียนรู้ 
กำรจัดกำร และกำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน ตลอดจนมีกำรจัดระบบควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงสมำชิกที่เอื อต่อผลประโยชน์ร่วมกัน และองค์กรหรือกลไกกำรจัดกำรของ
ชุมชนนี จะเป็นสื่อกลำงในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงสมำชิกด้วยกันเอง และกับ
องค์กรหรือหน่วยงำนอื่นจำกภำยนอก (พีรพัฒน์ พันศิริ , 2559) จึงนับได้ว่ำ 
องค์กรชุมชน เป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่จะช่วยน ำพำชุมชนไปสู่ควำมส ำเร็จและ
สำมำรถพัฒนำคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ของชุมชนให้ดียิ่งขึ น 

 

3.1 ความหมาย ประเภท และความส าคัญ 
 3.1.1 ความหมายขององค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วม 
  องค์กรชุมชน หมำยถึง กลุ่มคนที่มีระบบกำรจัดกำรที่สมำชิกของ
ชุมชนจัดตั งขึ นเพื่อด ำเนินกำรร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในกำร
ประกอบอำชีพ พัฒนำอำชีพ เพิ่มรำยได้ พัฒนำที่อยู่อำศัยและสิ่งแวดล้อม หรือ
พัฒนำชีวิตควำมเป็นอยู่ของสมำชิกในกลุ่ม (สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำร
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มหำชน), 2558) ทั งนี  ไม่ว่ำประชำชนจะจัดตั งกันขึ นเองหรือโดยกำรแนะน ำหรือ
สนับสนุนของหน่วยงำนของรัฐ เอกชน หรือองค์กรพัฒนำเอกชน (รำชกิจจำ
นุเบกษำ, 2551) นอกจำกนี  ยังใช้เป็นสื่อกลำงในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงสมำชิก 
และกับองค์กร หรือหน่วยงำนอื่นจำกภำยนอก (ไททัศน์ มำลำ, 2553)  
   ทั งนี  ผู้เขียนเห็นว่ำ ค ำว่ำ องค์กรชุมชน เป็นกำรรวมกลุ่มกันของ
ชุมชน โดยมีระบบกำรจัดกำรร่วมกัน เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำชีวิตควำม
เป็นอยู่ของสมำชิกในกลุ่มให้ดียิ่งขึ น  
   กำรมีส่วนร่วม หมำยถึง กำรที่ผู้น ำเปิดโอกำสให้ผู้ตำมทุกคนเข้ำมำ
มีส่วนร่วมตัดสินใจในกำรท ำงำนเท่ำที่จะสำมำรถกระท ำได้ (Berkley, 1975) โดย
สมำชิกของชุมชนต้องเข้ำมำมีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่ 1) กำรมีส่วนร่วมกำร
ตัดสินใจว่ำควรท ำอะไรและท ำอย่ำงไร 2) กำรมีส่วนร่วมเสียสละในกำรพัฒนำ 
รวมทั งลงมือปฏิบัติตำมที่ได้ตัดสินใจ 3) กำรมีส่วนร่วมในกำรแบ่งปันผลประโยชน์
ที่เกิดขึ นจำกกำรด ำเนินงำน และ 4) กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลโครงกำร 
(Cohen and Uphoff, 1981) อีกทั งต้องตัดสินใจเพื่อก ำหนดเป้ำหมำยของสังคม
และกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและปฏิบัติตำมแผนกำรหรือ
โครงกำรต่ำง ๆ ด้วยควำมเต็มใจ (United Nations, 1981)  
   ทั งนี  ผู้เขียนเห็นว่ำ ค ำว่ำ กำรมีส่วนร่วม เป็นกำรเปิดโอกำสให้                         
ทุก ๆ คนสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน โดยกำรร่วมกำรตัดสินใจ ร่วม
เสียสละในกำรพัฒนำ ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ และร่วมประเมินผลโครงกำรเท่ำที่
จะสำมำรถกระท ำได้และท ำด้วยควำมเต็มใจ 
   ดังนั น เมื่อรวมค ำว่ำ “องค์กรชุมชน” และ “กำรมีส่วนร่วม” เข้ำ
ด้วยกันแล้ว ผู้เขียนเห็นว่ำ ค ำว่ำ นวัตกรรมองค์กรชุมชนและกำรมีส่วนร่วม เป็น
กำรร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบร่วมกันของกลุ่มอำชีพ                         
ต่ำง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนที่มำร่วมมือกันในกำรจัดกำรท่องเท่ียวโดยชุมชน เช่น กลุ่ม
ทอผ้ำ กลุ่มจักสำน กลุ่มพำหนะน ำเที่ยว กลุ่มท ำอำหำร กลุ่มบ้ำนพัก และกลุ่ม
จ ำหน่ำยของที่ระลึก เป็นต้น เพื่อให้ได้แนวทำงกำรด ำเนินกำรที่มีควำมใหม่ 
ทันสมัยมำกขึ น อีกทั งมีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับชุมชนมำกที่สุด 
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 3.1.2 ประเภทขององค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วม 
  พีรพัฒน์ พันศิริ (2559) กล่ำวว่ำ กำรแบ่งประเภทขององค์กรชุมชน
นั น เป็นกำรอธิบำยถึงลักษณะของกำรเกิดองค์กรชุมชนซ่ึงแตกต่ำงออกไปขึ นอยู่
กับว่ำองค์กรชุมชนนั นจะจัดแบ่งหรือนิยำมกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของตัวเองเป็น
ประเภทไหนอย่ำงไร ซ่ึงสำมำรถแบ่งประเภทขององค์กรชุมชนเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ ได้แก่ แบ่งตำมกำรจัดตั งองค์และตำมโครงสร้ำงขององค์กรซ่ึงแต่ละประเภท
มีหลำยละเอียดที่ส ำคัญดังนี  
     1. แบ่งตำมกำรจัดตั งองค์กร ซ่ึงสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท                             
(สมพันธ์ เตชะอธิก, 2540) ได้แก่ 
     1.1 องค์กรชุมชนแบบเป็นทำงกำร ได้แก่ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล (อบต.) สภำองค์กรชุมชน คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน สหกรณ์กำรเกษตร 
กลุ่มเกษตรมูลนิธิสมำคม ซ่ึงเป็นลักษณะที่รัฐลงไปจัดตั งและมีกำรจดทะเบียนกับ
ภำครัฐ มีกฎระเบียบรับรองและได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณและกำรด ำเนิน
กิจกรรมจำกภำครัฐ 
     1.2 องค์กรชุมชนแบบไม่เป็นทำงกำร ได้แก่ องค์กรที่เป็น
กำรรวมตัวกันเอง หรือองค์กรพัฒนำชุมชนเข้ำไปร่วมจัดตั งมีกฎระเบียบที่สร้ำงขึ น
เอง ส่วนใหญ่ไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ องค์กรชุมชนเหล่ำนี ยังแบ่ง
ออกเป็นองค์กรชุมชนในสถำนกำรณ์ร้อน ที่ท ำกำรประท้วงเรียกร้องต่อรัฐ เช่น 
สมัชชำต่ำง ๆ และองค์กรชุมชนในสถำนกำรณ์เย็น เป็นองค์กรชุมชนเพื่อ
แก้ปัญหำพื นฐำนต่ำง ๆ ในชุมชน ทั งทำงเศรษฐกิจ กำรศึกษำ สำธำรณสุข 
สิ่งแวดล้อม ซ่ึงองค์กรชุมชนประเภทนี มักไม่ค่อยด ำเนินกำรเรียกร้องต่อภำครัฐ 
    2. แบ่งตำมโครงสร้ำงขององค์กร (บัณฑร อ่อนด ำ และวิริยำ                 
น้อยวงศ์ นยำงค์, 2533) แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
    2.1 องค์กรชุมชนที่มีโครงสร้ำงแบบง่ำย องค์กรจะมีประธำน 
รองประธำนหรือหัวหน้ำกับรองหัวหน้ำ สมำชิกทุกคนจะร่วมกันคิด ร่วมกัน
วำงแผนกิจกรรมและมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมขององค์กร ทั งนี สมำชิกอำจเป็น
เจ้ำของทรัพย์สินขององค์กรร่วมกันหรืออำจมีทรัพย์สินของตนเองที่น ำมำท ำ
กิจกรรมแยกต่ำงหำกก็ได้ 
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     2.2 องค์กรชุมชนที่มี โครงสร้ำงซับซ้อน เป็นกลุ่มที่มี
วัตถุประสงค์ชัดเจน มีโครงสร้ำงที่ระบุบทบำทหน้ำที่ของผู้น ำและสมำชิกและแบ่ง
หน้ำที่เป็นหลำยฝ่ำยมีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน ลักษณะกิจกรรมมักเป็นกิจกรรม
ประเภทที่สมำชิกร่วมกันเป็นเจ้ำของทรัพย์สินและท ำกิจกรรมร่วมกันทั งหมด 
   ผู้เขียนเห็นว่ำ ประเภทขององค์กรชุมชนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ แบ่งตำมกำรจัดตั งองค์กรและแบ่งตำมโครงสร้ำงขององค์กร นอกจำกนั น 
องค์กรชุมชน ยังเป็นตัวก ำหนดควำมสำมำรถขององค์กรชุมชนในกำรแสดง
บทบำทของตน (Thamrin, 2020) 
   ในส่วนของประเภทของกำรมีส่วนร่วม จินตนำ สุจจำนันท์ (2549) 
ได้แบ่งประเภทของกำรมีส่วนร่วมของประชำชนไว้เป็น 2 ประเภท ดังนี  
   1. กำรมีส่วนร่วมที่แท้จริง (Genuine Participation) เป็นกำรเปิด
โอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในโครงกำรตั งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบ
โครงกำร เริ่มตั งแต่ร่วมศึกษำปัญหำและควำมต้องกำร ร่วมหำวิธีแก้ปัญหำ ร่วม
วำงนโยบำยและแผนงำน ร่วมตัดสินใจกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่และร่วมปฏิบัติตำม
แผนที่ก ำหนดไว้ และร่วมประเมินผลโครงกำร  
   2. กำรมีส่วนร่วมที่ไม่แท้จริง (Non-Genuine Participation) เป็น
กำรมีส่วนร่วมเพียงบำงส่วนโดยเฉพำะเข้ำร่วมในกำรปฏิบัติตำมโครงกำรที่ได้มี
กำรก ำหนดไว้แล้ว เช่น กำรเข้ำเป็นสมำชิก หรือกำรร่วมเสียสละแรงงำน 
    ผู้เขียนเห็นว่ำ ประเภทของประเภทของกำรมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 
2 ประเภท ได้แก่ กำรมีส่วนร่วมที่แท้จริงและกำรมีส่วนร่วมที่ไม่แท้จริง ซ่ึงกำรมี
ส่วนร่วมที่แท้จริง เป็นกำรร่วมท ำตั งแต่ขั นตอนแรกคือ ศึกษำปัญหำ จนกระทั่งถึง
ขั นตอนกำรประเมินโครงกำร ส่วนกำรมีส่วนร่วมที่ไม่แท้จริงนั น เป็นกำรเข้ำไปมี
ส่วนร่วมในกำรเป็นสมำชิกหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ได้จัดขึ น จะเห็นได้ว่ำ กำรมีส่วน
ร่วมของชุมชนเป็นสิ่งส ำคัญส ำหรับกำรท่องเที่ยว เพื่อจะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จและ
กำรพัฒนำของชุมชน (Su and Wall, 2014) 
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  3.1.3 ความส าคัญขององค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วม 
   จำกกำรที่ผู้เขียนได้ท ำกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และได้อ่ำนงำน
เขียนของ Tosun and Timothy (2003) สำมำรถอธิบำยควำมส ำคัญของ
องค์กรชุมชนและกำรมีส่วนร่วมได้ ดังที่ Tosun and Timothy ได้มีกำร
น ำเสนอเหตุผลส ำคัญ 7 ประกำรที่ควรให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรกำรท่องเที่ยว โดยมีชุมชนเป็นฐำน ซึ่งอธิบำยได้อย่ำงชัดเจน 
ดังต่อไปนี  
    1. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญในกำร
ด ำเนินกำรวำงแผนและตั งกลยุทธ์ทำงกำรท่องเท่ียว 
    2. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน น ำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนใน
หลำย ๆ ทำง โดยชุมชนสำมำรถท ำให้ให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Hong, 
Ngo and Pham, 2021) และประสบควำมส ำเร็จได้ผ่ำนกำรสนับสนุนจำก
คนในท้องถิ่น (Khalid, Ahmad, Ramayah, Hwang and Kim, 2019) 
     3. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน ท ำให้เพิ่มพูนควำมพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียว หำกมีกำรสนับสนุนกำรท่องเที่ยวและน ำเสนอของดีที่มีอยู่ใน
ชุมชน (Cole, 1996) 
    4. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน ช่วยให้นักวำงแผนทำงกำร
ท่องเที่ยวตัดสินใจหรือวำงแผนกำรท่องเที่ยวได้ง่ำยขึ น เน่ืองจำกกำรมีส่วน
ร่วมของคนในท้องถิ่นช่วยให้ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวสำมำรถด ำเนินธุรกิจ
ในระยะยำวได้ (Ounmany, 2014) 
    5 . กำรมีส่ วน ร่วมของชุมชน ท ำ ให้ เ กิดกำรกระจำย
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจำกกำรท่องเท่ียวแก่ชุนชนอย่ำงทั่วถึง 
    6. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน ช่วยให้ควำมต้องกำรของชุมชน
ส ำเร็จได้  
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    7. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน ท ำให้เกิดกระบวนกำรทำง
ประชำธิปไตยอย่ำงแท้จริงในแหล่งท่องเท่ียวนั น ๆ 
    ดังนั นจะเห็นได้ว่ำ กำรมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนนั น                                
มีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกช่วยเสริมสร้ำงกำรจัดกำรอย่ำงเป็น
ระบบและมีประสิทธิภำพ ซึ่งน ำไปสู่คุณภำพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน 
 

3.2 องค์ประกอบขององค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วม 

  Reeves (งำนบริกำรวิชำกำรพัฒนำท้องถิ่น. 2557 ; อ้ำงอิงจำก Gene 
Reeves, 1970) กล่ำวถึง องค์ประกอบของกลุ่มหรือองค์กรชุมชน ไว้ดังนี  
  1. กลุ่มมีผู้น ำที่ดี 
  2. สมำชิกมีควำมเต็มใจท ำงำนเพื่อให้กลุ่มบรรลุเป้ำหมำย 
  3. มีวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ท ำ ได้จริงมีควำมสอดคล้องกับ
ควำมสำมำรถของผู้น ำและสมำชิก รวมทั งต้องมีควำมร่วมมือกันและกันภำยใน
กลุ่มเป็นอย่ำงดี 
  4. สมำชิกมีควำมสนใจในกิจกรรมของกลุ่มอย่ำงแท้จริง 
  5. กลุ่มมีกำรตัดสินใจที่เป็นอิสระด้วยตนเอง 
  6. ผู้น ำและสมำชิกมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและควบคุมกำรท ำงำนซ่ึงกัน
และกัน 
  ส ำหรับองค์ประกอบของกำรมีส่วนร่วมนั น กรมทรัพยำกรน  ำ (2557)                          
ได้กล่ำวว่ำ องค์ประกอบของกำรมีส่วนร่วมของประชำชน มีดังนี  
   1. กำรมีส่วนร่วมของประชำชนเป็นกระบวนกำรที่มีควำมต่อเนื่อง มีกำร
เรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องทั งฝ่ำยรัฐองค์กำรเอกชน และประชำชนทั่วไป โดย
เน้นกำรสื่อสำรสองทำง ทั งช่องทำงที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรไม่ใช่ครั ง
เดียวจบและควรเกิดขึ นตลอดโครงกำร 
   2. เป้ำหมำยของกำรมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงกำรจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ตำมกฎหมำยหรือกำรท ำให้ไม่มีควำมขัดแย้ง หำกแต่กระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
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ประชำชนควรมุ่งให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมอย่ำงกว้ำงขวำงและเป็นวิธีกำรเพื่อ
ท ำให้ตัดสินใจของรัฐดีขึ นและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 
  ดังที่กล่ำวมำนั น จะเห็นได้ว่ำ กำรมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่ส ำคัญ เพื่อหำทำง
ออกของปัญหำ โดยเริ่มตั งแต่กิจกรรมกำรให้ควำมรู้ไปจนถึงชุมชนมีส่วนร่วมใน
กำรตัดสินใจ (Howard et al., 2017) อีกทั งท ำให้มีควำมเข้ำใจร่วมกันถึงคุณค่ำ
ของกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Tierney, McEvoy, Hannigan, and MacFarlane, 
2018) กำรมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนท้องถิ่นที่เหมำะสม ซ่ึงกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชนนั น เป็นองค์ประกอบส ำคัญของแผนกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือกัน
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ นในอนำคต (Siyabi et al., 2021) โดยกำรมีส่วน
ร่วมของชุมชนอย่ำงเต็มที่ และเหมำะสมที่สุด (Bello, Lovelock, and Carr, 
2018) 
 

3.3 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมขององค์กรชุมชนและการมี

ส่วนร่วม 
  กำญจนำ แก้วเทพ (2540) กล่ำวว่ำ ขั นตอนกำรพัฒนำองค์กรชุมชนถือ
เป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญ เพรำะองค์กรชุมชนที่ก่อตัวขึ นจำกกำรรวมกลุ่มของ
ชุมชนจะอยู่รอดหรือด ำรงอยู่ได้หรือไม่ ขั นตอนในกำรก่อตั งองค์กรมีควำมส ำคัญ
เป็นอย่ำงมำกซ่ึงจำกกำรวิเครำะห์ขั นตอนของกำรพัฒนำองค์กรชุมชน  พบว่ำ 
องค์กรต่ำง ๆ ที่ก่อตั งขึ นมีลักษณะร่วมกัน สำมำรถแบ่งได้เป็น 4 ขั นตอน ดังนี  
   1. ขั นก่อร่ำงสร้ำงกลุ่ม/องค์กรชุมชน ขั นตอนกำรก่อร่ำงสร้ำงกลุ่มถือเป็น
ขั นตอนแรก อำจจะประกอบด้วย 2 ขั นตอนย่อยซ่ึงอำจจะท ำได้พร้อม ๆ กัน หรือ
เหลื่อมล  ำกัน คือ ขั นกำรวิเครำะห์ชุมชน และกำรแสวงหำทำงเลือกท ำกิจกรรม 
ขั นตอนกำรวิเครำะห์ชุมชน นับเป็นขั นตอนที่เป็นหัวใจของกำรท ำงำนพัฒนำอัน
เป็นเป็นไปตำมหลักของพุทธศำสนำที่ว่ำ “กำรมีควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง (สัมมำทิฐิ) 
เป็นหลักประกันของสิ่งอื่น ๆ ที่จะตำมมำ” ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำนั นอยู่ที่
ชำวบ้ำนผู้อยู่กับปัญหำมีควำมเข้ำใจต่อปัญหำอย่ำงถูกต้องและมีควำมเข้ำใจกัน
อย่ำงเป็นเอกภำพ อย่ำงเป็นน  ำหนึ่งใจเดียวและควำมคิดเดียวกันหรือไม่ 
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  เนื อหำของกำรวิเครำะห์ชุมชนประกอบด้วย “รู้เรำ รู้เขำ” เนื่องจำกในด้ำน
หนึ่งงำนพัฒนำเป็นกระบวนกำรต่อสู้กับปัญหำโดยที่ผู้ต่อสู้ต้องรู้จักจุดแข็งและ
จุดอ่อนของตนเองและผู้อื่น ซ่ึงกำรท ำงำนพัฒนำแบบ “จำกบนลงล่ำง” และ 
“จำกล่ำงขึ นบน” นั นจะอยู่ที่ขั นตอนแรกนี เช่นกัน กำรท ำงำนแบบ “จำกบนลง
ล่ำง” นั นเจ้ำหน้ำที่ของรู้หรือนักพัฒนำจะเป็นผู้ที่สัมมนำวิเครำะห์ปัญหำและ
สภำพของชุมชนอย่ำงเข้ำใจทะลุปุโปร่งและเป็นผู้ตัดสินใจเลือกว่ำแนวทำ ง
แก้ปัญหำใดที่เหมำะสม แต่ทว่ำเจ้ำของปัญหำคือชำวบ้ำนมักไม่ได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรนี ซ่ึงแนวทำงที่เหมำะสมคือ กำรพัฒนำแบบจำก “จำกล่ำงขึ นบน” ก็
คือสมำชิกทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมตั งแต่ขั นตอนแรกของกำรวิเครำะห์ข้อมูลชุมชน  
  ผลที่ต้องกำรให้เกิดในขั นตอนนี ก็คือ กำรเพิ่มพลังควำมรู้ของชำวบ้ำนใน
กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ กำรมองเห็นสำเหตุหลัก สำเหตุรอง สำเหตุ
ร่วม กำรตรวจสอบสำเหตุที่แท้จริง รวมทั งตรวจสอบกำรวิเครำะห์ของตัวเองกับ
คนอื่น ๆ ในชุมชน 
  ขั นกำรแสวงหำทำงเลือกเพื่อท ำกิจกรรม เนื อหำของขั นตอนนี คือกำรระดม
ควำมคิดเพื่อเลือกท ำกิจกรรมก่อนหลังให้พอเหมำะกับควำมสำมำรถของชุมชน                               
(จึงจ ำเป็นต้อง “รู้เรำ”) วิธีกำรแสวงหำทำงเลือกนั นนอกเหนือจำกระดมควำม
คิดเห็นในกลุ่มตนเองแล้ว วิธีกำรที่กลุ่มองค์กรชุมชนนิยมกระท ำก็คือกำรศึกษำดู
งำนของกลุ่มพัฒนำอื่น ๆ เพื่อเป็นกำรขยำยฐำนควำมรู้ในเร่ืองกำรแก้ปัญหำ กำร
คิดคำดกำรณ์ล่วงหน้ำถึงปัญหำที่อำจจะเกิดขึ นในอนำคต กำรประเมินควำม
เป็นไปได้ในกำรท ำกิจกรรม รวมทั งกำรประเมินโอกำสและขีดจ ำกัดของกลุ่ม 
  อย่ำงไรก็ตำมในขั นปฏิบัติก็คงไม่มีใครสำมำรถจะท ำทุกอย่ำงทุกด้ำนใน
เวลำเดียวกันได้จึงเป็นภำรกิจของผู้น ำองค์กรที่จะท ำหน้ำที่ “คัดท้ำย” กิจกรรม
กำรพัฒนำในภำพรวมให้มีลักษณะรอบด้ำนตำมหลักกำรในแต่ละช่วงระยะเวลำ 
ในขั นตอนของกำรแสวงหำทำงเลือกเพื่อท ำกิจกรรมนั น อำจจะมีกำร “อุ่นเครื่อง” 
หรือตระเตรียมจิตใจและระเบียบวินัยของสมำชิกในกำรท ำงำนกลุ่มร่วมกัน ซ่ึง
นอกจำกจะมีเป้ำหมำยเร่ืองกำรระดมทุนแล้ว ยังเป็นโอกำส “ทดสอบน  ำใจ” ของ
สมำชิกในกรณีของงำนพัฒนำที่พระสงฆ์เป็นผู้น ำอำจจะมีกำรท ำกิจกรรมฝึกฝน



                            

     บทที ่3 นวัตกรรมองค์กรชุมชนและกำรมีส่วนร่วม 

 88 

 

 นวัตกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

จิตใจโดยเฉพำะ เช่น กำรฝึกสมำธิซ่ึงเป็นเสมือนกำรถอนวัชพืชในดินก่อนที่จะมี
กำรหว่ำนกล้ำเพำะปลูก เป็นต้น 
   2. ขั นลงมือปฏิบัติกำร ขั นตอนนี เป็นขั นตอนที่สัมพันธ์กับขั นตอนแรกที่
ผ่ำนมำ คือ หำกเสิร์ฟลูกได้สวยก็จะตีลูกตำมได้ง่ำยและเข้ำเป้ำ หำกกลุ่มสำมำรถ
วิเครำะห์ปัญหำและศักยภำพของตนเองได้ใกล้เคียงควำมจริง และมีประสบกำรณ์
กว้ำงขวำงในกำรหำทำงออก ก็จะสำมำรถเลือกกิจกรรมแรก ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม
กับธรรมชำติของกลุ่ม 
  ตัวอย่ำงที่แสดงให้เห็นได้บ่อยครั งก็คือ ควำมเข้ำใจในเป้ำหมำยของกำร
รวมกลุ่มอันเป็นกิจกรรมในขั นแรก ในกรณีของสังคมไทยนั นบรรดำกลุ่มสหกรณ์
กลุ่มออมทรัพย์จ ำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้ว่ำจะเขียนวัตถุประสงค์เอำไว้อย่ำงไร แต่ใน
กำรปฏิบัติสมำชิกมักรับรู้ว่ำ กลุ่มเหล่ำนี ก็คือ “กลุ่มกู้ทรัพย์” ควำมเข้ำใจดังกล่ำว
ท ำให้กิจกรรมของสมำชิกวนเวียนอยู่กับ “กำรกู้เงิน” มำกกว่ำ “กำรออมเงิน” 
เป็นต้น 
  ในกำรเลือกท ำกิจกรรมแรก ๆ นี มีหลักกำรส ำคัญบำงประกำรที่ต้องยึด
เอำไว้ เช่น “หลักเร่ืองกำรพยำยำมพึ่งตนเอง ใช้ทรัพยำกรและควำมพยำยำมของ
ตัวเองให้มำกที่สุด” หลักกำรดังกล่ำวเกิดมำจำกกำรสรุปบทเรียนที่เป็นจริง
มำกมำย เช่น องค์กรเงินทุนขนำดใหญ่ของเยอรมันชื่อ Msereor ได้ท ำวิจัยเรื่อง
กลยุทธ์กำรจัดตั งกลุ่มออมทรัพย์จำกทั่วโลกและพบว่ำในระยะเร่ิมแรก หำกมีกำร
ระดมทุนจำกภำยนอกเข้ำไปในกลุ่มออมทรัพย์กำรกระท ำนั นมักจะเป็น
กระบวนกำรท ำลำยศักยภำพในกำรออมของชำวบ้ำนโดยปริยำย และเนื่องจำก
งำนพัฒนำเป็นกระบวนกำรเรียนรู้สิ่งที่ไม่อำจจะหลีกเลี่ยงได้ก็คือต้องมีกำรเรียน
ผิดเรียนถูก แต่ทว่ำในกำรขณะที่กำรลองผิดลองถูกนั นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่
ท ำ อย่ำงไรที่จะท ำให้ควำมผิดพลำดนั นไม่ส่งผลสะเทือนถึงขั นกลุ่มแตกหรือกลุ่ม
ล้ม ค ำตอบข้อหนึ่งก็คือหำกชำวบ้ำนได้มีส่วนร่วมตั งแต่ต้น เมื่อมีส่วนร่วมในกำร
ท ำผิด ก็มีโอกำสจะมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขควำมผิดเช่นกัน 
   3. ขั นขยำยตัว ส ำหรับในวงกำรธุรกิจมีแนวคิดที่แพร่หลำยอยู่ประกำรหนึ่ง
คือ “โตแล้วต้องแตก” ซ่ึงหมำยถึงกำรแตกกิ่งก้ำนขยำยสำขำ เหตุผลเบื องหลัง
ของกำรขยำยตัวดังกล่ำวนั น อำจอุปมำอุปไมยได้กับรูปของสำมเหลี่ยม ซ่ึงหำกจะ
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พุ่งปลำยแหลมให้สูงสุดยอดก็จ ำเป็นต้องขยำยด้ำนฐำนให้กว้ำงขวำงขึ นเพื่อควำม
มั่นคง โค่นล้มยำก เหตุผลดังกล่ำวน ำมำใช้อธิบำยได้เป็นบำงส่วนกับองค์กรชุมชน 
  ลักษณะกำรขยำยตัวขององค์กรชุมชนนั นจะมีอยู่ 2 ทิศทำงแรกคือกำร
ขยำยประเภทของกิจกรรม ตัวอย่ำงเช่น กลุ่มเกษตรกรท ำนำ ที่เริ่มกิจกรรมแรก
คือ กำรซื อปุ๋ย ต่อมำก็ขยำยกิจกรรมไปยังกำรซื อขำยข้ำวเปลือก และกิจกรรม
จัดตั งโรงสีในที่สุด 
  ส ำหรับเหตุผลของกำรขยำยกิจกรรมนั น คงไม่แตกต่ำงไปจำกวิธีคิดของ
ระบบธุรกิจ หำกทว่ำกำรเผยแพร่แนวคิดไปยังกลุ่มอื่น ๆ นั น น่ำจะเกิดขึ น
เนื่องจำกส ำนึกเดิมของชำวบ้ำนที่ทรำบว่ำ คนคนเดียว บ้ำนบ้ำนเดียว ชุมชน
ชุมชนเดียว ย่อมมีขีดจ ำกัดเรื่องทรัพยำกร หรือแม้มีพอก็อำจจะไม่สม่ ำเสมอ กล
ยุทธ์ในกำรแก้ไขจึงเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยขึ นมำ ดังค ำกล่ำวของชำวบ้ำนในยำมที่
ขำดแคลนสิ่งของบำงอย่ำงที่ว่ำ “พริกอยู่บ้ำนเหนือ เกลืออยู่บ้ำนใต้ตะไคร้อยู่บ้ำน
เพื่อน” ดังนั น เมื่อมีกำรขยำยฐำนงำนพัฒนำและควำมรู้ให้กว้ำงขวำงออกไป กำร
ระดมทรัพยำกรในกำรท ำกิจกรรมให้หลำกหลำยก็เป็นไปได้ 
  นอกจำกนั นกำรขยำยเครือข่ำยยังเป็นหลักประกันด้ำนควำมเสี่ยงแบบ
ธุรกิจกำรประกันสมัยใหม่ แต่อยู่บนพื นฐำนของ “น  ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่ำ” “ทีเขำที
เรำ ใจเขำใจเรำ” ด้วยเหตุนี  กำรขยำยแนวทำงของกลุ่มจึงเป็น “ควำมจ ำเป็น” 
ประกำรหนึ่งในกำรธ ำรงรักษำควำมยั่งยืนของกลุ่ม มิใช่เป็นเรื่องที่ “ควร”                            
ท ำเท่ำนั น 
   4. ขั นพลังคือสำมัคคี ขั นตอนนี เป็นไปตำมหลักที่ว่ำ “สำมัคคีคือพลัง” 
หลังจำกกลุ่มมีควำมเข้มแข็งแล้ว ควำมเข้มแข็งดังกล่ำวก็จะสำมำรถระดมควำม
ร่วมมือจำกกลุ่มบุคคลภำยนอกที่เรียกว่ำ “องค์กรพันธมิตร” เช่น กลุ่มพรรณไม้
สำมำรถขยำยกิจกรรมของกลุ่มออกไปท ำธุรกิจร่วมด้วยกำรเปิดสถำนีน  ำมัน เป็น
ต้น 
  ในส่วนของขั นตอนของกำรมีส่วนร่วม  Cohen and Uphoff (1981)                        
ได้อธิบำยเกี่ยวกับขั นตอนของกำรมีส่วนร่วมไว้ ดังนี  
  ขั นที่ 1 กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ (Decision Making) ในกระบวนกำร
ของกำรตัดสินใจนั น ประกำรแรกสุดที่ต้องกระท ำ คือ กำรก ำหนดควำมต้องกำร
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และกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญต่อจำกนั นก็เลือกนโยบำยและประชำชนที่เกี่ยวข้อง 
กำรตัดสินใจนี เป็นกระบวนกำรต่อเนื่องที่ต้องด ำเนินกำรไปเรื่อย ๆ ตั งแต่กำร
ตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น กำรตัดสินใจในช่วงด ำเนินกำรวำงแผน และกำรตัดสินใจ
ในช่วงกำรปฏิบัติตำมแผนที่วำงไว้ 
  ขั นที่ 2 กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน (Implementation) ในส่วนที่เป็น
องค์ประกอบของกำรด ำเนินงำนโครงกำรนั นได้มำจำกค ำถำมว่ำใครจะท ำ
ประโยชน์ให้แก่โครงกำรได้บ้ำงและจะท ำประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่น กำรช่วยเหลือ
ด้ำนทรัพยำกร กำรบริหำรกำรงำนและกำรประสำนงำน และกำรขอควำม
ช่วยเหลือ เป็นต้น 
  ขั นที่ 3 กำรมีส่วนร่วมในกำรรับผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์นอกจำกควำมส ำคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ
แล้วยังจะต้องพิจำรณำถึงกำรกระจำยผลประโยชน์ภำยในกลุ่มด้วย ผลประโยชน์
ของโครงกำรนี รวมทั งผลที่เป็นประโยชน์ทำงบวกและผลที่เกิดขึ นในทำงลบที่เป็น
ผลเสียของโครงกำร ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและสังคมด้วย 
  ขั นที่ 4 กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล (Evaluation) กำรมีส่วนร่วมใน
กำรประเมิน ผลนั นสิ่งส ำคัญจะต้องสังเกต คือ ควำมเห็น (Views) ควำมชอบ 
(Preferences) และควำมคำดหวั ง  (Expectation) ซ่ึ งมี อิทธิพลสำมำรถ
แปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่ำง ๆ ได้ 
  นอกจำกนั น WHO and UNICEF (1978) ไดอ้ธิบำยว่ำ กระบวนกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน ในกำรด ำเนินกิจกรรมไว้ 4 ขั นตอน ดังนี  
 1. กำรวำงแผนประชำชนต้องมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ปัญหำ จัดอันดับ
ควำมส ำคัญตั งเป้ำหมำยก ำหนดกำรใช้ทรัพยำกรก ำหนดวิธีติดตำมประเมินผลและ
ประกำรที่ส ำคัญ คือ ต้องตัดสินใจด้วยตนเอง 
 2. กำรด ำเนินกิจกรรมประชำชนต้องมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรและ
บริหำรกำรใช้ทรัพยำกรมีควำมรับผิดชอบในกำรจัดสรรควบคุมทำงกำรเงิน 
 3. กำรใช้ประโยชน์ประชำชนต้องมีควำมสำมำรถในกำรน ำเอำกิจกรรมมำ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ซ่ึงเป็นกำรเพิ่มระดับของกำรพึ่งตนเองและกำรควบคุมทำง
สังคม 
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 4. กำรได้รับประโยชน์ประชำชนต้องได้รับกำรแจกจ่ำยผลประโยชน์จำก
ชุมชนในพื นฐำนที่เท่ำเทียมกัน ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวสังคมหรือในรูปวัตถุก็
ได้ 
  อีกทั ง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
(2547) ได้กล่ำวถึง กระบวนกำรและขั นตอนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนไว้                        
4 ขั นตอน ได้แก่  
  1. กำรร่วมในกำรวำงแผน คือ กำรมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ปัญหำ ล ำดับ
ควำมส ำคัญ ตั งเป้ำหมำย ก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรติดตำม ประเมินผลและ
ตัดสินใจ  
  2. กำรร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรม ประกอบด้วยกำรสนับสนุนด้ำน
ทรัพยำกร และกำรประสำนควำมร่วมมือ  
  3. กำรร่วมในกำรใช้ประโยชน์คือ กำรน ำเอำกิจกรรมมำใช้ให้เกิดประโยชน์                         
กำรได้รับประโยชน์คือ กำรแจกจ่ำยผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรพัฒนำอย่ำงยุติธรรม  
  4. กำรร่วมในกำรประเมินผลเพื่อประชำชนในชุมชนจะได้ทรำบถึงปัญหำ
อุปสรรคต่ำงๆ เพื่อร่วมกันด ำเนินกำรหำทำงแก้ไขต่อไป 
   อีกทั ง Burns, Heywood, Taylor, Wilde and Wilson (2004) ได้ระบุ
ว่ำ ขั นตอนกำรมีส่วนร่วมมี 5 ขั นตอนที่ใช้ในกำรพิจำรณำและปรับปรุงกำรมีส่วน
ร่วมของชุมชน ดังนี  
  ขั นตอนที่ 1 พัฒนำควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
ชุมชนประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมสนใจและอัตลักษณ์ที่หลำกหลำย แต่ละคนจะ
มีควำมเข้ำใจที่แตกต่ำงกันว่ำกำรมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นอย่ำงไร สิ่งส ำคัญคือ
ต้องแบ่งปันและอภิปรำยมุมมองที่แตกต่ำงกันเหล่ำนี  
  ขั นตอนที่ 2 ก ำหนดต ำแหน่งปัจจุบัน สำมำรถระบุต ำแหน่งพื นฐำนได้โดย
กำรระบุต ำแหน่งที่ชุมชนของคุณตอนนี สัมพันธ์กับกรอบงำน 
  ขั นตอนที่ 3 ระบุปัญหำและจ ำเป็นต้องแก้ไข กำรสร้ำงต ำแหน่งปัจจุบัน
ควรช่วยเน้นประเด็นที่ต้องแก้ไข ตอนนี คุณสำมำรถเริ่มระบุกิจกรรมต่ำงๆ ที่จะ
ช่วยพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีควำมหมำยและมีควำมหมำยมำกขึ น 
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  ขั นตอนที่ 4 ยอมรับแผนปฏิบัติกำร สิ่งส ำคัญคือต้องเป็นจริงเกี่ยวกับสิ่งที่
ท ำได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดและระดับของทรัพยำกรที่มี คุณอำจต้องยอมรับ
ล ำดับควำมส ำคัญและระบุกลุ่มและหน่วยงำนอื่นๆ ที่จะให้กำรสนับสนุน 

ขั นตอนที่ 5 ทบทวนควำมคืบหน้ำ กลยุทธ์กำรมีส่วนร่วมของชุมชนควร
ได้รับกำรทบทวนในแง่ของควำมก้ำวหน้ำและควำมต้องกำรที่โดดเด่น นี่ไม่ใช่แค่
ว่ำกระบวนกำรและขั นตอนใดที่มีอยู่ แต่ยังมีประสิทธิภำพเพียงใด 
  จำกที่กล่ำวมำนั น สำมำรถสรุปกระบวนกำรสร้ำงนวัตกรรมขององค์กร
ชุมชนและกำรมีส่วนร่วม ดังภำพต่อไปนี   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.1 กระบวนการสร้างนวตักรรมขององค์กรชุมชนและการมสี่วนร่วม 
ที่มา: ผู้เขียน (2565) 

 
  จำกภำพจะเห็นได้ว่ำ ขั นตอนแรกนั นจะเป็นกำรวิเครำะห์ปัญหำที่เกิดขึ น
ภำยในชุมชนของตน เพื่อท ำกำรวำงแผนและก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำ เมื่อท ำกำรวิเครำะห์เสร็จสิ นแล้ว จะเข้ำสู่ขั นตอนกำรตัดสินใจ โดยจะให้
ทุก ๆ คนร่วมแสดงควำมคิดเห็นและตัดสินใจเกี่ยวกับแผนที่ได้วำงไว้ก่อนที่จะ
น ำไปปฏิบัติจริง เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว จะเข้ำสู่ขั นตอนกำรด ำเนินกำร จะเป็นกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรต่ำง ๆ ที่มีกำรขอควำมช่วยเหลือ และกำรประสำนกับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ และจำกนั นจะเป็นขั นตอนกำรรับผลประโยชน์ ซ่ึงทุก ๆ คนจะ
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ได้มีส่วนในกำรแบ่งปันผลประโยชน์ (Xu, Jiang, Wall and Wang, 2019) จำก
กำรด ำเนินกิจกรรมอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม จำกนั นจะสู่ขั นตอนสุดท้ำยคือ 
กำรประเมินผล ในขั นตอนนี ทุกคนจะได้ทรำบถึงปัญหำหรืออุปสรรคที่เกิดขึ นใน
ระหว่ำงที่ได้ด ำเนินกำร เพื่อน ำไปปรับใช้และพัฒนำชุมชนต่อไปได้ในอนำคต                       
อีกทั ง ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรร่วมกัน (Dragouni and Fouseki, 2018)  
  อย่ำงไรก็ตำม ผู้เขียนสำมำรถสรุปได้ว่ำ องค์กรชุมชนนั นเป็นกำรจัดตั ง
ขึ นมำ เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำอำชีพ เพิ่มรำยได้ พัฒนำที่อยู่อำศัยและ
สิ่งแวดล้อม หรือพัฒนำชีวิตควำมเป็นอยู่ของสมำชิกในกลุ่ม ซ่ึงกล่ำวได้ว่ำ องค์กร
ภำยในชุมชนของชุมชนท่องเที่ยวแต่ละแห่งนั น อำจประกอบไปด้วย กลุ่มทอผ้ำ                           
กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร และกลุ่มจักสำน เป็นต้น เพื่อ
เป็นกำรพัฒนำ ส่งเสริมอำชีพและเป็นกำรสร้ำงรำยได้แก่คนในชุมชน  
  ในส่วนขององค์กรภำยนอกนั น จะเป็นหน่วยงำนทั งภำครัฐ เอกชนได้เข้ำ
มำมีบทบำทในกำรส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนให้ควำมช่วยแก่ชุมชน อย่ำงเช่น 
กรมกำรท่องเที่ยว สถำบันกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำ
พื นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) ส ำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัด สถำบันกำรศึกษำในท้องถิ่นและกรมกำรพัฒนำชุมชน เป็นต้น ซ่ึงท ำหน้ำที่
เป็นผู้ที่คอยผลักดันให้ชุมชนแต่ละชุมชนประสบควำมส ำเร็จส ำหรับกำรท ำชุมชน
ท่องเท่ียว 
  ส ำหรับกำรมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน จะแบ่งตำมบทบำทหน้ำที่ของแต่
ละคนที่ตนสังกัดอยู่ โดยกำรมีส่วนร่วมในกำรร่วมคิด ร่วมวำงแผน ร่วมปฏิบัติ 
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชนให้กับกำร
บริหำรจัดกำรทำงกำรท่องเที่ยวของชุมชนมีประสิทธิภำพและประสบผลส ำเร็จ 
ดังนี  
  กำรมีส่วนร่วมของกลุ่มทอผ้ำ คือ สมำชิกกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกิจกรรมของกลุ่มเกี่ยวกับกำรผลิต กำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์ผ้ำทอ และมีกำร
วำงแผนกำรท ำงำนให้มีควำมเหมำะสมร่วมกัน 
  กำรมีส่วนร่วมของกลุ่มโฮมสเตย์ คือ สมำชิกกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในกำร
ร่วมกันคิด และวำงแผนกำรท ำงำน โดยแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมควำมถนัด
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และควำมเหมำะสมของตนเองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และมีกำรจัดสรร
นักท่องเท่ียวและกระจำยรำยได้อย่ำงเป็นธรรมแก่สมำชิกทุกคน 
  กำรมีส่วนร่วมของกลุ่มแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร คือ สมำชิกกลุ่มทุก
คนมีส่วนร่วมในก ำหนดโครงสร้ำงอย่ำงชัดเจน มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนใน
กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรที่มีรำคำตกต่ ำหรือล้นตลำดร่วมกัน เพื่อเป็นกำร
เพิ่มมูลค่ำให้กับผลผลิตทำงกำรเกษตร และเป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้แก่สมำชิก
ภำยในกลุ่ม  
  กำรมีส่วนร่วมของกลุ่มจักสำน คือ สมำชิกกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในกำรวำง
แผนกำรด ำเนินงำน กำรก ำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์ กำรก ำหนดรำคำร่วมกัน                    
รวมไปถึงสมำชิกทุกคนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรควำมรู้ ส่งเสริม อนุรักษ์ และ                           
สืบสำนภูมิปัญญำท้องถิ่นเกี่ยวกับกำรจักสำนร่วมกันภำยในกลุ่ม  
  นอกจำกจะมีส่วนร่วมในกำรท ำงำนภำยในชุมชนแล้ว ยังมีกำรท ำงำน
ร่วมกับหน่วยงำนอื่น ๆ ทุกภำคส่วน เพื่อเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่ำวสำรและกำรร่วมมือกัน ตลอดจนเกิดกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำร
เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องต่อกัน ส่งผลให้เกิดองค์ควำมรู้และเกิดกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้
ใหม่ ๆ กับชุมชนของตน ซ่ึงมีส่วนช่วยให้กำรท่องเที่ยวเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่น ด้วยวิธีกำรของ องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยว
อย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) (2559) ดังต่อไปนี  
  ภำครัฐ มีส่วนร่วมในกำรช่วยส่งเสริม ประสำน และสนับสนุน เพื่อเช่ือมโยง
โอกำสและเสริมสร้ำงศักยภำพให้ชุมชนสำมำรถได้รับประโยชน์จำกกำรท่องเที่ยว 
  สถำบันกำรศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรให้ควำมรู้ และแสวงหำองค์ควำมรู้ที่
เหมำะสมเพื่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นอย่ำง
แท้จริง 
  ผู้ประกอบกำรบริษัทน ำเที่ยว มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมบริกำรท่องเที่ยวที่
บริหำรจัดกำรโดยชุมชนท้องถิ่น และสรรหำตลำดนักท่องเที่ยวที่เหมำะสมให้กับ
กิจกรรมท่องเท่ียวในชุมชน 
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   สื่อมวลชน มีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูลเพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้แก่
สำธำรณชนมีควำมเข้ำใจทำงเลือกของกำรท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่นมำกขึ น 
  นักท่องเท่ียว มีส่วนร่วมในกำรอุดหนุนบริกำรกำรท่องเที่ยวที่บริหำรจัดกำร
โดยชุมชนท้องถิ่น และท ำควำมเข้ำใจเพื่อให้มีพฤติกรรมที่เหมำะสมในสถำนที่
ท่องเท่ียวต่ำง ๆ 
   ดังนั น จึงน ำไปสู่เป้ำหมำยที่ส ำคัญของกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังที่ 
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำร
มหำชน) (2559) ได้กล่ำวไว้ ดังนี  
  1. เสริมสร้ำงศักยภำพให้ชุมชนสำมำรถเชื่อมโยงรับประโยชน์จำกกำร
ท่องเท่ียว 
  2. ชุมชนสำมำรถบริหำรจัดกำรและเชื่อมโยงผลประโยชน์ต่ำงๆ จำกกำร
ท่องเท่ียวได้ 
  3. วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับกำรอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่ำ ช่วยให้
กำรพัฒนำท้องถิ่นเป็นไปอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 
  4. น ำมำซ่ึงรำยได้เสริมในชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ดีน่ำอยู่ 
  5. ควำมอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชนท้องถิ่น 
 

3.4 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมขององค์กรชุมชนและการ

มีส่วนร่วม 
 กำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมขององค์กรชุมชนและกำรมีส่วนร่วม เป็นกำร
ค้นหำต้นเหตุของปัญหำ วำงแผน ตัดสินใจ ตลอดจนด ำเนินกำรในกำรแก้ปัญหำ
ปัญหำที่ก ำลังเผชิญอยู่นั นอย่ำงถ่องแท้ร่วมกัน ผลลัพธ์สุดท้ำยที่จะเกิดขึ นคือ 
ผลประโยชน์ที่ได้เกิดจำกจำกกำรมีส่วนร่วมของทุกคน ซ่ึงจะท ำให้ชุมชนมีควำม
เข้มแข็งและยั่งยืนมำกยิ่งขึ น โดยผู้เขียนมีตัวอย่ำงของกำรประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ขององค์กรชุมชนและกำรมีส่วนร่วมที่จะแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมด้ำนกำรบริกำร 
ด้ำนผลิตภัณฑ์ และด้ำนกระบวนกำร ดังนี  
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  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมขององค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วม
ของชุมชนหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ชุมชนหนองแม่นำ                         
เป็นชุมชนแบบอย่ำงในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงดี 
ด้วยกำรร่วมมือกันของภำคประชำชนในพื นที่จนได้รับรำงวัลกำรันตีหลำย เช่น 
รำงวัลกินรี หรือรำงวัลอุตสำหกรรมท่องเท่ียวไทยเมื่อปี 2553 ด้ำนแหล่งท่องเท่ียว
เชิงนิเวศดีเด่นภำคเหนือ นอกจำกนี ชุมชนหนองแม่นำ ยังมีควำมอุดมสมบูรณ์ทั ง
ในเรื่องของพื นที่ป่ำดงดิบและมีพื นที่ติดกับอุทยำนแห่งชำติทุ่งแสลงหลวง จึงท ำให้
สภำพพื นที่ป่ำและสิ่งมีชีวิตในพื นที่ยังคงมีควำมอุดมสมบูรณ์อยู่ โดยเฉพำะ
แมงกะพรุนน  ำจืด สัตว์น  ำหำยำกที่สำมำรถหำชมได้ที่ชุมชนหนองแม่นำ 
  จำกนั นเม่ือมีกำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมขององค์กรชุมชนและกำรมีส่วนร่วม 
จึงท ำให้เกิดนวัตกรรมประเภทกระบวนกำร ดังนั น ส่งผลให้เกิดองค์กรชุมชน
ท้องถิ่นในกำรเข้ำมำมีบทบำทในกำรส่งเสริมด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้วยกำร
อำศัยศักยภำพของชุมชนมำเป็นแกนกลำงในกำรขับเคลื่อน รวมทั งเป็นผู้ถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติให้นักท่องเที่ยวที่เข้ำมำในพื นที่ 
รวมทั งตั งชื่อว่ำ “ชุมชนคนรักป่ำหนองแม่นำ” โดยมีเป้ำหมำยส ำคัญคือ                              
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติของท้องถิ่นให้ยั่งยืน กำรบริหำรและจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ และเป็นกำรสร้ำงเสริม
รำยได้ให้แก่ชุมชน ท ำให้ชุมชนเกิดควำมสำมัคคีและได้ท ำกิจกรรมร่วมกัน 
ตลอดจนเพื่อให้ชุมชนเกิดควำมเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้  (ประภำภรณ์ เครืองิ ว, 
2558) 
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ภาพที่ 3.2 แมงกะพรุนน  าจืด สายพันธุ์น  าไหล 
ที่มา: ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (2562) 

 
 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมขององค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วม
ของวัดและชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือยาว จังหวัดพิจิตร 
จังหวัดพิจิตรมีกำรแข่งเรือประเพณีมำเป็นเวลำยำวนำนโดยงำนประเพณีแข่งขัน
เรือยำวมีธรรมเนียมว่ำ วัดใดถ้ำจัดงำนปิดทองไหว้พระแล้วก็จะต้องจัดงำนแข่งเรือ
ควบคู่กันไปด้วย มักจัดกันในฤดูน  ำหลำกในวันเสำร์ -อำทิตย์หรือวันธรรมดำต้น
เดือนสิงหำคมถึงตุลำคมของทุกปี ในงำนจะมีกำรแข่งเรือประเพณีและกำร
ประกวดขบวนแห่เรือต่ำง ๆ ในแม่น  ำน่ำนและมีแม่น  ำยมสร้ำงควำมสนุกสนำน
ให้แก่ผู้มำเท่ียวชมงำน เรือยำวที่น ำเข้ำท ำกำรแข่งขันของจังหวัดพิจิตรจะพบเห็น
ได้ในวัดหรือชำวบ้ำนแถบลุ่มแม่น  ำน่ำน และลุ่มแม่น  ำยมโดยเรือยำวที่ใช้ในกำร
แข่งขันสร้ำงโดยกำรขุดต้นไม้ใหญ่ทั งต้นให้ เป็นเรือยำวซ่ึงต้องใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถควำมช ำนำญเป็นอย่ำงมำก จึงจะได้เรือที่สวยและแล่นได้รวดเร็ว
เพื่อท ำกำรแข่งขันโดยประเพณีแข่งเรือยำวท ำหน้ำที่ 4 ประกำร กล่ำวคือ                                   
1) หน้ำที่เป็นกระจกเงำสะท้อนวัฒนธรรม 2) หน้ำที่ด้ำนให้กำรศึกษำต่อสมำชิก
ชุมชน 3) หน้ำที่ท ำให้เกิดกำรยอมรับแบบแผนพฤติกรรมของสังคม 4) หน้ำที่ด้ำน
กำรให้ควำมบันเทิง เพลิดเพลิน (รัตนำ จันทร์เทำว์, 2559) 
   จำกนั นเม่ือมีกำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมขององค์กรชุมชนและกำรมีส่วนร่วม 
จึงท ำให้เกิดนวัตกรรมประเภทกระบวนกำร เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรอนุรักษ์
ประเพณีกำรแข่งขันเรือยำวของจังหวัดพิจิตร ดังนั น ส่งผลให้เกิดรูปแบบกำรมี
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ส่วนร่วมของวัดและชุมชนในกำรอนุรักษ์ประเพณีกำรแข่งขันเรือยำว จังหวัด
พิจิตร ซึ่งมีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วน โดยมีชื่อว่ำ “PMS Model” ได้แก่  
  P (Participation) กำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ประเพณีกำรแข่งขันเรือ
ยำว 4 ด้ำน คือ ร่วมป้องกันข้อผิดพลำดร่วมปฏิบัติกำรรีบแก้ไข ร่วมใส่ใจพัฒนำ
และรังสรรค์ และร่วมกันสืบทอดให้มั่งคง  
  M (Management) กระบวนกำรบริหำรจัดกำร ประกอบด้วย นโยบำยชัด 
จัดท ำแผนดี มีวิธีด ำเนินกำร ประสำนตรวจสอบ วำงกรอบแก้ไข  
  S (Stakeholders) บทบำทผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย วัดในฐำนะผู้
ส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ชุมชนในฐำนะผู้สนับสนุนเข้ำมำมีส่วนร่วม และ
หน่วยงำนภำครัฐในฐำนะเข้ำมำมีส่วนร่วมผ่ำนระบบกลไกของรัฐตำมอ ำนำจ
หน้ำที่เฉพำะของหน่วยงำนของตน (พระครูพิจิตรวรเวท, พระอุดมสิทธินำยก , 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสำโร และพระมหำสุเมฆ สมำหิโต, 2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.3 ประเพณีการแขง่ขันเรือยาว จังหวดัพิจิตร 
ที่มา: บริษัท ว ีอำร ์เวิลด์ ทัวร ์จ ำกัด (ม.ป.ป.) 

 
 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมขององค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วม
ของชุมชนบ้านบุ่งวังงิ ว จังหวัดอุตรดิตถ์ จำกกำรส ำรวจปัญหำขยะในชุมชนบ้ำน
บุ่งวังงิ ว ในช่วงปี พ.ศ. 2559 พบว่ำแต่ละครัวเรือนมีปริมำณขยะเฉลี่ย 52,591.20 
กิโลกรัมต่อเดือน คิดเป็น 1,753.04 กิโลกรัมต่อวัน 1.36 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 
ประเภทขยะที่พบคือ ขยะรีไซเคิล ร้อยละ 50.91 ขยะอินทรีย์ ร้อยละ 45.15 และ
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ขยะทั่วไป ร้อยละ 3.94 (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลต ำบลป่ำเซ่ำ , 
2559) ปัญหำกำรจัดกำรขยะในชุมชน ที่มีกำรร้องเรียนจำกประชำชน คือ ไม่มี
กำรคัดแยกขยะในครัวเรือน ไม่มีระบบกำรจัดกำรที่เหมำะสม ปัญหำขยะตกค้ำง 
ขยะล้นถัง ท ำให้มีควำมสกปรก เนื่องจำกรถเก็บขยะของเทศบำลจ ำนวน 2 คัน มี
สภำพเก่ำต้องซ่อมแซมเป็นประจ ำท ำให้ไม่สำมำรถจัดเก็บขยะได้ตำมรอบที่
ก ำหนด ซ่ึงกำรจัดเก็บขยะของหมู่ที่ 1 ชุมชนบ้ำนบุ่งวังงิ ว คือ วันพุธ พฤหัส และ
ศุกร์ ของทุกสัปดำห์ และต้องเก็บขยะของหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 8 ด้วย 
เจ้ำหน้ำที่งำนจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบำลมีจ ำนวน 7 คน เมื่อพนักงำนประจ ำ
รถขยะลำงำนก็ท ำให้ไม่สำมำรถผลัดเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่เพื่อท ำงำนแทนได้ และ
บริเวณชุมชนเกิดน  ำท่วมขังบ่อย โดยเฉพำะในฤดูฝน ผลกระทบต่อชุมชนคือมีขยะ
ตกค้ำง ท ำให้เกิดปัญหำกลิ่นจำกขยะ ขยะล้นถัง เนื่องจำกรอบกำรจัดเก็บไม่
สัมพันธ์กับกำรเกิดของขยะ ท ำให้เป็นแหล่งของเชื อโรคและเป็นแหล่งหำอำหำร
ของสุนัข ภูมิทัศน์ไม่น่ำดู สกปรก ซ่ึงที่ผ่ำนมำชุมชนมีวิธีจัดกำรขยะโดยทิ งในถัง
ขยะที่เทศบำลจัดเตรียมให้ และบำงส่วนก ำจัดโดยใช้กำรเผำ ท ำให้เกิดก๊ำซเรือน
กระจก ส่งผลให้เกิดภำวะโลกร้อน ที่กระทบต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชน เพื่อ
แก้ไขปัญหำดังกล่ำว เทศบำลต ำบลป่ำเซ่ำและชุมชนมีควำมเห็นร่วมกันว่ำ ต้อง
เริ่มจำกกำรลดขยะต้นทำงตั งแต่ ในครัว เรือน เพื่ อ ให้กำรจัดกำรขยะมี
ประสิทธิภำพมำกขึ น โดยค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นส ำคัญ โดยใช้
หลักกำร 3 Rs สู่เป้ำหมำยกำรเป็นหมู่บ้ำนปลอดถังขยะ  
  จำกนั นเม่ือมีกำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมขององค์กรชุมชนและกำรมีส่วนร่วม 
จึงท ำให้เกิดนวัตกรรมประเภทกระบวนกำร เพื่อเช่ือมโยงขยะกับกำรใช้ประโยชน์
ผ่ำนกำรใช้องค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ท ำให้เกิดกลไกกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยโดยชุมชนจัดกำรตนเอง ดังนั น ส่งผลให้ เกิดโครงกำร “ขะโหยด
โมเดล” ซ่ึงเป็นนวัตกรรมกำรจัดกำรขยะแบบมีส่วนร่วมทั งระบบ โดยใช้กลไกของ
ภำคีที่ประกอบด้วย ภำควิชำกำร ภำคประชำชน และภำคท้องถิ่น ออกแบบกำร
ท ำงำนด้วยโจทย์เดียวกันผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงจิตส ำนึก กำรประยุกต์ใช้องค์
ควำมรู้ และกำรสร้ำงกลไกกำรจัดกำรด้วยกำรพัฒนำศักยภำพทุนทำงสังคมอย่ำง
เป็นระบบ เน้นกำรสร้ำงคนเพื่อให้คนสร้ำงองค์ควำมรู้ แล้วน ำควำมรู้ เหล่ำนั น
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พัฒนำเป็นฐำนกำรเรียนรู้และขยำยผลสู่พื นที่อื่น กำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และ
พัฒนำเครือข่ำย จำกผลลัพธ์ที่เกิดขึ นจำกกลุ่มขะโหยดโมเดล หมู่ที่ 1 บ้ำนบุ่งวั ง
งิ ว ได้น ำไปสู่กำรก ำหนดนโยบำยของเทศบำลต ำบลป่ำเซ่ำ เป็นเทศบัญญัติ ขยำย
ผลกำรจัดกำรขยะมูลฝอยในระดับต ำบล โดยมุ่งหวังให้ชุมชนมีกำรจัดกำรตนเอง
ด้ำนสิ่งแวดล้อม นับว่ำเป็นโครงกำรนวัตกรรมหนึ่งที่เกิดจำกกำรปรับปรุง  ต่อยอด
ให้เกิดควำมแตกต่ำงจำกเดิม (Incremental Innovation) เป็นกำรเปลี่ยนแปลง
แบบค่อยเป็นค่อยไป ที่มีกำรปรับปรุงระบบ วิธีกำรและกระบวนกำรให้มี
ประสิทธิภำพสูงขึ น ทั งในเรื่องของกำรขยำยกลุ่มเป้ำหมำย ขยำยขอบเขตพื นที่ 
ส่งเสริมหรือขยำยกำรมีส่วนร่วม เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนได้ดีขึ น (สิริวดี พรหมน้อย, วำสนำ พันธุ์ทอง, สร้อยรัตน์ดำ สำมโพธิ์ศรี 
และสืบ อินสืบ, 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.4 รูปแบบการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม “ขะโหยดโมเดล” 
ที่มา: สิริวดี พรหมน้อย และคณะ (2559) 

 
 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมขององค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมสมุนไพรโคกส าโรง ต าบลเพนียด อ าเภอ
โคกส าโรง จังหวัดลพบุรี กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมสมุนไพรโคกส ำโรง 
สมำชิกมีกำรรวมกลุ่มและมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม สมำชิกทุกคนมี
ควำมพร้อมในกำรปรับตัวส ำหรับกำรเพิ่มทักษะในกำรแปรรูปสมุนไพรเพื่อ
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สนองตอบควำมต้องกำรของผู้บริโภคในกำรใช้สมุนไพร กลุ่มวิสำหกิจชุมชนได้รับ
กำรสนับสนุนจำกทำงหน่วยงำนท้องถิ่นในกำรประชำสัมพันธ์และกำรส่งเสริมกำร
จัดจ ำหน่ำย ซ่ึงสมำชิกกลุ่มวิสำหกิจชุมชนมีส่วนร่วมในด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
ด้ำนกำรแสดงควำมคิดเห็น และร่วมบริหำรจัดกำรภำยในกลุ่มด้วยกำรแบ่งหน้ำที่
ตำมศักยภำพของสมำชิกตั งแต่กระบวนคัดสรรวัตถุดิบ ผลิต แปรรูป และกำรจัด
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ 
   จำกนั นเมื่อมีกำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมขององค์กรชุมชนและกำรมีส่วน
ร่วม จึงท ำให้เกิดนวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร เพื่อให้เกิด
แนวทำงในกำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ ดังนั น ส่งผลให้สมำชิกภำยในกลุ่มฯ ให้
ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมในกำรเพิ่มทักษะกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ น กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ และกำร
ออกแบบตรำผลิตภัณฑ์ประจ ำกลุ่ม โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุก ๆ ขั นตอน
เสนอแนะกำรออกแบบตรำ และบรรจุภัณฑ์ร่วมกันเพื่อเพิ่มมูลค่ำให้กับผลิตภัณฑ์
และแสดงถึงควำมเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรโคกส ำโรง 
และจำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของสมำชิกภำยในกลุ่มและผู้บริโภคที่มีต่อกำร
ออกแบบตรำผลิตภัณฑ์ มีระดับควำมพึงพอใจในระดับมำก เนื่องจำกบรรจุภัณฑ์
และตรำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรพัฒนำเพิ่มมูลค่ำให้แก่ผลิตภัณฑ์ของชุมชนและยัง
สำมำรถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ ภำยในชุมชนได้อีกด้วย (สุกัญญำ พยุงสิน, 
2563) 
 
  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมขององค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วม
ของชุมชนบ้านทรายมูล และชุมชนบ้านโพธิ์ศรี อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี ชุมชนบ้ำนทรำยมูล เป็นชุมชนที่มีศักยภำพทำงกำรท่องเที่ยวที่
หลำกหลำยและผู้น ำชุมชนให้กำรสนับสนุนกำรท่องเที่ยวเป็นอย่ำงดี พร้อมเปิด
โอกำสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมกำรท่องเที่ยวตำม
ควำมสำมำรถของแต่ละคน ท ำให้ชุมชนบ้ำนทรำยมูลเป็นชุมชนที่มีควำมเข้มแข็ง
และสำมัคคี แสดงให้เห็นว่ำ ชุมชนบ้ำนทรำยมูลมีศักยภำพและควำมพร้อม
ทำงกำรท่องเที่ยวซ่ึงสำมำรถน ำไปสู่ควำมเป็นไปได้ในกำรจัดกำรท่องเที่ยวโดย
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ชุมชนได้ในอนำคต (ณัฐนำฏ วิไลรัตน์ และวรรณกำนต์ บุญสะอำด, 2557) และ
ส ำหรับชุมชนบ้ำนโพธิ์ศรี ก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีศักยภำพทำงกำรท่องเที่ยวที่
หลำกหลำยและผู้น ำชุมชนให้กำรสนับสนุนกำรท่องเที่ยวเป็นอย่ำงดี มีกิจกรรม
กลุ่มอำชีพในชุมชนที่เอื อต่อกำรพัฒนำเป็นกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย 
อำทิเช่น กลุ่มจักสำนของผู้สูงอำยุ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกข้ำว กลุ่มกำรแสดง
ศิลปวัฒนธรรมกลองยำวพื นบ้ำน กลุ่มอบสมุนไพร และกลุ่มสร้ำงเสริมเยำวชน
รักษ์ถิ่น เป็นต้น นอกจำกนี  ชุมชนบ้ำนโพธิ์ศรียังเปิดโอกำสให้คนในชุมชนได้มีส่วน
ร่วมในกำรท ำกิจกรรมกำรท่องเที่ยวตำมควำมสำมำรถของแต่ละคน ท ำให้ชุมชน
บ้ำนโพธิ์ศรีเป็นชุมชนที่มีควำมเข้มแข็งและสำมัคคี แสดงให้เห็นว่ำ ชุมชนบ้ำนโพธิ์
ศรีมีศักยภำพและควำมพร้อมทำงกำรท่องเที่ยวซ่ึงสำมำรถน ำไปสู่ควำมเป็นไปได้
ในกำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ในอนำคตเช่นเดียวกัน (ส ำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนจังหวัดอุบลรำชธำนี, 2559) อีกทั ง ชุมชนทั งสองชุมชนมีองค์กรหรือกลไก
ในกำรท ำงำนเพื่อจัดกำรท่องเที่ยวและสำมำรถเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวกับกำร
พัฒนำชุมชนโดยรวมได้โดยมีศูนย์กลำงของข้อมูลเครือข่ำย และชุมชนได้ใช้
ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวที่มีจุดเด่นของแต่ละแห่งในกำรให้บริกำรทำงกำร
ท่องเท่ียวให้กับนักท่องเท่ียวให้มีผลประโยชน์ในด้ำนมูลค่ำที่เพิ่มขึ น 
  จำกนั นเม่ือมีกำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมขององค์กรชุมชนและกำรมีส่วนร่วม 
จึงท ำให้เกิดนวัตกรรมประเภทกระบวนกำร ดังนั น ส่งผลให้เกิดรูปแบบเครือข่ำย
กำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ เหมำะสมของสองชุมชนกำรท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย กำรสร้ำงกำรเรียนรู้ระหว่ำงชุมชน กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้  
ประสบกำรณ์ ทักษะกำรท ำงำนใช้ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวร่วมกันหรือเป็นเส้นทำง
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกัน ร่วมมือกันเพื่อวำงแผนในกำรใช้ทรัพยำกรและสร้ำง
ควำมหลำกหลำยของรูปแบบและกิจกรรมกำรท่องเท่ียว ท ำกำรกำรตลำดร่วมกัน
เพื่อเป็นกำรลดต้นทุนและกระจำยผลตอบแทนอย่ำงทั่วถึง (ปริวรรต สมนึก, 2561 
และ ปริวรรต สมนึก และคณะ, 2559 และ Somnuek, 2018) 
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ภาพที่ 3.5 การประชมุกลุ่มย่อยระหวา่งชุมชนบา้นทรายมูลและ 
ชุมชนบ้านโพธิ์ศรี ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 

ที่มา: ผู้เขียน (2560) 
 

  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมขององค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วม
ของชุมชนท่องเที่ยวเมืองเวียงไซ แขวงหัวพัน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ชุมชนท่องเที่ยวเมืองเวียงไซ มีกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเมืองเวียง
ไซเป็นไปอย่ำงมีระบบ มีกำรพัฒนำระบบกำรท ำงำนตำมบทบำทหน้ำที่ระหว่ำง
หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในทุกระบบและมีกำรสร้ำง
เครือข่ำยและเกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวร่วมกันในทุก
ภำคส่วน ทั งในระดับภำครัฐ เอกชน และประชำชนในพื นที่ รวมทั งบุคลำกรด้ำน
กำรท่องเที่ยวในพื นที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำร
ท่องเท่ียวและมีทักษะในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน  
  จำกนั นเม่ือมีกำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมขององค์กรชุมชนและกำรมีส่วนร่วม 
จึงท ำให้เกิดนวัตกรรมประเภทกระบวนกำร ดังนั น ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำ
ครอบคลุมทั งด้ำนผลิตภัณฑ์กำรท่องเที่ยว ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และด้ำน
กำรตลำดโดยยกเอำจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์และธรรมชำติ
โดยเน้นในเรื่องของถ  ำผู้น ำ ซ่ึงเป็นมรดกทำงประวัติศำสตร์ของชำติที่สะท้อนให้
ระลึกถึงกำรต่อสู้ป้องกันของผู้น ำในอดีต จะท ำให้เมืองเวียงไซและแขวงหัวพันเป็น
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แขวงที่โดดเด่นในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์และธรรมชำติที่
สะท้อนถึงกำรก่อเกิดของชำติลำวผ่ำนเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ที่สะท้อนจำก
แหล่งท่องเท่ียวที่ได้รับกำรพัฒนำขึ นและในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ครอบคลุมไป
ถึงกำรจัดระบบกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว กำรพัฒนำบุคลำกรกำร
ท่องเที่ยวและกำรมีส่วนร่วมของคนในพื นที่ก็จะสร้ำงคุณภำพกำรบริกำรที่เป็น
เอกลักษณ์และมีคุณภำพ (พันสี วิพำวัน และคณะ, 2561) 
 
 

   
  

   
 
 
 
 

ภาพที่ 3.6 ชุมชนท่องเทีย่วเมืองเวยีงไซ 
ที่มา: ส ำนกังำน บริษัท ข่ำวสด จ ำกัด (2561) 

 
   ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมขององค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วม
ของการท่องเที่ยวประเทศเมียนมาร์ เมียนมำร์เป็นประเทศที่เกิดขึ นใหม่จำก                         
5 ทศวรรษ โดยรัฐบำลเมียนมำร์ระบุว่ำ กำรท่องเที่ยวเป็นเสำหลักของเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซ่ึงอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวมีศักยภำพในกำรเติบโตอย่ำงมี
นัยส ำคัญในแง่ของรำยได้และกำรจ้ำงงำน อีกทั งมีบริกำรด้ำนสุขภำพ กำรศึกษำ 
และกำรขนส่งที่ดีขึ น ปัจจุบันท ำให้ได้เปรียบในกำรแข่งขัน รวมทั งมีควำมส ำคัญ
ต่อกำรรักษำค่ำนิยม วัฒนธรรมทำงจิตวิญญำณของเมียนมำร์ ทั งนี  เมียนมำร์เสี่ยง
ต่อกำรเติบโตของกำรท่องเท่ียวที่ไม่ยั่งยืนและผลกระทบด้ำนลบที่เกิดขึ นเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและสังคมชัดเจนขึ น 
  จำกนั นเม่ือมีกำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมขององค์กรชุมชนและกำรมีส่วนร่วม 
จึงท ำให้เกิดนวัตกรรมประเภทกระบวนกำร ดังนั น ส่งผลให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของ
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ชุมชนในกำรท่องเที่ยว คือ 1) กำรสร้ำงควำมมั่งคั่งให้กับชุมชนท้องถิ่นและ
ครอบคลุมทุกกลุ่มชำติพันธุ์ 2) ไม่จ ำกัดเฉพำะกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
หมู่บ้ำน หรือชำติพันธุ์ 3) สมำชิกในชุมชนควรได้รับกำรสนับสนุนให้ก่อตั งวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมของตนเอง ดังนั น คนในท้องถิ่นจึงต้องมีกำรตัดสินใจ
เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในพื นที่ของตน และท ำงำนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
อื่น ๆ เพื่อพัฒนำโอกำสในกำรจ้ำงงำน กำรพัฒนำองค์กร กำรพัฒนำทักษะ และ
ปรับปรุงสิ่งอื่น ๆ ในกำรด ำรงชีวิตในท้องถิ่น (Haeusler, Aye and Swar, 2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      ภาพที่ 3.7 เจดยี์ชเวดากอง 
ที่มา: ทริปเก็ทเตอร์ (2562) 
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 นอกจำกกำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมขององค์กรชุมชนและกำรมีส่วนร่วม 
ผู้เขียนสำมำรถสกัดองค์ควำมรู้ใหม่เกี่ยวกับนวัตกรรมขององค์กรชุมชนและกำรมี
ส่วนร่วม เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำชุมชนและคนในชุมชนมีคุณภำพชีวิตที่ดียิ่งขึ น                              
ดังโมเดลต่อไปนี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

ภาพที่ 3.8 นวัตกรรมการมีสว่นร่วมขององค์ชุมชน 
ที่มา: ผู้เขียน (2565) 

 
 จำกภำพผู้เขียนสำมำรถอธิบำยได้ว่ำ องค์ประกอบส ำคัญประกำรหนึ่งของ
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนคือ กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่น เนื่องจำกเป็นหัวใจส ำคัญของควำมยั่งยืน (Thetsane, 2019) ซ่ึงกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวขึ นอยู่กับภูมิหลังทำงเศรษฐกิจของชุมชนเป็นอย่ำงมำก 
(Wondirad and Ewnetu, 2019)  ดั งนั น  กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวแสดงให้เห็นถึงกำรวำงแผนกำรท่องเที่ยว กำรด ำเนินกำร 
ตลอดจนกำรประเมินโครงกำร (Singgalen, Sasongko and Wiloso, 2019) โดย
ทำงชุมชนจะต้องช่วยกันในกำรค้นหำหรือวิเครำะห์ชุมชนก่อนว่ำ ชุมชนนั นยัง

การวิเคราะห์
ชุมชน

การวางแผนและ
ตัดสินใจ

การด าเนิน
กิจกรรม

การได้รับ
ประโยชน์

การประเมินผล

การทบทวน



                            

     บทที ่3 นวัตกรรมองค์กรชุมชนและกำรมีส่วนร่วม 

 107 

 

 นวัตกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

บกพร่องในส่วนใด จึงน ำมำสู่กำรวำงแผนและร่วมกันตัดสินใจเพื่อที่จะน ำไป
ปฏิบัติจริง เมื่อสู่ขั นตอนน ำไปปฏิบัติก็จะท ำกำรติดตำมผลที่ได้เกิดขึ นซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน และสุดท้ำยจะน ำไปสู่กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่ได้
ด ำเนินกำรเสร็จสิ นไปแล้ว และจะเข้ำสู่กำรทบทวนแผนกำรด ำเนินงำน เพื่อน ำไป
ปรับปรุง พัฒนำชุมชนให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ น 
 

3.5 บทสรุป 

 กำรพัฒนำชุมชนในเรื่องของกำรท่องเที่ยว องค์กรชุมชนหรือกลุ่ม
ประชำชน ซ่ึงจะเป็นองค์กรที่เล็กที่สุดและมีบทบำทเป็นเจ้ำของท้องถิ่นโดยชุมชน 
ชุมชนนั นต้องมีระบบสังคมที่เข้ำใจกัน มีปรำชญ์ หรือผู้มีควำมรู้และทักษะในเร่ือง
ต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย รวมทั งเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพัฒนำ ตั งแต่ร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับประโยชน์ และร่วมในกำรติดตำมประเมินผล และ
ร่วมมือกันในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดนวัตกรรมกำรท่องเที่ยวที่
เสริมสร้ำงมูลค่ำแก่ชุมชนและควำมประทับใจให้กับนักท่องเท่ียวต่อไป 
 

เอกสารอ้างอิง 
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บทที่ 4 
นวัตกรรมการบริหารจัดการ 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 
 จากรายงานการส ารวจเทรนด์การท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี 2562 โดย 
Airbnb พบว่า ร้อยละ 84 ต้องการท่องเที่ยวแบบใช้ชีวิตเหมือนคนท้องถิ่นและใช้
จ่ายไปกับร้านอาหารในชุมชนมากที่สุดกว่า 1.7 พันล้านบาท และจากข้อมูลของ 
Expedia ที่ท าการเจาะลึกข้อมูลการท่องเที่ยวในปี 2561 พบว่า นักท่องเท่ียวชาว
ไทยนิยมเลือกจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเป็นแหล่งชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ใน
เมืองรอง เช่น สกลนคร นครพนม และน่าน เป็นต้น และมีอัตราการท่องเที่ยว
ลักษณะนี้เพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปี 2560 สะท้อนให้เห็นว่าใน
ปัจจุบันการท่องเที่ยวตามรอยวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนต่าง ๆ ซ่ึงเป็นแหล่งการ
ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ในด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ได้รับความ
นิยมจากนักท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากการท่องเที่ยวตามรอยวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของชุมชนจะท าให้ชุมชนกลับมาได้รับความนิยมและเกิดรายได้จาก
การท่องเที่ยวหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้นแล้วนั้น แต่ก็อาจสร้างผลกระทบด้านลบ
ต่อชุมชนตามมาได้ (ศศิชา หมดมลทิน, 2562) ดังนั้น ชุมชนจะต้องหาวิธีการหรือ
แนวทางใหม่ ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเท่ียวที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต และที่ส าคัญจะต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกคนท่ีอยู่ในพื้นที่นั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพียงเท่านี้ก็ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวของชุมชนเช่นเดียวกัน  
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4.1 ความหมาย ประเภทและความส าคัญ 

 4.1.1 ความหมายของการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 
    Terry (1997) ให้ความหมายว่า การบริหารเป็นประบวนการที่
ประกอบด้วยการวางแผนการจัดองค์การ การกระตุ้น และการควบคุม ซ่ึงจะ
น าไปสู่การพิจารณา และจัดการกับบุคคลและทรัพยากรให้ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และ เป็นกระบวนการของการวางแผน การจัดองค์การ การส่ังการ 
และการควบคุม ความพยายามของสมาชิกในองค์การ และการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การก าหนดไว้  (Stoner, 1982) อีกทั้ง ศิริวรรณ  
เสรีรัตน์ และคณะ (2542 ) การบริหารเป็นกระบวนการน าทรัพยากรการบริหาร
มาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการบริหารคือ การวางแผน การจัดองค์การ 
การชี้น า การควบคุม และชลเขตต์ หิรัญพิศ (2557) ได้ให้ความหมายของการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวไว้ว่า การบริหารจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
หมายถึง การบริหารจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว โดยจะต้องมีผู้น ากลุ่ม
และมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ่ม เพื่อให้เกิดความสุขและ
ความสงบเรียบร้อย ซ่ึงอาจเรียกว่าผู้บริหารและการบริหารตามล าดับ และธนพล 
จันทร์เรืองฤทธิ์ (2561) การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวไว้ว่า การจัดการการ
ท่องเที่ยว หมายถึง กระบวนการในการจัดการการท่องเที่ยวที่มีรูปแบบการ
ด าเนินการที่เหมาะสมภายใต้สภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้น ๆ อีกทั้งมีเป้าหมายที่มี
ความสอดคล้องกับหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดที่มีความเหมาะสม เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่า การบริหารจัดการส าหรับชุมชนท่องเที่ยว 
หมายถึง กระบวนการในการบริหารจัดการ เริ่มตั้งแต่การวางแผน การจัดสรร
บุคลากรในชุมชนให้เข้ากับงาน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบ การปรับปรุง
แก้ไข การร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน ซ่ึงกระบวนการดังกล่าว จะสามารถ
บริหารจัดการชุมชนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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 4.1.2 ประเภทของการบริหารจัดการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  สถาบันการท่องเท่ียวโดยชุมชน (2556) การบริหารจัดการแบ่งตาม
มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชนนั้น สามารถแบ่งเป็น 5 ด้าน 
ซ่ึงมีเป้าประสงค์รวมทั้งสิ้น 28 เป้าประสงค์ ดังนี้ 
   ด้าน 1 ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
   เป้าประสงค์ที่ 1.1 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนมี
ประสิทธิภาพ 
   เป้าประสงค์ที่ 1.2 ข้อตกลงร่วมกันส าหรับการบริหารจัดการการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพ 
   เป้าประสงค์ที่ 1.3 ข้อควรปฏิบัติส าหรับนักท่องเท่ียวมีประสิทธิภาพ 
   เป้าประสงค์ที่ 1.4 การพัฒนาบุคคลากรในกลุ่มบริหารจัดการการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพ 
   เป้าประสงค์ที่  1.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายมี
ประสิทธิภาพ 
   เป้าประสงค์ที่ 1.6 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   เป้าประสงค์ที่ 1.7 การจัดการการตลาดและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพ 
   เป้าประสงค์ที่ 1.8 ระบบบัญชีการเงินมีประสิทธิภาพ 
   เป้าประสงค์ที่ 1.9 เยาวชนได้รับการให้ความส าคัญในการท่องเท่ียว
โดยชุมชน 
   ด้าน 2 ด้านการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต              
ที่ดี 
   เป้าประสงค์ที่ 2.1 การจัดสรรรายได้มีประสิทธิภาพ 
   เป้าประสงค์ที่ 2.2 การส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   เป้าประสงค์ที่ 2.3 ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพเพื่อเสริมสร้างโอกาส
ในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 
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   เป้าประสงค์ที่ 2.4 สิทธิมนุษยชนในการท่องเที่ยวได้รับการให้
ความส าคัญ 
   ด้าน 3 ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม 
   เป้าประสงค์ที่ 3.1 ฐานข้อมูลด้านมรดกวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
มีคุณภาพ 
   เป้าประสงค์ที่ 3.2 การเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมผ่านการท่องเที่ยว
โดยชุมชนมีประสิทธิภาพ 
   เป้ าประสงค์ที่  3.3 ก ารอนุ รั กษ์ฟื้ นฟู วัฒนธรรมท้ อ งถิ่ นมี
ประสิทธิภาพ 
   ด้าน 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
   เป้าประสงค์ที่ 4.1 การจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพ 
   เป้าประสงค์ที่  4.2 ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ 
   เป้าประสงค์ที่ 4.3 การเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพ 
   เป้าประสงค์ที่  4.4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีประสิทธิภาพ 
   เป้าประสงค์ที่ 4.5 การสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพ 
   ด้าน 5 ด้านบริการและความปลอดภัย 
   เป้าประสงค์ที่ 5.1 การให้บริการและความปลอดภัยด้านการ
ท่องเท่ียวเป็นไปอย่างน่าพึงพอใจ 
   เป้าประสงค์ที่ 5.2 นักสื่อความหมายมีประสิทธิภาพ 
   เป้าประสงค์ที่ 5.3 เส้นทางและกิจกรรมท่องเท่ียวมีความปลอดภัย 
   เป้าประสงค์ที่ 5.4 จุดบริการท่องเที่ยวมีคุณภาพ 
   เป้าประสงค์ที่ 5.5 การบริหารจัดการเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยว
ในชุมชนมีประสิทธิภาพ 
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   เป้าประสงค์ที่ 5.6 การบริหารจัดการกรณีฉุกเฉินมีประสิทธิภาพ 
   เป้ าประสงค์ที่  5.7 การติดต่อประสานงานด้ านบริการที่ มี
ประสิทธิภาพ 
  ผู้วิจัยเห็นว่า การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ าเป็นต้อง
อาศัยมาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งในเรื่องของการ
บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี การอนุรักษ์และส่งเสริม
มรดกทางวัฒนธรรม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน และบริการและความปลอดภัย  เพื่อบริหารจัดการชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและน าไปส่งการบริหารจัดการที่เป็นสากล 
 
  4.1.3 ความส าคัญของการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

   สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2548) อธิบายถึง 
ความส าคัญของการบริหารจัดการชุมชน ไว้ดังนี้ 

 มีองค์กรหรือกลไกในการท างานเพื่อจัดการท่องเที่ยวและ
สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวม
ได ้

 มีกฎ กติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการ
ท่องเท่ียว  

 มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรมมีกองทุนของชุมชนที่
เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน  

 มีระบบการจัดการให้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่าง
ชาวบ้านกับผู้มาเยือน  

 มีสร้างจิตส านึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมทั้งในส่วนของชาวบ้านและผู้มาเยือน  

 มีการบริหารจัดการท่องเที่ยว จะครอบคลุมถึงการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวและโปรแกรมการท่องเท่ียว หลักการ
ในการจัดการการท่องเที่ยว 
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   นอกจากนั้นการบริหารจัดการในการวางแผนและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวนั้นจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเพื่อให้บรรลุการ
วางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ าเป็นต้องเน้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการตลาดอย่างสูงสุด (Mair, 2014) และการพัฒนาการจัดการ
ท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเพราะชุมชนได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการการท่องเที่ยวเพื่อ
ก าหนดขั้นตอนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
การสนทนาการเสวนาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน โดยได้น าความรู้และแนวคิดมาพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนตามแนวทาง
ของชุมชนได้คัดเลือกในการจัดการก าหนดจุดแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยที่ชุมชน
สามารถรองรับและพัฒนาได้ตามศักยภาพและความพร้อมของตนเองจนน้าไปสู่
การท่องเที่ยวชุมชนที่ประสบผลส าเร็จ องค์กรชุมชนถูกจัดตั้งอย่างเป็นทางการ 
(Keawkhum, et al, 2018) ซ่ึงมีการจัดการและการเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ภายใต้
จิตส านึกในการพัฒนาตนเอง แต่ความความเข้มแข็งในชุมชนที่จะน าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนยังขาดความร่วมมือร่วมใจและแรงสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่ม
ในระยะยาว (สุดถนอม ตันเจริญ, 2560)  
   ทั้งนี้ผู้ เขียนเห็นว่า ความส าคัญของการบริหารจัดการชุมชน 
เปรียบเสมือนการสร้างกฎระเบียบในการบริหารจัดการร่วมกันของชุมชน เพื่อให้
เกิดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้ง
ลดความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ ในทางกลับกันหากชุมชนขาดการ
ควบคุมดูแล ก็ท าให้เกิดความล้มเหลว และไม่สามารถร่วมกันพัฒนาชุมชน                
ต่อไปได้ 
 

4.2 องค์ประกอบของการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 

  องค์ประกอบของการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการ POSDC 
หลักการ นี้ถูกพัฒนามาจากรากฐานเดียวกันกับกระบวนการบริหารจัดการ โดย
ผู้ให้ก าเนิดกระบวนการบริหารจัดการในรูปแบบนี้ก็คือ Harold Koontz (1972) 
ประกอบด้วยดังนี้ 
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 1. การวางแผน (Planning) หรือการก าหนดทิศทางองค์การพร้อมกับ
เป้าหมายและแผนงานต่าง ๆ 
 2. การจัดองค์การ (Organizing) หรือการจัดระเบียบทรัพยากรให้เป็น
ระบบงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบวิธีท างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ที่เรียกกัน
ทั่วไปว่า "The one best way"  
 3. การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) คือ การจัดหา พัฒนา และธ ารงรักษา
ให้องค์การทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าสูงสุด เพื่อพร้อมที่จะปฏิบัติงานและ
สร้างสรรค์ความส าเร็จให้กับองค์การจากเจ้าหน้าที่ที่แต่ละคนรับปฏิบัติอยู่ 
 4. การอ านวยการ (Directing) หรือการมีศิลปะการสร้างความเข้าใจและ
รู้จักจูงใจและก ากับให้ผู้ท างานทุกคน และทีมงานต่าง ๆ ท างานโดยทุ่มเทและ
เสริมประสานต่อกันเพื่อผลส าเร็จของส่วนรวมร่วมกัน 
 5. การควบคุมการท างาน (Controlling) หรือการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานที่ก าลังด าเนินไป เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการท างานต่าง ๆ ใน
ระหว่างกระบวนการท างาน ทั้งนี้หากผลงานใดผิดไปจากที่คาดคิด ผู้บริหารก็จะ
แก้ไขและปรับให้การท างานกลับสู่ภาวะที่มีประสิทธิภาพ อีกครั้งและโดยที่การ
ควบคุมนี้อยู่ในขั้นตอนของการปฏิบัติโดยบุคคลต่าง ๆ อยู่ดังนั้นการติดตามผล
การปฏิบัติและการปรับแก้ ต่างก็ต้องกระท ากับคนผู้ท างานที่ก าลังปฏิบัติอยู่ใน
ขณะนั้น ดังโมเดลต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.1 หลักการบริหารจัดการ POSDC 
          ที่มา: Harold Koontz (1972) 
 
 

 นอกจากนั้น Ernest Dale (1973) ได้เห็นด้วยกับหลักการของ Harold 
Koontz (1972) และได้เพิ่มหลักการ 2 ขั้น เป็น 7 ขั้น (POSDCIR) คือ 
 6.  การสร้างสรรค์สิ่ ง ใหม่  ( Innovation) คือ การกระตุ้นให้มีการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovation) หรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ออกมาเพื่อเป็นการดึงดูด
ความสนใจ 
 7. การเป็นตัวแทนขององค์การ (Representation) คือ การจัดหา และ
การคัดเลือกตัวแทน 
 นอกจากนั้น Henri Fayol (1949) ได้แบ่งหน้าที่และขั้นตอนการบริหาร
เป็น 5 ประการ (POCCC) คือ  
 1. การวางแผน (Planning) คือ การศึกษาข้อมูลในปัจจุบันและคาดการณ์
ในอนาคตแล้ววางเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติไว้ 

Planning

Organizing

Staffing
Directing

Controlling
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 2. การจัดหน่วยงาน (Organizing) คือ การจัดโครงสร้างของหน่วยงาน
หรือองค์การออกเป็นหน่วยงานย่อย ๆ ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน การจัดสรรคนเข้าท างานในต าแหน่งต่าง ๆ 
  3. การสั่งการบังคับบัญชา (Commanding) คือ การสั่งให้คนท างาน
ตามที่มอบหมายงานให้ท าบังคับบัญชาพนักงานให้ท างานตามภารกิจของ
หน่วยงาน 
 4. การประสานงาน (Coordinating) คือ การจัดระเบียบการท างานไม่ให้
ก้าวก่ายกัน ติดต่อประสานงานให้หน่วยงานย่อยต่าง ๆ ขององค์การ และประสาน
คนให้ท างานโดยราบรื่นไม่ให้ขัดแย้งกัน 
 5. การควบคุม (Controlling) คือ การควบคุมให้พนักงานปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ หรือควบคุมให้ท างานตามระเบียบข้อบังคับที่วางไว้ 
 จากการศึกษาดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่า องค์ประกอบของการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน จ าเป็นต้องอาศัยหลักการ POSDC นั่นคือ การวางแผน 
การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน อ านวยการ และควบคุมงาน อีกทั้งควรน า
หลักการในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และการเป็นตั วแทนองค์กร และเพื่อให้
ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงจ าเป็นต้องมีบริหาร
จัดการด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านการน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ด้านที่พักและการ
ให้บริการ ด้านการพัฒนาสินค้าของที่ระลึก และด้านการประชาสัมพันธ์   
เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นนั้นมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 

4.3 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมทรัพยากรการบริหารจัดการชุมชน เป็นการน า
นวัตกรรมใหม่ ๆ หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
โดยชุมชน ทั้งการวางแผนงาน การจัดสรรก าลังคน การด าเนินงาน การปรับปรุง
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และพัฒนางานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซ่ึงผู้ เขียนมีตัวอย่างของการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งนวัตกรรม
ด้านการบริการ และด้านกระบวนการ ในการบริหารจัดการ ดังนี้ 
 
 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ด้านการวางแผน (Planning) หรือการก าหนดเป้าหมายและแผนงาน 
ต่าง ๆ ของชุมชน ชุมชนบ้านซะซอม เป็นชุมชนที่ความเป็นเอกลักษณ์ทางด้าน 
วิถีชีวิต ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของชาวอีสาน ชุมชนมีการ
บริหารจัดการ มีการวางแผนงานเพื่อให้ชุมชนประสบความส าเร็จในการเป็น
ชุมชนท่องเท่ียว  
 จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการ จึงท าให้เกิด
นวัตกรรมด้านกระบวนการ โดยมีวางแผนการต่อยอดองค์ความรู้จากผู้เช่ียวชาญ 
และองค์กรพี่เลี้ยง ที่เข้ามามีบทบาทในการเพิ่มความรู้ และร่วมพลักดันให้ชุมชนมี
การบริหารจัดการที่ดี ซ่ึงมีปัจจัยที่เป็นสิ่งแวดล้อมภายในที่มีผลต่อความส าเร็จ
ของชุมชน ได้แก่ รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย การคงความ
เป็นเอกลักษณ์ทางด้านวิถีชีวิตการมีวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม การก าหนดราคา
ของกิจกรรมการท่องเที่ยวได้รับการเห็นชอบ และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ในการจัดตั้งกลุ่มการท่องเที่ยว ตลอดจนการมีศูนย์วัฒนธรรมของชุมชนเพื่อจัด
แสดงอุปกรณ์เครื่องใช้และหัตถกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวอีสาน ส่วน
ปัจจัยที่เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อความส าเร็จ ได้แก่ การเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโลกมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ค านิยมการท่องเที่ยวของโลกให้
ความสนใจการท่องเที่ยวโดยชุมชน และมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจการเที่ยวชม
วิธีชีวิตของชุมชนบ้านซะซอมเพิ่มขึ้นด้วย (ปริวรรต สมนึก, 2553) สอดคล้องกับ
Sinkula (1994) อธิบายหากเกิดการวางแผนเพิ่มความรู้ เป็นการเพิ่มพูนความรู้
ซ่ึงเป็นความสามารถในการน าความรู้มาเพื่อเพิ่มระดับการเรียนรู้ได้  
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ภาพที่ 4.2 ชุมชนบา้นซะซอม จังหวดัอุบลราชธาน ี
ที่มา: ผู้เขียน (2563) 

 
 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ด้านการจัดองค์การ (Organizing) หรือการจัดระเบียบทรัพยากรให้เป็น
ระบบงานที่มีประสิทธิภาพ ของชุมชนเมืองภูฏาน ที่แนวทางการจัดการการ
ท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นไม่ให้การท่องเที่ยวมีผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
มีการใช้ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness : GNH) การ
ท่องเที่ยวของภูฏานไม่ได้แต่เกี่ยวข้องเฉพาะผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เท่านั้น แต่ประชาชนทุกคนต่างมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
ประเทศ โดยในการท างาน โดยเน้นความส าคัญว่า ทุก่ายจะให้การช่วยเหลือกัน
เพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน และสามารถท าให้องค์กรคงอยู่ได้เพื่อรักษาประโยชน์
ร่วมกัน (Robbins & Finley, 1998)  
 จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการ จึงท าให้เกิด
นวัตกรรมด้านกระบวนการ ของเมืองภูฏาน เมืองที่มีอารยธรรม วัฒนธรรม
ประเพณีที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ พร้อมทั้งยังมีธรรมชาติที่สวยงามอุดมสมบูรณ์  
จึงมีแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรดังนี้ 
  1. การรักษาระดับราคา รัฐบาลควรรักษาระดับราคาสินค้าขั้นต่ าในการ
เดินทางท่องเท่ียวอย่างน้อย 250 เหรียญสหรัฐ เพื่อเป็นแหล่งรายได้ในการรักษา
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สภาพแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสังคมของภูฏาน  
ใช้ดัชนีความสุขมวลรวม (Gross Happiness Index) เป็นดัชนีชี้น าทิศทางในการ
พัฒนาประเทศ ส่งเสริมเรื่องการจัดการผู้มาเยี่ยมเยือนและการติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่อง 
      2. การรักษาระดับมาตรฐานของสินค้าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในที่ต่าง ๆ 
ให้มีเหมือนกันในทุกพื้นที่ของประเทศ เช่น จัดให้มีกิจกรรมบันจี้จัมพ์ tree – top 
walk กอล์ฟ สปา เป็นต้น รวมทั้งให้การรับรองด้าน Eco กับผู้ประกอบการ
โรงแรมและบริษัทน าเท่ียว และควรมีการน าเสนอสินค้าการท่องเท่ียวใหม่ ๆ ที่ยัง
ไม่มีในประเทศอื่น ๆ เช่น Luxury homestay village, Medicine therapies, 
Buddhist meditation retreats เป็นต้น 
      3. การเพิ่มความสามารถของมัคคุเทศก์ในการให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศ
ภูฏาน การเพิ่มความรู้ความสามารถของมัคคุเทศก์ในระดับมาตรฐาน จัดให้มีการ
อบรมให้ความรู้ เฉพาะทางแก่มัคคุเทศก์ ให้ความรู้ เกี่ยวกับคุณค่าของดัชนี
ความสุขมวลรวม และวิสัยทัศน์ของภูฏาน (พิจาริณี โล่ชัยยะกูล, 2555) 
 

  

ภาพที่ 4.3 ชุมชนบนหบุเขาเมืองภูฏาน 
ที่มา: shutterstock (2022) 

 
 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ด้านการจัดคนเข้าท างาน (Staffing) คือ การจัดหา พัฒนา และธ ารง
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รักษาให้องค์การทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าสูงสุด เพื่อพร้อมที่จะปฏิบัติงาน 
ของชุมชนบ้านภู ต าบลบ้านเป้า อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เป็นชุมชนที่มี
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ อันโดดเด่นและมีความแตกต่างจากชุมชนอื่นในเรื่องการ
แต่งกาย ภาษาพื้นถิ่นภูไท การกินอาหารพื้นบ้าน มีศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 
พิธีกรรมอันโดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง 
  

 
 

ภาพที่ 4.4 วิถีชีวิตชุมชนบ้านภ ูจังหวดัมุกดาหาร 
ที่มา: Thailand village academy (2563) 

 
 จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการ  จึงท าให้เกิด
นวัตกรรมด้านการบริการ ชุมชนมีการน าเอาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการมา
จัดสรร แบ่งหน้าที่การท างานให้เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล โดย
กระบวนการบริหารจัดการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านภูนั้น ใช้โครงสร้างของ
กรรมการหมู่บ้านและแบ่งบทบาทหน้าที่ตามความเหมาะสมออกเป็น 6 ฝ่าย
ด้วยกัน โดยมีกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ชุมชนออกเป็น 6 ฐาน ส าหรับกลไกการจัดการ
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชนบ้านภูนั้น มีการด าเนินการใน (1) ด้าน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยผ่านศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านภู (2) ด้านการส่งเสริมอาชีพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยชุมชนบ้านภูได้รวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์
ฟื้นฟู และ (3) ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยผ่านวัดซ่ึงเป็นศูนย์รวม
จิตใจของชุมชน ส าหรับปัจจัยในการด าเนินงานที่น าไปสู่ความส าเร็จในการจัดการ
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ท่องเที่ยวโดยชุมชนคือ (1) ความต้องการและความสามัคคีของคนในชุมชน  
(2) การมีจิตส านึกและภูมิใจในบ้านเกิดที่เป็นแบบฉบับของชาวผู้ไทที่มีวัฒนธรรม
และความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย มีจิตใจโอบอ้อมอารี และ (3) การรู้จักการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน (ปริวรรต สมนึก, 2555) นอกจากนั้น Martin (1999) 
เสนอว่า ความร่วมมือในการท างานไม่ใช่กระบวนการท างาน แต่เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ของบุคคล (Human relationship) ในการท างานร่วมกันของบุคคล 
 
 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ด้านการอ านวยการ (Directing) หรือการมีศิลปะการสร้างความเข้าใจ
และรู้จักจูงใจให้ผู้ท างานทุกคน ผลส าเร็จของส่วนรวมร่วมกัน ของชุมชนบ้านป่า
เหมี้ยง ต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง เป็นชุมชนที่มีธรรมชาติแบบ
ภูเขาที่ยังบริสุทธิ์สวยงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี และเป็นแหล่งที่มีใบเหมี้ยงขึ้นอยู่
ตามธรรมชาติอย่างอุดมสมบูรณ์ ทั้งชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ก็มีทัศนะเชิงบวก 
และให้ความสนใจในการพัฒนาชุมชนอย่างมาก  
 เมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการ จึงท าให้เกิดนวัตกรรม
ด้านกระบวนการ ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง ได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชน Low Carbon 
การด าเนินการท่องเที่ยวพัฒนาศักยภาพชุมชนในการรองรับนักท่องเที่ยวมาจาก
การผลักดันจากผู้น าในชุมชน ทั้งผู้น าในต าแหน่งหน้าที่ และผู้น าในทางธรรมชาติ 
(คนที่มีใจรักในการท างานเสียสละ) ซ่ึงร่วมกันเป็นแกนหมุนในการท างานร่วมกับ
คนในชุมชนที่เหลือ จนเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งทางด้านสังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเศรษฐกิจชุมชน และด้านวิถีชีวิต (ชรินดา วิเศษรัตน์  
และชนาภา นิโครธานนท์, 2564) สอดคล้องกับ ณัฐกานต์ รุ่งเรื่อง (2559) การมี
ส่วนร่วมในจัดการท่องเที่ยวชุมชนของบ้านบางโรงยังเป็นสมาชิกกลุ่มเดิม มีการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างมีระบบร่วมกัน ยังคงมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้เข้า 
สู่กลุ่มออมทรัพย์ แม้นว่ากลุ่มจะได้รับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบท
มาสู่ความเป็นเมืองมากขึ้น 
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ภาพที่ 4.5 ชุมชนบา้นป่าเหมีย้ง จังหวัดล าปาง 
ที่มา: ชุมชนบ้านป่าเหมีย้ง นคล าปาง (2564) 

 
 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ด้านการควบคุมการท างาน (Controlling) หรือการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานที่ก าลังด าเนินการ ของชุมชนบ้านโคกเมือง เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็น หมู่บ้านเก่าแก่ เนื่องจากมี
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานหลายร้อยปี และที่ส าคัญคือ มีความเกี่ยวโยง
กับปราสาทเมืองต่ า มหัศจรรย์ของอารยธรรมขอมโบราณที่มีขนาดใหญ่และคง
สภาพสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสาน และชุมชนยังขาดการบริหารจัดการ
ด้านการมีส่วนร่วม การรับฟังของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงท าให้ส่งผละกระทบต่อการ
ให้บริการการท่องเที่ยวของบ้านโคกเมืองในช่วงแรกที่เริ่มพัฒนาเป็นชุมชน
ท่องเที่ยว สอดคล้องกับ Lickrish and Jenkins (1997) กล่าวว่า การท่องเที่ยว
ทางสังคมและวัฒนธรรมว่าเป็นการเข้าไปสัมผัสกับประเพณี ทัศนคติ และแบบ
แผนการด าเนินชีวิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสังคมนั้น 
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ภาพที่ 4.6 บุคลากรชุมชนบา้นโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ที่มา: ผู้เขียน (2564) 

 
 จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการ จึงท าให้เกิด
นวัตกรรมด้านกระบวนการ ชุมชนบ้านโคกเมืองมีการยอมรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วนและยินดีที่จะให้ผู้อื่นตรวจสอบผลการด าเนินงานของชุมชนของตนได้ 
สอดคล้องกับ Adair (1996) อธิบายว่า ชุมชนควรมีการรับฟังความคิดเห็นจากคน
ในชุมชนในกรณีที่มีความคิดเห็นแตกต่าง เพราะได้ข้อเสนอที่ดีที่สุด อีกทั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการก ากับดูแลควบคุมในการท างานของทุกส่วน โดยให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยทุกฝ่ายได้ตรวจสอบผลการท างานของแต่ละฝ่ายอย่าง
ตรงไปตรงมา อีกทั้งน าข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข เน้นการมีส่วนร่วมจากทุก
ฝ่าย หมั่นพิจารณาปรับปรุงแผนงานที่ด าเนินการไปแล้วมีข้อบกพร่องมีการบันทึก
จุดเด่น จุดด้อย ของชุมชน แล้วน ามาพัฒนา เน้นการท าประชาพิจารณ์ รับฟัง
ความคิดเห็นของคนในชุมชน จนท าให้ปัจจุบันชุมชนเป็นที่รู้จักมากขึ้นและมีนัก
เท่ียวเข้าไปเยือนชุมชนมากยิ่งขึ้น (ปริวรรต สมนึก, 2564)  
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 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ท าให้เห็นถึงนวัตกรรมด้านกระบวนการ และด้านการบริการในการ
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์  จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหาร
จัดการ โดยผู้เขียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับถนนคนเดิน
เขมราษฏร์ธานี อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ในการต้อนรับคณะ
ประธานสภาอาจารย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ ที่  22 มกราคม พ.ศ. 2565 
และคณะทัวร์เข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น พร้อมกับชมการแสดงฟ้อนร าร่วมกับ
คณะนางร าของอ าเภอเขมราฐ สอดคล้องกับ Alya Al Katheery  et. al. (2016) 
อธิบายว่า การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีไปสู่สาธารณชนให้เป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวาง 
 

 
 

ภาพที่ 4.7 การต้อนรับคณะประธานสภาอาจารย์แห่งประเทศไทยที่ถนนคน
      เดินเขมราษฎรธ์านี อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

ที่มา: ผู้เขียน (2565) 
 

 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ท าให้เห็นถึงนวัตกรรมด้านกระบวนการ และด้านการบริการในการ
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหาร
จัดการ โดยผู้เขียนได้เข้าร่วมเผยแพร่ข้อมูลชุมชนบ้านชีทวน อ าเภอเขื่องใน 
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จังหวัดอุบลราชธานี ในรายการผจญภัยไร้พรมแดน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 ทางช่องโทรทัศน์ ช่อง 5 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิถีวีชีติชุมชนบ้าน
ชีทวนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นสอดคล้องกับ Juchieh Cheng (2019) อธิบายว่าการ
ใช้สื่อโซเชียลมีเดียมีความส าคัญมากส าหรับงานประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการ
น าเสนอ การส่ือสาร และคุณภาพงานที่มีประสิทธิภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 4.8 เผยแพร่ข้อมูลชุมชนบ้านชทีวน ในรายการผจญภยัไร้พรมแดน 
ที่มา: ผจญภัยไร้พรมแดน (2561) 

 
 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ท าให้เห็นถึงนวัตกรรมด้านกระบวนการ และด้านการบริการในการ
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหาร
จัดการ โดยผู้เขียนได้เข้าร่วมเผยแพร่ข้อมูลชุมชนบ้านเก้งสว่าง อ าเภอบุณฑริก 
จังหวัดอุบลราชธานี ในรายการช่องนักข่าวพลเมือง: ท่องเท่ียวชุมชนล่องแก่งแก้ง
สว่าง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ทางช่องโทรทัศน์ ช่อง Thai PBS เพื่อ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว ให้กับชุมชนบ้านเก้งสว่าง ให้เป็นที่รู้มาก
ยิ่งขึ้น และให้นักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมกิจกรรมล่องแก่งที่อ าเภอบุณฑริก จังหวัด
อุบลราชธานี สอดคล้องกับ Stefanie Martens (2020) อธิบายว่า หน้าที่ของสื่อ
ประชาสัมพันธ์ จะสามารถท าให้สิ่งที่ต้องการเผยแพร่ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
มากขึ้น 
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ภาพที่ 4.9 เผยแพร่ข้อมูลชุมชนในรายการช่องไทยพีบีเอส รายการนักข่าว 
พลเมือง: ท่องเที่ยวชุมชนล่องแก่งแก้งสว่าง 

ที่มา: ไทยพีบีเอส (2562) 
 

 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ท าให้เห็นถึงนวัตกรรมด้านกระบวนการ และด้านการบริการในการ
พัฒนาสื่ อ  จากนั้ น เมื่ อมีการประยุกต์ ใช้นวั ตกรรมการบริหารจัดการ 
ประชาสัมพันธ์ โดยผู้เขียนได้เข้าร่วมเผยแพร่ข้อมูลชุมชนบ้านโคกเมือง อ าเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรัมย์ ในรายการเที่ยวทั้งปี @ที่นี่บ้านโคกเมือง: Localist ชีวิต
นอกกรุง เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของชุมชนให้เป็นที่
รู้จักมากยิ่ง และเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมชุมชน มาร่วม
ท ากิจกรรม และมาเข้าพักที่โฮมสเตย์ของชุมชน สอดคล้อง Morm Savonn 
(2019) กล่าวว่า การบริหารจัดการการท่องเที่ยว ควรเกิดจากการร่วมกลุ่มของ
ชาวบ้านในการพัฒนาการท่องเที่ยว จนกลายเป็นชุมชนเข้มแข็ง และมีความเชื่อ
ใจกันในการบริหารจัดการ อย่างเช่นบ้านโคกเมืองที่มีการบริหารจัดการที่ดี จนท า
ให้บ้านโคกเมือง เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จ 
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ภาพที่ 4.10 เผยแพร่ข้อมูลชุมชนบ้านโคกเมืองในรายการช่องไทยพีบีเอส  
       รายการ Localist ชีวิตนอกกรุง 

ที่มา: ไทยพีบีเอส (2565) 
 
 นอกจากนี้ ผู้เขียนขอน าเสนอตัวอย่างนวัตกรรมการบริหารจัดการที่
ครอบคลุมทั้งสามประเภทของนวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม
กระบวนการและนวัตกรรมการบริการ ในประเด็นของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
แหล่งท่องเที่ยว การน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การให้บริการ การพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์และการพัฒนาของที่ระลึกของชุมชนที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.11 ศูนย์ต้อนรับการท่องเทีย่วบ้านบากชุม จังหวดัอุบลราชธานี 
ที่มา: ผู้เขียน (2565) 
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 ในระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2565 และ 26-28 กุมภาพันธ์ 2565 
ผู้เขียนได้รับโอกาสจากนายอ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีในการไปเป็น
วิทยากรที่บ้านบากชุม ต าบลโนนก่อ อ าเภอสิรินธร ซ่ึงเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถีของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสิรินธร ในการไปท ากิจกรรมของ
โครงการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการชุมชน จากแนวคิด D-HOPE ของ
กรมการพัฒนาชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรมแก่หมู่บ้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มี
ศักยภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 4.12 หนังสือเชิญเป็นวิทยากรโครงการของผู้เขียน 
ที่มา: ผู้เขียน (2565) 
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ภาพที่ 4.13 โครงการเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการชุมชน (D-HOPE) 
  ที่มา:  กรมการพัฒนาชุมชน (2562) 
 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีกรอบแนวคิดด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้
สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดีขึ้น 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ.  2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มี
แนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ และ
พันธกิจกระทรวงมหาดไทย ข้อ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานราก โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนภารกิจอ านาจหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน ในการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพรวมทั้งเสริมสร้าง
ความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน 
 กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของ
ญี่ปุ่น(Japan International Cooperation Agency: JICA) ด าเนินงานโครงการ
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เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่
โครงการฯ ได้รับการกระตุ้นด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการใน
ชุมชน และก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการในชุมชนได้รับการพัฒนา
ตามแนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้บริโภคได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
(Decentralized Hands – On Program Exhibition : D - HOPE ระยะ เ ว ลา
ด าเนินการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้ลงนาม
ในบันทึกการหารือ (Record of Discussions ของโครงการ “Project for 
Community – based Entrepreneurship Promotion” เพื่อร่วมมือกับฝ่าย
ญี่ปุ่นในการขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่เป้าหมาย และได้เริ่มด าเนินงานเมื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 จ านวน 9 จังหวัด คือจังหวัดนครพนม มุกดาหาร 
สุรินทร์ เชียงใหม่ ล าพูน ชลบุรี จันทบุรี ระนอง และจังหวัดตรัง และจ านวน
จังหวัดเข้าร่วมจะเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ซ่ึงในการด าเนินงานแต่งละปีจะเป็นการร่วมกัน
จ่าย (Cost Sharing) ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับองค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. 2562 ด าเนินงานในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ จังหวัด
ลพบุรี สิงห์บุรี ราชบุรี พังงา และจังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นการขยายพื้นที่ด าเนินงาน
เพิ่มจากปีที่ 1 โดยส่งเสริมให้พื้นที่เป้าหมายมีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นและพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืน 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ท าให้มีจ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นที่ต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวที่
เชื่อมโยงกับหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี หมู่บ้าน
สัมมาชีพชุมชนและการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่บริหารจัดการโดยชุมชน มี
ผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น และมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรม โดย
โครงการ D-HOPE จัดงานอีเวนต์ที่ใช้ระยะการด าเนินการเพียงไม่กี่เดือน โดย
น าเสนอกิจกรรมในท้องถิ่นที่คนส่วนใหญ่มองข้าม ผ่านโครงการที่ผู้เข้าร่วม
สามารถลงมือปฏิบัติได้เองที่จัดด าเนินการโดยแชมป์ประจ าชุมชนที่สามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่น (ภูปัญญา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
อื่น ๆ) ณ สถานที่ที่พวกเขาก าหนดเองต่อสาธารณชน  
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 ดังนั้น D-HOPE เป็นกิจกรรมแบบรวมที่จะท าให้ความสามารถพิเศษของ
แชมเปี้ยนประจ าชุมชนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนผ่านการโฆษณาใน
แค็ตตาล็อก D-HOPE ที่บรรจุข้อมูลโปรแกรมที่ผู้เข้าชมสามารถลงมือปฏิบัติได้
ทั้งหมดที่ผ่านการเตรียมการโดยส านักงานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดแล้ว  
นอกจากนั้น D-HOPE ยังเสริมสร้างความสามารถของแชมเปี้ยนประจ าชุมชนผ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการที่จะถูกจัดขึ้นหลาย ๆ ครั้ง ซ่ึงรวมถึงการสนทนากลุ่ม
และการทดลองจัดโปรแกรมที่ผู้เข้าชมสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงเพื่อออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรมดังกล่าว และการด าเนินการที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมในงาน
อีเวนต์จริงซ่ึงช่วยให้แชมเปี้ยนมีความเป็นผู้ประกอบการและมีแนวคิดสร้าง
นวัตกรรมผ่านการเปิดเผยผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีอยู่หรือมีแนวโน้มที่จะ
พัฒนาผ่านการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้มาเยือน 
 D-HOPE มีลักษณะแตกต่างจากนิทรรศการ OTOP (หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์) ที่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดถูกน ามารวมศูนย์จัดแสดงในที่เดียวกันแบบรวมตัว
สู่ศูนย์กลาง ในทางกลับกันนิทรรศการ D-HOPE นั้นอยู่ในลักษณะกระจาย 
กล่าวคือ โปรแกรมที่ผู้เข้าชมสามารถร่วมลงมือปฏิบัติเองนั้นเกิดจากการเลือกคัด
สรรโดยบรรดาผู้ผลิตและผู้ให้บริการ กิจกรรมเน้นในลักษณะให้ผู้เข้าชมร่วมลงมือ
ท ามากกว่าการจัดงานแบบศูนย์แสดงสินค้า เพื่อที่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน
ท้องถิ่นสามารถเรียนรู้จากการร่วมประสบการณ์จริงในกิจกรรมนั้น ๆ รายได้ 
  จากการขายโปรแกรมที่ผู้เข้าชมสามารถร่วมลงมือปฏิบัติเองจึงจะถูก
กระจายไปได้ทั่วทั้งหมู่บ้านเป้าหมาย ถือการให้โอกาสแก่คนท้องถิ่น นอกจากนี้ 
แทนที่ผู้ผลิตจะต้องเดินทางออกจากหมู่บ้านไปยังอีกสถานที่ที่หนึ่งเพื่อจัดแสดง
สินค้าและขายสินค้า นักท่องเท่ียวหรือผู้ที่สนใจจะเป็นผู้เดินทางไปยังหมู่บ้าน เพื่อ
สัมผัสวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นและใช้ชีวิตตามมุมมองของคนท้องถิ่น ซ่ึงนับเป็นสิ่งที่
สร้างแรงดึงดูดที่ส าคัญที่สุดและก าลังเป็นกระแสการท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
  D-HOPE ถูกออกแบบตามทฤษฎีเศรษฐกิจแบบสร้างประสบการณ์ (Pine 
and Gilmer, 1999) ซ่ึงเน้นการเปลี่ยนผ่านการพัฒนาทางเศรษฐกิจจากสินค้า
โภคภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ การบริการ ไปสู่การร่วมแบ่งปันประสบการณ์ หรือการ
เปลี่ยนไปสู่อีกขั้น ซ่ึงประสบการณ์มีมูลค่าสูงกว่าผลิตภัณฑ์และการบริการเป็น
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อย่างมาก ดังนั้น โปรแกรมที่ผู้เข้าชมสามารถลงมือปฏิบัติได้จึงถูกออกแบบขึ้น
เพื่อให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบท้องถิ่น ในขณะที่ผู้ให้บริการสามารถเก็บเงิน
ค่าสร้างประสบการณ์ (ค่าเข้าร่วม) ได้ จึงเป็นกระบวนการที่ต้องท ามากกว่าการ
พานักท่องเท่ียวไปชมสถานที่ต่าง ๆ 
 
  ค านิยามของโปรแกรมที่ ผู้เข้าชมสามารถลงมือปฏิบัติ (Hands-on 
Program) 
  โปรแกรมที่ผู้เข้าชมสามารถลงมือปฏิบัติประกอบด้วยเรื่องราวของแชมป์
ประจ าท้องถิ่นและรูปถ่ายของพวกเขา พร้อมรายละเอียดโปรแกรมที่พวกเขาได้
ออกแบบ เพื่อเน้นเสนอความเป็นผู้ประกอบการของแต่ละคนที่เมื่อน ามารวมไว้
ด้วยกันช่วยสร้างความหลายกหลายของแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ดังนั้น จึงควร
ส่งเสริมให้แต่ละคนคิดโปรแกรมที่ผู้เข้าชมสามารถลงมือปฏิบัติ โดยเน้นที่เร่ืองราว
ของผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพของพวกเขา กุญแจส าคัญของโปรแกรมที่ผู้
เข้าชมสามารถลงมือปฏิบัติคือการมีกิจกรรมที่ผู้ เข้าชมได้ลองท าเพื่อสร้าง
ประสบการณ์แล้วก็สนุกไปพร้อม ๆ กัน 
 D-HOPE เน้นกิจกรรมเล็ก ๆ ที่คิดโดยแต่ละคน และรวบรวมให้มากที่สุด
เท่าที่จะท าได้ การรวบรวมสิ่งเล็ก ๆ จนน าไปสู่สิ่งใหญ่สิ่งหนึ่งก็จะได้แค็ตตาล็อกที่
มีความหลายหลาย ในการท าเช่นนี้ กระบวนการ D-HOPE จึงเป็นการเปิดกว้าง
และหลอมรวมชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวโดยการส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม น าไปสู่
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในชุมชน นอกจากนี้ หมู่บ้านยังสามารถจัดสิ่งดึงดูดผู้มา
เยือนให้มีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเพิ่มรายได้ และกลายเป็น
ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม เช่น ได้มีการคิดโปรแกรมที่ผู้เข้าชมร่วมลงมือปฏิบัติ
โปรแกรมหนึ่งขึ้นมาเพื่อช่วยกันหาทางออกเร่ืองการวางแผน การด าเนินงาน และ
การประเมิน เพื่อให้บรรดาผู้ประกอบการสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยว ซ่ึงเป็นธรรมดาที่ระยะเวลาและเนื้อหาของโปรแกรมของแต่ละคนอาจ
แตกต่างกันออกไป ดังนั้น โปรแกรมที่เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงจึงนับว่าเพียงพอ 
ชาวบ้านที่เหลือในหมู่บ้านก็ยังสามารถสนับสนุนแชมป์ผู้ประกอบการเหล่านี้ ซ่ึง
เป็นการส่งเสริมกลไกการสนับสนุนกันภายในหมู่บ้าน และเป็นการสร้างเครือข่าย
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ระหว่างลูกบ้านเพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนเช่นนี้ แม้กระทั่งชุมชนเล็ก ๆ ที่ไม่เป็น
ที่รู้จักก็มีโอกาสแข่งขันกับเมืองท่องเท่ียวขนาดใหญ่โดยไม่ต้องทุ่มลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานได้ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารขึ้นมามากมาย 
ตัวอย่างเช่น Google  Map มี Street view ที่ทุกคนสามารถใส่ข้อมูลสถานที่ได้  
ดังนั้น ผู้คนจึงต้องการค้นหาสิ่งที่ยังไม่ถูกค้นพบ และอาจไม่ใส่ใจกับสิ่งที่สามารถ 
Google หาข้อมูลได้ง่าย ผู้มาเยือนจึงมาเพื่อค้นหาประสบการณ์ที่ มีลักษณะ
เฉพาะตัวที่หาที่ไหนไม่ได้อีก ซ่ึงเป็นคุณค่าที่ยังไม่มีผู้ใดค้นพบ ดังนั้น แค็ตตาล็อก 
D-HOPE จึงเป็นเครื่องมือเผยแพร่คุณค่าเหล่านั้นในชุมชนส าหรับช่วงเวลาหนึ่ง ๆ 
(งานแฟร์ที่จัดขึ้นเป็นเดือน ๆ) และยังเป็นงานระดับจังหวัดที่ผู้คนท้องถิ่นสามารถ
เข้ามาร่วมเฉลิมฉลองได้อีกด้วย จึงไม่มีทางที่นักท่องเที่ยวจะรู้สึกมีความสุข
สนุกสนานได้ ถ้าหากผู้คนท้องถิ่นไม่รู้สึกสุขสนุกสนานเบิกบานในวิถีชีวิตของตน
เสียก่อน อีกประการหนึ่งคือ การให้ผู้มาเยือนเป็นผู้เลือกสถานที่ที่อยากไป 
สถานที่กิน สถานที่ชม และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ การที่ผู้มาเยือนมีตัวเลือก
มากมายหลากหลายท าให้พวกเขาสามารถวางแผนโปรแกรมการท่องเที่ยวได้ใน
แบบที่ต้องการ ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มความพึงพอใจ และหมู่บ้านเองก็สามารถ
สนองตอบความต้องการได้ครบถ้วนเช่นเดียวกัน 
  ดังนั้น นิทรรศการ D-HOPE จึงเริ่มจากพิธีเปิดตัว เพื่อให้สาธารณชนรับรู้
เกี่ยวกับนิทรรศการและแค็ตตาล็อก เมื่อนิทรรศการเริ่มขึ้น ผู้มาเยือนสามารถ
เลือกได้ว่าต้องการไปเยือนหมู่บ้านใด ต้องการร่วมกิจกรรมแบบลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมใด และติดต่อกับแชมป์ผู้ประกอบการโดยตรง ดั งนั้น  แชมป์
ผู้ประกอบการจะต้องพยายามเผยแพร่กิจกรรมแบบร่วมลงมือปฏิบัติเพื่อดึงดูด ผู้
มาเยือนในระหว่างช่วงงานนิทรรศการให้มาก ซ่ึงเป็นการฝึกฝนทักษะทางการ
ตลาดเช่นกัน และยังสามารถเผยแพร่แค็ตตาล็อกผ่านทางสื่อดิจิทัล หรือแชร์ผ่าน
โซเชียลมีเดีย เช่น ทางเฟสบุ๊ก หรือเว็บไซต์ ถึงที่สุดแล้ว แนวทาง D-HOPE คือ
เวทีที่ผู้ผลิตและผู้ให้บริการสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการ โดยการ
พัฒนาศักยภาพและแนวคิดใหม่ๆเพื่อสร้างหรือยกระดับกิจการของพวกเขา โดย
ผ่านทางการปฏิสัมพันธ์กับ ผู้มาเยือน เช่นนี้ จะท าให้ผู้ประกอบการเข้าใจความ
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ต้องการของตลาดได้ดีขึ้น และสะท้อนข้อมูลเหล่านั้น (เปรียบได้กับการท าแบบ
ส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า) ผ่านทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 
หรือน าไปสู่การคิดค้นธุรกิจใหม่ ๆ แค็ตตาล็อกจึงอาจนับเป็นการทดลองทาง
การตลาดเพื่อพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจ ดังนั้น การที่มีโปรแกรมที่ผู้เข้าชมร่วมลง
มือปฏิบัติรวบรวมอยู่ในแค็ตตาล็อกให้มากจึงเป็นสิ่งส าคัญมาก เมื่อว่ากันตาม
หลักการกระจายโดยปกติแล้ว ยิ่งโปรแกรมเหล่านั้นเป็นที่รับรู้มากเท่าไร 
โปรแกรมผู้เข้าชมร่วมลงมือปฏิบัติเหล่านั้นก็สามารถให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้มาก
ขึ้นเท่านั้น แค็ตตาล็อก D-HOPE ยังเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชน เมื่อเรามีข้อมูลมากขนาดนี้ในแค็ตตาล็อกหนึ่งเล่มแล้ว ก็นับเป็นเครื่องมือ
อันทรงพลังที่จะให้ผู้คนในท้องถิ่นได้น าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ได้ 
 ทั้งนี้ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างการท าโครงการ D-HOPE ที่บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 
ต าบลโนนก่อ อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอสิรินธรที่เป็นนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนครบรูปแบบทั้งสามประเภท
ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ และนวัตกรรมบริการ 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 
ภาพที่ 4.14 วิทยากรร่วมกระบวนการกลุ่มที่ศูนย์ต้อนรับบา้นบากชุม 

ที่มา: ผู้เขียน (2565) 
 

บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ต าบลโนนก่อ อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็น
หนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี เหตุที่ได้ชื่อว่า 
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บ้านบากชุมก็เพราะว่าสมัยนั้นมีต้นแคนทรายหรือต้นบากจ านวนมาก จึงเป็นที่มา
ของชื่อ “บ้านบากชุม” ปัจจุบันชาวบ้านบากชุมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท า
เฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ าขายเป็นหลัก รายได้หลักมาจากการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ า 
ที่มีลวดลาย เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด คือลาย “แมงมาลี” และลาย “ฉีกน้ า”
นอกจากนั้น ยังมีสินค้าหัตถกรรมสร้างสรรค์จากเศษไม้ น ามาท าของช าร่วย
หลากหลายชนิดมาจ าหน่าย เช่น ถ้วยกาแฟ แก้วไม้ พวงกุญแจ ที่วางโทรศัพท์ 
แกะสลักเป็นตัวสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น 

       บ้านบากชุมมีท าเลที่ตั้งติดกับเขื่อนสิรินธร ท าให้มีจุดชมวิว ทิวทัศน์  
ที่สวยงามมากมายทั้งที่บ้านบากชุม และเครือข่ายบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ยัง
อยู่ใกล้กับด่านชายแดนสากลช่องเม็ก-วังเต่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ซ่ึงเป็นเส้นทางการค้าและการท่องเที่ยวสู่เมืองปากเซ แขวงจ าปาศักดิ์ ลาว
ตอนใต้ บ้านบากชุมนับเป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตของชุมชนเป็นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะ
ภูมิปัญญาหาปลา และหาไม้ใต้น้ า โดยในการหาปลา ผู้ที่ด าน้ าจะใช้หน้ากากที่
สอดสายยางส่งลม จากเครื่องปั๊มลมส่งลงไปในน้ าใช้หายใจ เพื่อยิงปลาด้วยปืน
หนังสติ๊ก หรือหาไม้และเล่ือยไม้ใต้น้ า สามารถอยู่ได้นานเป็นชั่วโมง ส่วนการตัดไม้ 
จะด าลงไปคร้ังละ 2 คน เลื่อยจนขาดผูกไว้กับแพ แล้วน ามาเข้าฝั่งผ่าแบ่งชิ้นส่วน
มาประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ ชุดรับแขก เครื่องใช้ไม้สอยและประดับบ้านเรือนขาย
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 4.15 เฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ าเขื่อนสิรินธร 
ที่มา: ผู้เขียน (2565) 



                           

บทที ่4 นวัตกรรมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 144 
 

 นวัตกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

โดยจุดเริ่มต้นมาจากหมู่บ้านหินกอง ซ่ึงหมู่บ้านแห่งนี้มีอาชีพด าน้ าเก็บไม้
ใต้น้ า อยู่ที่เขื่อนสิรินธรและในขณะเดียวกัน หมู่บ้านบากชุม มีฝีมือด้านการท า
เฟอร์นิเจอร์ไม้อยู่บ้าง ชาวบ้านหินกองที่ด าน้ า หาไม้มาได้ ก็น ามาขายให้ โดยไม้ที่
ได้ส่วนใหญ่เป็นรากไม้หรือตอไม้ใหญ่บ้างเล็กบ้าง ซ่ึงไม้เหล่านั้น มาจากผู้ที่เคยได้
สัมปทานจากการตัดไม้ในช่วงที่ การสร้างเขื่อน และมีไม้บางส่วนที่ไม่เอา 
 ก็จะทิ้งจมอยู่ใต้น้ า แบบนี้มานานหลายสิบปี จนกระทั่ง ความต้องการไม้มีมากขึ้น 
ชาวบ้านนักด าน้ าหาไม้ ก็ได้น าไม้เหล่านั้นขึ้นมา เพื่อขายให้กับกลุ่มชาวบ้าน 
บากชุม มีอาชีพผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้จ าหน่าย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.16 ล่องแพชมธรรมชาติเขื่อนสิรินธร 
ที่มา: ผู้เขียน (2565) 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
ภาพที่ 4.17 พักผ่อนชมธรรมชาติและนอนแคมป์ในหมู่บ้าน 

ที่มา: ผู้เขียน (2565) 
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 นวัตกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

 ผลจากการที่ผู้เขียนเป็นวิทยากรและจัดท ากระบวนการกลุ่มในโครงการ  
D-HOPE ที่บ้านบากชุมในครั้งนี้ ท าให้เกิดผู้ประกอบการชุมชน (CHAMP) จ านวน 
10 คนดังต่อไปนี้ 
 

 CHAMP คนที่ 1 นายรังสันต์ สันดอน แพท่องเที่ยวบากชุม 
 

 
 

  รายละเอียดกิจกรรม 

 แพท่องเท่ียวบา้นบากชุมช่วงเวลาการจดัโปรแกรม  ตลอดทั้งปี 
ยกเว้นชว่งหน้าฝน 

 ต้องจองคิวล่วงหน้า จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  20-30 คน ต่อ แพ 
1 ล า 

 อัตราค่าบริการ  2,500-3,000 บาท ต่อ ล า ถา้ต้องการบรกิารเสริม
ต้องแจ้ง 

   กิจกรรมการเรียนรู ้
 ล่องแพท าบ้านปลาให้ปลาอยู่ 
 แวะเกาะภูมะหรี่เกาะกลางน้ าเขือ่นสิรินธร 
 ชมจุดวัดโบราณกลางเขื่อนสิรินธร (โผลใ่ห้เห็นเฉพาะหนา้แล้ง) 
 ชมวิถีชีวิตตักปลาแก้ว /การจบักุ้ง/ประมงจับปลากลางน้ า 
 ชมการท าเฟอร์นิเจอร์/ของที่ระลึกจากไม้ภายในหมู่บ้าน 
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 CHAMP คนที่ 2 นายค าภ ูสุดใจ กิ๊ฟชอฟของที่ระลึกจากเศษไม้ 
 

    

  รายละเอียดกิจกรรม 

 ของที่ระลึกจากเศษไม้ 
 ช่วงเวลาการจัดโปรแกรม  ตลอดทั้งวัน 
 โทรประสาน จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรม  20-30 คน  สาธิต /ดูงาน

ไม่จ ากัด 
 อัตราค่าบริการ สอน 50  บาท/คน ศึกษาดูงาน 500/คณะ    

  กิจกรรมการเรียนรู ้
 สาธิตการท าของที่ระลึกจากเศษไม้เหลือใช้จากเฟอร์นิเจอร์ 
 กาน้ าชา / แกว้น้ า /ป้ายชื่อ / พวงกญุแจ พาน ลูกประค า ฯลฯ 

 
 CHAMP คนที่ 3 นายบญุจันทร์ เจนจบ การท าประมง (หาปลา) 
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  รายละเอียดกิจกรรม 
 กิจกรรม ประมงหาปลาเขื่อนสิรินธรใส่อวน  ตกเบ็ด ตักปลาแก้ว 
 ช่วงระยะเวลาท ากจิกรรมโทรประสาน ตลอดทั้งวันรับคณะศึกษาดู

งานไม่จ ากัด  
 บรรยาย/สาธิต  500 บาท/คณะ 

  ผลผลิต: มีผลิตภัณฑ์ปลาสด ปลาแห้ง จากเขื่อนสิรินธร จ าหน่าย 

  กิจกรรมการเรียนรู ้
 ลงพื้นที่จริง ท ากิจกรรม 
 สามารถเลือกกจิกรรมสนใจได้ 

 
 CHAMP คนที่ 4 นายชาญ วงศ์เงิน การท าเฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ า 

 

 
   

รายละเอียดกิจกรรม 

 กิจกรรมการท าเฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ า 
 รับคณะศึกษาดูงานไม่จ ากัด บรรยาย/สาธิต  500 บาท/คณะ ช็อป

ปิ้งกลับบ้านมีบริการส่ง 
  กิจกรรมการเรียนรู ้

 ฟังบรรยายการผลิตเฟอร์นิเจอร ์

 ชมจุดการผลิตภายในหมู่บา้น 
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 CHAMP คนที่ 5 นายสุดใจ สุระโคตร การท าบ้านปลา 
 

 
 

  รายละเอียดกิจกรรม 

 การท าบา้นให้ปลาอยู่ชว่งเวลาการจัดโปรแกรม  ตลอดทั้งวัน 
 โทรประสาน แพท่องเท่ียวจ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรม  20-30 คน  

สาธิต /ดูงานไม่จ ากัด 
 อัตราค่าบริการสาธิต 50  บาท/คน ศึกษาดูงาน 500/คณะ    

  กิจกรรมการเรียนรู ้
 สาธิตการท าบ้านใหป้ลาอยู่ โดยใช้วัสดุเหลือใช้จากเศษไม้ให้

นักท่องเท่ียวท าแพมีส่วนรว่มท าคืนบ้านให้ปลา 
 

 CHAMP คนที่ 6 นางสาวพรรณิศา สามิลา ที่พักชมธรรมชาติ MAR 
CAMP ในชุมชน 
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  รายละเอียดกิจกรรม 

 ที่พักผ่อนเชิงธรรมชาติริมเขื่อนสิรินธร ช่วงเวลาการจัดโปรแกรม  
ตลอดทั้งปี  

 โทรประสาน จองจ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 15-20 คน    
 อัตราค่าบริการ  700-1000 บาท บริการ ให้เช่าเต็นท์ หลังละ 100 

บาท 
  กิจกรรมการเรียนรู ้

 พักผ่อนเชิงธรรมชาต ิ

 ชมบรรยากาศริมเขื่อนสิรินธร 

 นักท่องเท่ียวมีส่วนรว่มกิจกรรม หาปลา หากุ้ง ปลูกผัก ท าอาหาร 

 
 CHAMP คนที่ 7 นางณัฐวรรณ แก้วเนตร อาหารพื้นถิ่น (ต้มปลากด) 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดกิจกรรม 

 กิจกรรม  ต้มปลากด เขื่อนสิรินธร  
 ช่วงระยะเวลาท ากจิกรรมโทรประสาน ตลอดทั้งวันรับคณะศึกษาดู

งานไม่จ ากัด  
 บรรยาย/สาธิต 1,000 บาท/คณะ 

ผลผลิต: สั่งอาหารได้ชุดละ150-200 บาท/ 4 คน 

กิจกรรมการเรียนรู ้
 เตรียมวัตถุดิบส าหรับปรุงให ้
 ทดลองปฏิบัต ิ
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 CHAMP คนที่ 8 นางรัชนี โคตรค า อาหารพื้นถิ่น (กุ้งเต้น สาวน้อย
โดดดิโด่ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายละเอียดกิจกรรม 

 กิจกรรมก้อยกุ้งเต้น เขื่อนสิรินธร 
 ช่วงระยะเวลาท ากจิกรรม 
 โทรประสาน ตลอดทั้งวันรับคณะศึกษาดูงานไม่จ ากัดจ านวน 

บรรยาย/สาธิต  1,000 บาท/คณะ 
ผลผลิต: สั่งอาหารได้ชุดละ 80 -150 บาท/ 4 คน 

กิจกรรมการเรียนรู ้
 เตรียมวัตถุดิบส าหรับปรุงให ้
 ทดลองปฏิบัต ิ

 
 CHAMP คนที่ 9 นางสิงห์ เส้นเกษ เศรษฐกิจพอเพียง 
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 นวัตกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

รายละเอียดกิจกรรม 

 กิจกรรม ปลกูผักสวนครัว 
 ช่วงระยะเวลาท ากจิกรรม 
 โทรประสาน ตลอดทั้งวันรับคณะศึกษาดูงานไม่จ ากัดจ านวน 
 บรรยาย/สาธิต  500 บาท/คณะ 

ผลผลิต: พืชผักบริโภคและจ าหน่ายในหมู่บ้าน 

กิจกรรมการเรียนรู ้
 บรรยายกิจกรรมในสวนเกษตร 
 ลงมือปฏิบัต ิ

 
 CHAMP คนที่ 10 นายเจือจ้าว จิตรจนัทร์ การหากุง้ (เยา๊ะกุ้ง) 

 

 
 

รายละเอียดกิจกรรม 

 กิจกรรม การหากุ้ง (เย๊าะกุ้ง) 
 ช่วงระยะเวลาท ากจิกรรม 
 โทรประสาน ตลอดทั้งวันรับคณะศึกษาดูงานไม่จ ากัดจ านวน 
 บรรยาย/สาธิต  500 บาท/คณะ 

ผลผลิต: ต้องเป็นกิจกรรมที่มีการพกัค้างคืน 

กิจกรรมการเรียนรู ้
 เตรียมวัสดุส าหรับเย๊าะกุ้งให ้
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 พานั่งเรือไปวางเย๊าะ 
 ทดลองปฏิบัต ิ

 

 
 

ภาพที่ 4.18 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย 
ที่มา : ผู้เขียน (2565) 

 
 นอกจากโครงการ D-HOPE ของบ้านบากชุม อ าเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานีแล้ว ยังมีตัวอย่างนวัตกรรมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาสินค้าที่ระลึกแก่ชุมชน และนับเป็น
นวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการและนวัตกรรมการบริการที่ดี
อีกตัวอย่างหนึ่ง จากโครงการวิจัยของธนินทร์ สังขดวงและคณะ (2564) จาก
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง เร่ือง การพัฒนาและยกระดับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
จากฐานทรัพยากรโคลนธรรมชาติบ่อน้ าพุเค็มร้อนในพื้นที่ต าบลบ่อหิน อ าเภอ                        
สิเกา จังหวัดตรัง 
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 นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างนวัตกรรมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของชุมชนบ้านแหลม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงเป็นความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในโครงการ “นวัตกรรมระบบการท่องเที่ยว
อัจฉริยะ (Smart Tourism) ส่งเสริมจังหวัดสุพรรณบุรี” ภายใต้ทุนวิจัยพื้นฐาน
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซ่ึงมี รศ. ดร.พรรณี สวน
เพลง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นหัวหน้าโครงการเพื่อยกระดับการท่องเที่ยว
จังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นการท่องเที่ยวอัจฉริยะ 
 

 
ภาพที่ 4.19 เรือน าเที่ยวพื้นบ้านชุมชนบ้านแหลม 

ที่มา: ผู้เขียน (2565) 
 
 ผู้จัดการออนไลน์ (2565) สรุปไว้ว่า ชุมชนบ้านแหลมได้ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโครงการ “นวัตกรรมระบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะ 
(Smart Tourism) ส่งเสริมจังหวัดสุพรรณบุรี” ภายใต้ทุนวิจัยพื้นฐานจากกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซ่ึงมี รศ. ดร.พรรณี สวนเพลง 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นหัวหน้าโครงการเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัด
สุพรรณบุรีให้เป็นการท่องเที่ยวอัจฉริยะ ซ่ึงมองว่าสุพรรณบุรีถือเป็นพื้นที่ที่มีทุน
ทางด้านท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม เหมาะที่จะส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้น
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ในทุกมิติ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการน าเทคโนโลยี
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สารสนเทศเข้ามาจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยว อันประกอบด้วย (1) การใช้
แอปพลิเคชันแนะน าโปรแกรมท่องเท่ียวแก่นักท่องเที่ยวรายบุคคล โดยใช้ AI เข้า
มาช่วยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของนักท่องเที่ยว เช่น รูปแบบการท่องเที่ยว
ที่สนใจ งบประมาณ ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว รวมถึงที่พักที่ต้องการ เป็น
ต้น เพื่อน ามาประมวลและน าไปใช้พัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวต่อไป  (2) การ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ โดยจะมีการสอนหลักสูตร
การท าวิดีทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชน รวมถึงใช้ Metaverse ในการแนะน า
ชุมชน (3) การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและท าการตลาด (4) การ
จัดท าข้อมูลคาดการณ์แนวโน้มนักท่องเที่ยวล่วงหน้าเพื่อวางแผนร่วมกับชุมชน
และจังหวัด (5) การเก็บสถิติต่างๆ ของนักท่องเที่ยว เช่น ความพึงพอใจ 
ค าแนะน า เพื่อน าไปปรับปรุงการท่องเที่ยวให้โดนใจนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น และ 
(6) การพัฒนาสุพรรณบุรีให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคาร์บอนต่ า (Low Carbon) ซ่ึง
หัวหน้าโครงการ สรุปว่า “เราใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อดูแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และข้อมูลการท่องเที่ยว
ชุมชน เพื่อประเมินศักยภาพความพร้อมของชุมชน ตลอดจนขีดความสามารถใน
การรองรับนักท่องเที่ยว จากนั้นจะเลือกชุมชนต้นแบบในแต่ละมิติเพื่อพัฒนาและ
สร้างแบรนด์ใหม่ของการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสร้างฐานให้เป็นแบรนด์
ของคนสุพรรณบุรีอย่างแท้จริง ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ต้องการ
พัฒนาสุพรรณบุรีให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และการท่องเที่ยวชุมชนเชิง
เกษตรอันเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกข้าวและเกษตรอื่นๆ รวมถึงวัฒนธรรมชุมชน” 
ซ่ึงหลังจากที่ได้มีการพัฒนาโครงการร่วมกันแล้ว แผนในอนาคตต่อไปคือ การ
พัฒนา “ชุมชนบ้านแหลม” ให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านการท่องเท่ียวอัจฉริยะ และ
เป็นโมเดลส าหรับน าไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ทันสมัย หลากหลาย และตอบโจทย์นักท่องเที่ยวมากขึ้น 
โดยหวังว่าในอนาคต “สุพรรณบุรี” จะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายส าหรับนักท่องเท่ียว
ที่ต้องการมาสัมผัสธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์. 
 จากการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน ท าให้
เห็นถึงแนวทางที่จะสามารถเพิ่มองค์ความรู้ และน าไปต่อยอดในการบริหาร
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จัดการชุมชนได้อย่างประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้เขียนได้สกัดองค์ความรู้ของการ
บริหารจัดการ เพื่อเป็นแนวทางให้ชุมชนท่องเที่ยวมีการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน จากกระบวนการ DPPPD ประกอบด้วย 1) Developing  
2) Planning & Prepare 3) Protecting 4) Promoting และ 5) Decorating & 
Supporting ตามแนวทางของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2563) ดังนี้ 
 

   
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.20 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชมุชน DPPPD 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2563) 
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 จากกระบวนการ DPPPD ผู้เขียนได้อธิบายเพิ่มเติมถึงกระบวนดังกล่าวได้
ดังนี้ 
 1) ชุมชนมีการบริหารจัดการเพื่อ “แต่ง” ความพร้อมของทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว และสิ่งอ านวยความสะดวกในชุมชน 
 2) ชุมชนมีการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อม “เตรียมแผน เตรียม
คน และเตรียมบริการ” ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ  
 3) ชุมชนมีการบริหารจัดการเพื่อ “รักษา และปกป้อง” ทรัพยากรทั้งทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
 4) ชุมชนมีการบริหารจัดการเพื่อ  “เปิด” เป็นชุมชนท่องเที่ยวให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนชุมชนและร่วมท ากิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคน
ในชุมชน 
 5) ชุมชนมีการบริหารจัดการเพื่อ “เสริมสร้าง” ศักยภาพองค์ความรู้ให้กับ
คนในชุมชน และเสริมสร้างการให้บริการให้นักท่องเท่ียวเกิดความประทับใจ 

 

4.4 บทสรุป 
 นวัตกรรมการบริหารจัดการของชุมชน เป็นการจัดการการท่องเที่ยวที่มี
รูปแบบการด าเนินการที่เหมาะสมภายใต้สภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้น ๆ โดยมีผู้น า
กลุ่มและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ่ม เพื่อให้เกิดความผาสุก
ในการอยู่ร่วมกัน ซ่ึงการด าเนินงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด้วย
ด้านการวางแผน การจัดการผู้รับผิดชอบ การควบคุม การจัดสรรงบประมาณ  
การประเมินผล และมีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการท่องเท่ียว เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดนวัตกรรมชุมชน  
 
เอกสารอ้างอิง 
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ผู้ประกอบการชุมชน (โครงการ D-HOPE). http://dhope.cdd.go.th.  
19 เมษายน, 2565. 
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บทที่ 5 
นวัตกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 การแบ่งปันความรู้ เป็นเครื่องมือที่ส าคัญขององค์กร เพราะเป็นสิ่งที่ช่วย
กระจายความรู้การถ่ายโอนความรู้ แก้ไขผลการปฏิบัติงานจากวิธีการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต สร้างและพัฒนาเป็นความรู้ใหม่ 
โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เกิดเป็นความรู้ที่มีคุณค่า หรือทรัพย์สิน
ทางปัญญาขององค์การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น (ชญาดา ดีมาลัย , 2559) ซ่ึงจะช่วย
ให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหา พัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ และน าไปปฏิบัติ 
(Wang and Noe, 2010) 
  ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ความรู้เป็นส่วนส าคัญ (Stoddart, 2020) เมื่อเกิดการ
กระบวนการแลกเปลี่ยนรู้ซ่ึงกันและกัน จึงส่งให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เพื่อน าไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                                              
จึงนับว่าเป็นนวัตกรรมได้เช่นกัน 
 

5.1 ความหมาย ประเภท และความส าคัญ 

 5.1.1 ความหมายของกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  Connelly and Kelloway (2003) ได้กล่าวว่า การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เป็นการจัดการพฤติกรรมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลอื่น ด้วย
ความสมัครใจ เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ (เพ็ญพร แย้มสาย , 2555) 
ซ่ึงเป็นกระบวนการส าคัญที่ท าให้ความรู้ถูกกระจายไปยังสมาชิกคนอื่น ๆ ใน
องค์การ และการกระจายข้อมูลความรู้นี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่น าไปสู่การเรียนรู้ใน
องค์การ (Huber, 1991) เพื่อให้บุคลากรในองค์การมีความรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน (วิธัญญา วัณโณ, 2552) ส าหรับการพัฒนาสินค้าหรือ
บริการใหม่ ๆ (Nonaka, 1991) 
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   ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่า ค าว่า นวัตกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลอื่น เพื่อกระจายข้อมูลความรู้และสร้าง
ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ เพื่อให้มีความรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมในการพัฒนา
สินค้าหรือบริการใหม่ ๆ และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 5.1.2 ประเภทของของกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ความรู้ เป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญที่สุดขององค์กร ซ่ึง
สามารถช่วยให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Zheng, 2017) 
ซ่ึงประเภทของกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit 
Knowledge) ดังที่ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ (2549) ที่ได้กล่าวถึง กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูกับประเภทของ
ความรู้ ดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.1 ประเภทของความรู ้
ที่มา: ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (2553) 

 
   1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เหมาะสมกับความรูประเภทความรู
ที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) มีผลในเชิงบวกและมีนัยส าคัญต่อความสามารถ
ของบุคคล (Asbari, Wijayanti, Hyun, Purwanto and Santoso, 2019) ซ่ึงเป็น



                            

     บทที ่5 นวัตกรรมกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู ้

 164 
 

 นวัตกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

ความรู้ที่อยู่ภายนอกตัวบุคคล มีรูปแบบเป็นทางการ มีความเป็นระบบเชิงเหตุ
และผล และ ง่ ายต่ อ การท าความ เข้ า ใ จ  (Allameh and others, 2014) 
ประกอบด้วย 
    1.1 การจัดเก็บความรูและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในรูปของ
เอกสารเป็นการจัดเก็บความรู้หรือข้อมูลขององค์กรในรูปแบบง่าย ๆ เพื่อความ
สะดวกในการค้นหาและน าไปใช้เช่น งานวิจัย ผลการส ารวจ ผลงานประจ าปี
ข้อมูลทางการตลาด เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วองค์กรควรมีการจัดท าฐานความรู
ของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาเรียนรูไดซ่ึงการรวบรวมวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศอาจไดจากการท าการเทียบเคียง (Benchmarking) ซ่ึงเป็นการ
เรียนรูจากผู้ที่ท าไดดีที่สุดทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
    1.2 การใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) การใช้
เทคนิคการเล่าเร่ืองนี้เป็นวิธีการเผยแพรสิ่งที่เราไดเรยีนรู้มาให้แก่ผู้สนใจ โดยต้อง
สร้างความสมดุลระหว่างความน่าสนใจในการบรรยายเรื่องและเนื้อหาที่ต้องการ
สื่อ เช่น การใช้เทคนิคการเล่าเรื่องในประเด็นเกี่ยวกับนวัตกรรมขององค์กร โดย
การน า164เรื่องที่ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวมาผูกเป็นเรื่องราวให้น่าสนใจ
และเผยแพรในองค์กร ท าให้เกิดการเรียนรูจากประสบการณของผู้อื่นและกระตุ้น
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ที่มีระหว่างกันได 
    1.3 สมุดหน้าเหลือง (Yellow Pages) แนวคิดนี้จะเหมือนกับ
สมุดโทรศัพท์หนาเหลืองที่เราคุ้นเคยกัน แต่แทนที่เนื้อหาในสมุดจะบันทึก
รายละเอียดของคนหรือสถานประกอบการต่าง ๆ สมุดหนาเหลืองส าหรับการ
จัดการความรูจะบันทึกแหล่งที่มาของความรูประเภทของความรู้และผู้เช่ียวชาญ
ในแต่ละด้านขององค์กร รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ส าคัญ ๆ เช่น ผลงานที่ผ่านมา
และเรื่องที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สมุดหนาเหลืองในลักษณะนี้จะช่วยสร้างความ
เช่ือมโยงระหว่างคนที่ต้องการใช้ข้อมูลกับแหล่งข้อมูลที่มีเพื่อท าให้คนในองค์กรรู้
ว่ามีข้อมูลอยู่ที่ใดและจะสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้น ๆ ได้อย่างไร ส าหรับการบันทึก
ข้อมูลต่าง ๆ ในสมุดหนาเหลืองนั้นสามารถท าไดทั้งในรูปแบบเอกสารที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ก็ไดทั้งนี้สมุดหนาเหลืองไมจ าเป็นต้อง
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ผูกติดกับเฉพาะบุคคลในองค์กรเท่านั้น แต่ยังสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลภายนอก
ผ่านระบบเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้ดว้ย 
    1.4 ฐานความรู้ (Knowledge Bases) เป็นการเก็บข้อมูล
ความรูต่าง ๆ ที่องค์กรมีไวในระบบฐานข้อมูลและให้ผู้ต้องการใช้ค้นหาข้อมูล
ความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต โซเชียลมีเดีย (Mladenovoic and Krajina, 
2020) หรือระบบอื่น ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง ทั้งนี้ ในการท า
ฐานความรู้ (Knowledge Bases) ควรค านึงถึงความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 
   2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เหมาะสมกับความรูประเภทความรู้
ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในความคิด ความเช่ือ และ
ค่านิยมซ่ึงได้มาจากประสบการณ์ ข้อสังเกตที่สั่งสมมานาน จากการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และเชื่อมโยงจนเป็นความรู้ที่มีคุณค่าสูง แต่แลกเปลี่ยนยาก ซ่ึงเป็น
ความรู้ที่ไม่สามารถแปรเปลี่ยนมาเป็นความรู้ที่เปิดเผยได้ทั้งหมด แต่จะต้องเกิด
จากการเรียนรู้ (Nonaka and Takeuchi, 1995) ประกอบด้วย 
    2.1 การจัดตั้งทีมข้ามสายงาน (Cross-Functional Team)
เป็นการจัดตั้งทีมเพื่อมาท างานร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ก าหนดขึ้นภายใต้
ความเชื่อที่ว่าการท างานในแต่ละเรื่องต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากหลาย ๆ ด้านมา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และท างานร่วมกัน เพื่อจัดการกับงานของตน (Huie, 
Cassaberry and Rivera, 2020) จึงจะประสบความส าเร็จ การแลกเปลี่ยนหรือ
ถ่ายทอดความรู้ระหว่างทีมจะท าให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น ซ่ึงในการ
แลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันนั้น หัวหน าทีมควรมีการสร้าง
บรรยากาศที่ดี เพื่อช่วยให้มีความคุ้นเคยระหว่างกัน ท าให้ทุกคนเข้าใจและมุ่งไปสู่
วัตถุประสงค์เดียวกัน สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อกัน และสิ่งส าคัญอีก
ประการหนึ่งคือ ควรมีการจดบันทึกหรือรวบรวมความรู้ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่มี
การพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันไว้ด้วย 
    2.2 กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ( Innovation & 
Quality Circles: IQCs) กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ( Innovation & 
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Quality Circles: IQCs) เป็นกลุ่มที่พัฒนามาจากกลุ่ม QCs (Quality Circles) ซ่ึง
สมาชิกของกลุ่มจะมาจากต่างหน่วยงานหรือต่างระดับในองค์กรหรืออาจจะมา
จากต่างองค์กรก็ได้ กลุ่ม IQCs จะรวมตัวกันเพื่อค้นหาวิธีการที่ช่วยให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือเพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานต่าง ๆ การท ากลุ่ม 
IQCs นี้จะเป็นการระดมสมองเพื่อก าหนดแนวคิดต่าง ๆ ที่หลากหลายในการ
พัฒนาองค์กรตามหัวข้อเร่ืองที่ตั้งไว้และค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุด ช่วยแก้ปัญหาใน
การท างานของหน่วยงานหรือองค์กร ซ่ึงในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้กันต้องมี
การจดบันทึกข้อมูลหรือความรู้ที่เกิดขึ้นรวมทั้งปัญหาและความส าเร็จที่เกิดขึ้นไว้
ด้วย เมื่อเปรียบเทียบ IQCs กับทีมข้ามสายงานแล้วจะมีความแตกต่างในเรื่องของ
สมาชิกกลุ่มที่สามารถร่วมกันไดจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในขณะที่
สมาชิกทีมข้ามสายงานจะมีเฉพาะคนในองค์กรเท่านั้น และเนื้อเรื่องของการท า
ทีมข้ามสายงานจะเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจงมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองวิธี
ต่างก็เป็นเทคนิคในการท าให้คนมาพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันเพื่อ
ช่วยพัฒนาและปรับปรุงองค์กร 
    2.3 ชุมชนนักปฏิบัติ  (Communities of Practice: CoP) 
ชุมชนนักปฏิบัติ  (CoP) เป็นกลุ่มคนที่มารวมตัวกันอย่างไม่ เป็นทา งการ                             
มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้การ
ท า166งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น  สวนใหญ่การรวมตัวกันใน
ลักษณะนี้มักจะมาจากคนท่ีอยู่ในกลุ่มงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเร่ือง
หนึ่งร่วมกัน ซ่ึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
ระหว่างกันจะเป็นสิ่งที่ส าคัญ โดย CoP จะมีความแตกต่างจากการจัดตั้งทีมงาน
เนื่องจากเป็นการร่วมกันอย่างสมัครใจ เป็นการเชื่อมโยงสมาชิกเข้าด้วยกันโดย
กิจกรรมทางสังคม ไม่ได้มีการมอบหมายงานเฉพาะหรือเป็นโครงการ แต่จะเลือก
ท าในหัวข้อเรื่องที่สนใจร่วมกันเท่านั้น การท า CoP จะมีระยะเวลาในการเริ่มต้น
และสิ้นสุด โดยหากสมาชิกในกลุ่มหมดความสนใจหรือบรรลุวัตถุประสงค์รวมกัน
แลว กลุ่ม CoP ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เช่น เปลี่ยนหัวข้อของกลุ่มหรอื
มีการจัดตั้งกลุ่ม CoP ใหม่ ๆ ขึ้นมา ทั้งนี้ระหว่างการอยู่ร่วมกันควรมีการบันทึก
สิ่งที่เรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย อย่างไรก็ตามแม้ CoP จะ
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เกิดขึ้นโดยการรวมตัวของสมาชิกที่สนใจร่วมกันและจัดการกันเอง แต่ก็ต้องมีการ
ก าหนดบทบาทที่ชัดเจนเพื่อให้การท ายั่งยืนในระดับหนึ่ง เช่น ควรมีการยกย่อง
ชมเชยและให้การยอมรับกลุ่ม CoP จากผู้บริหารขององค์กร ควรช่วยสนับสนุนให้
การสื่อสารระหว่างสมาชิก CoP เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว พยายามชักจูงหรือ
ท า167ให้สมาชิกเห็นประโยชน์ในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ให้
แรงจูงใจหรือรางวัลส าหรับสมาชิกที่ให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่คนอื่น ๆ ต่อไป รวมทั้งควรส่งเสริมให้ CoP มีการเติบโตและ
ขยายตัว 
    2.4 ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) ระบบพี่เลี้ยงเป็น
วิธีการถ่ายทอดความรูแบบตัวต่อตัว จากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์มากกว่า 
ไปยังบุคลากรรุ่นใหม่ หรือผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์น้อยกว่า ซ่ึงระบบพี่เลี้ยง
เป็นวิธีการหนึ่งในการสอนงานและให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด ผู้ที่เป็นพี่เล้ียงมักจะ
มีต าแหน่งและอาวุโสกว่า ซ่ึงอาจอยูในหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงานก็ได้ 
โดยทั่วไประบบพี่เลี้ยงจะใช้เวลาค่อนข้างนาน เพราะทั้งสองฝ่ายจะต้องสร้าง
ความคุ้นเคย ความสัมพันธ์และความเข้าใจกัน ผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงนอกจากจะให้
ค าปรึกษาในด้านการงานแลว ยังเป็นที่ปรึกษาในเวลามีปัญหาหรือสับสน ที่ส าคัญ
พี่เลี้ยงจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องพฤติกรรม จริยธรรม และการท างานให้
สอดคล้องกับความต้องการขององคก์ร  
    2.5 การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) และการยืมตัว
บุคลากรมาช่วยงาน (Secondment) การสับเปลี่ยนงานเป็นการย้ายบุคลากรไป
ท างานในหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงอาจอยู่ภายในสายงานเดียวกันหรือข้ามสายงานเป็น
ระยะ ๆ เปน็วิธีการที่มีประสิทธิผลในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ของทั้งสองฝ่าย ท าให้ผู้ถูกย้ายเกิดการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย
มากขึ้น ส าหรับการยืมตัวบุคลากรมาท างานชั่วคราวนั้นเป็นการย้ายบุคลากร
ระดับบริหารหรือบุคลากรที่มีความสามารถสูงไปช่วยท างานในหน่วยงานข้ามสาย
งานหรือในหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ถูกยืมตัว ถ่ายทอดความความรู้และประสบการณ์
ของตนเองให้หน่วยงาน เป็นการกระจายความรู้ที่ ได้ผลในระยะสั้น ใน
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ขณะเดียวกันผู้ถูกยืมตัวก็ไดเรียนรูจากบุคลากรในหน่วยงานอื่น ซ่ึงสามารถน ามา
พัฒนางานของตนเองหรือสร้างความรู้ใหม่ ๆ ได ้
    2.6 เวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้  (Knowledge 
Forum) การจัดการประชุมหรือกิจกรรมอย่างเป็นกิจจะลักษณะอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรในองค์กรมีโอกาสพบปะพูดคุยกัน เป็นอีกวิธีหนึ่งซ่ึง
สามารถกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันไดซ่ึงอาจท าไดในหลาย
ลักษณะ เช่น การสัมมนา และการประชุมทางวิชาการที่จัดอย่างสม่ าเสมอ 
   ผู้เขียนมีตัวอย่างของนวัตกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางด้านวิชาการร่วมกับคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัย
มหาสารคามที่ท างานให้กับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเทีย่ว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินพ้ืนที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต ้

ที่มา: ผู้เขียน (2564) 
 
                เมื่อวันพุธที่  23 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ร่วมกับ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ประชุม
ออนไลน์) เพื่อรับฟังการชี้แจงและให้ข้อคิดเห็นการประเมินพื้นที่พิเศษเพื่อ              
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การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้  ณ                    
ห้องบอลรูม (U2) ชั้น 2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นาย
สฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ ว่ าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวต้อนรับผู้ เข้ าร่วม
ประชุม นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ องค์การบริหารการพัฒนา                 
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกล่าวต้อนรับและแนะน าที่มาและ
ความส าคัญของพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและ  ศาสตราจารย์                              
ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุมคร้ังนี้ เพื่อศึกษาศักยภาพของพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ เพื่อน าไปสู่การ
ตัดสินใจเชิงนโยบายส าหรับเตรียมความพร้อมในการประกาศเขตพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสร้างภาคีเครือข่ายในพื้นที่และร่วมพัฒนาพื้นที่                 
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีผู้รับผิดชอบกิจกรรมในแต่ละจังหวัด 
ดังนี้ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณัฎฐินี ทองดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
รับผิดชอบจังหวัดนครราชสีมา ดร.กนกเกล้า แกล้วกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์  รับผิดชอบจังหวัดบุรีรัมย์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปริวรรต 
สมนึก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับผิดชอบจังหวัดอุบลราชธานี  ส าหรับการ
ประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าที่ หรือได้รับมอบหมายให้บริหาร
จัดการการท่องเที่ยวไม่ว่าในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น ในการ
ประสนการใช้อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ชุมชน ฝังเมือง สิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย 
เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และยังส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการ
พัฒนาตลาดท่องเที่ยว โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตน ในการ
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ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นจัดให้มีการ
บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และส่งเสริม
การพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการจ้างงานและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้นต่อไป 
          ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ประเภทของกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความรูที่ชัดแจ้งและความรูที่ฝังอยู่ในคน ซ่ึง
ความสัมพันธ์ของความรู้ทั้งสองประเภทเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ จะต้องอาศัยซึ่ง
กันและกัน (Tsoukas, 1996) เนื่องจากความรู้แบบฝังลึกเป็นส่วนประกอบของ
ความรู้ทั้งหมด (Grant, 1996) เนื่องจากการแบ่งปันความรู้ในองค์กรเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน (Kashari and Taheri, 2019) 
 
  5.1.3 ความส าคัญของกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   อาทิตย์ กิรตินันท์ (2556) ได้กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผล
ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ต่อผู้ที่ได้รับการแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดนวัตกรรม                         
การต่อยอดแนวคิด ที่ส่งผลให้กิจกรรมนั้น ๆ ส าเร็จ อีกทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ยังส่งผลให้เกิดความเข้าใจ สร้างแรงจูงใจ และแบ่งปันประสบการณ์ที่ดี โดยการ
ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ส าคัญอยู่ที่ประสบการณ์ของผู้ถ่ายทอดกับผู้ที่รับ
ความรู้ ว่ามีความเข้าใจตรงกันหรือไม่ มีการใช้สื่อที่ตรงความหมาย และการ
อธิบายความให้เข้าใจต่อผู้ฟัง ซ่ึงสิ่งที่ส าคัญในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ คือ ประสบการณ์ ซ่ึงประสบการณ์นั้น อาจจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์
โดยตรงหรือประสบการณ์อ้อมของผู้ให้ความรู้และผู้รับก็ได้  
   ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีบทบาทส าคัญในการ
บริหารจัดการด้านต่าง ๆ (Nguyen, Doan, Tran, Le and Nguyen, 2019) 
ส่งผลให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ (Ahmad and Karim, 2019) 
เพื่อเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน าความรู้ที่นั้นไปต่อยอดในสิ่งที่ก าลัง
ด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 



                            

     บทที ่5 นวัตกรรมกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู ้

 171 
 

 นวัตกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

5.2 องค์ประกอบของกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  จากการที่ผู้เขียนได้ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับองค์ประกอบของกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น สามารถอธิบายได้ว่า องค์ประกอบหลักที่ส าคัญ ๆ ของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) มีทั้งหมด 3 องค์ประกอบตามที่  
ส านักงานประกันคุณภาพ (2563) ได้มีการกล่าวถึง ซ่ึงเป็นการที่กลุ่มคนท่ีมีความ
สนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกันมารวมตัวกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความ
สมัครใจ เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจหรือพัฒนาแนวปฏิบัติในเรื่องนั้น ๆ ซ่ึงการ
เรียนรู้จะน าไปสู่ความสามารถด้านสินค้าและกระบวนการที่ดีขึ้น (Gatignon and 
Xuereb, 1997) โดยองค์ประกอบที่ส าคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีอยู่ด้วยกัน 
3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
  1. คน (People) ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่ง
ศูนย์รวมของความรู้ที่สมควรน าออกมาแบ่งปันเป็นอย่างยิ่ง โดยก็ควรจะเป็นคนที่
มีความรู้จากการปฏิบัติจริง และอยากจะมาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้นั้นด้วย
ความเต็มใจ 
  2. สถานที่และบรรยากาศ (Place) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่งที่จะท าให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีชีวิตชีวาและน่าสนใจ เพราะสถานที่และ
บรรยากาศที่ดี(สบาย ๆ ผ่อนคลาย) มีความเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มคน จะท าให้
คนเหล่านั้นมาเจอกันพูดคุย ปรึกษา วิเคราะห์ปัญหา แบ่งปัน และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซ่ึงกันและกันอย่างสบายใจ 
  3. สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ( Infrastructure) เป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญที่ช่วยให้การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดได้ง่ายและสะดวกขึ้น เช่น 
กระดานส าหรับเขียน คอมพิวเตอร์ส าหรับการสรุปและจัดเก็บความรู้รวมถึงการ
แบ่งปัน (Share) หรือการส่งต่อข้อมูล 
  นอกจากนั้น Hooff and Ridder (2004) ยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ
กระบวนการแบ่งปันความรู้ว่า เป็นกระบวนการที่แต่ละคนแลกเปลี่ยนความรู้ของ
ตนเอง ร่วมกันสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงความรู้ส่วนบุคคลให้เป็น
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ความรู้ขององค์กร ดังนั้น กระบวนการแบ่งปันความรู้จึงประกอบไปด้วย                                
2 องค์ประกอบหลัก คือ 
  1. การให้ความรู้ (Knowledge Donating) คือ การสื่อสารความรู้ของ
ปัจเจกบุคคลให้บุคคลอื่น ทั้งในแนวนอน ได้แก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อนต่างหน่วยงาน 
ชุมชนนักปฏิบัติ และในแนวตั้ง ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงฐานข้อมูล
ขององค์กร 
  2. การสะสมความรู้ (Knowledge Collecting) คือ การสื่อสารเพื่อรับ
ความรู้จากบุคคลอื่น อันได้แก่เพื่อนร่วมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ปรึกษาหารือกันเพื่อแบ่งปันความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน 
  ปัจจัยหลักของการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น ทางด้าน ส านักงาน
ประกันคุณภาพ (2563) ไดร้ะบุว่า สามารถแบ่งออกเป็น 6 ประการ ดังนี้ 
  1. ก าหนดเป้าหมายการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ชัดเจนและ
สัมพันธ์กับเป้าหมายทางธุรกิจ 
  2. สร้างผู้น าที่เป็นแบบอย่าง 
  3. สร้างเครือข่ายของผู้มีความรู้จากการปฏิบัติ (Human Networks) 
  4. ก าหนดวิธีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เหมาะ 
  5. แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่น าไปใช้ในงานประจ าวันได้ 
  6. สร้างแรงจูงใจที่สนับสนุนการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  6 ปัจจัยหลักของการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ดังนั้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ที่มีประสิทธิผลนั้น 
จะต้องน า 6 ปัจจัยหลักข้างต้นมาพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบของกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อน าไปการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม และเพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง 
  จากนั้นจึง เข้าสู่ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดย Nonaka and 
Takeuchi (1995) ได้คิดค้นทฤษฎีที่สัมพันธ์กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เรียกว่า 
Knowledge Spiral หรือ SECI Model โดยมีหลักการว่า เกิดจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่ า งความรู้ ฝั งลึ ก  (Tacit Knowledge)  กั บความรู้ ชั ดแจ้ ง  (Explicit 
Knowledge) ซ่ึงจะท าให้เกิดความรู้ใหม่ ดังภาพด้านล่าง 
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ภาพที่ 5.3 โมเดลเซกิ (SECI Model) 
ที่มา: Nonaka and Konno (1998) 

 
  จากโมเดลเซกิ ของ Nonaka and Takeuchi ได้แสดงให้เห็นถึงการสร้าง
องคค์วามรู้ใหม่ โดยอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
  1. กา รแลก เปลี่ ย น เ รี ย นรู้  ( Socialization) S: Tacit to Tacit เ ป็ น
กระบวนการที่ 1 จะอธิบายถึงความสัมพันธ์ทางสังคมในการส่งต่อระหว่างความรู้
ฝังลึก (Tacit knowledge) ด้วยกัน เป็นการแบ่งปันประสบการณ์แบบเผชิญหน้า
ระหว่างผู้รู้ เช่น การประชุม การระดมสมอง ที่มาจากความรู้  การเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เฉพาะเรื่อง เฉพาะพื้นที่ แล้วน ามาแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน ที่มิใช่เป็นเพียงการอ่านหนังสือ คู่มือ 
หรือต ารา 
  2. การสกัดความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) E: Tacit to Explicit 
เป็นกระบวนการที่ 2 จะอธิบายถึงความสัมพันธ์กับภายนอกในการส่งต่อระหว่าง
ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) กับความรู้ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) อาจ
เป็นการน าเสนอในเวทีวิชาการ หรือบทความตีพิมพ์ เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ที่
ถูกฝังอยู่ในความรู้ฝังลึกให้สื่อสารออกไปภายนอก อาจเป็นแนวคิด แผนภาพ 
แผนภูมิ เอกสารที่สนับสนุนให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้เรียนรู้ด้วยกันที่เข้าใจได้
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ง่าย ซ่ึงความรู้ฝังลึกจะถูกพัฒนาให้ตกผลึกและถูกกลั่นกรอง แล้วน าไปสู่การ
แบ่งปัน เปลี่ยนเป็นฐานความรู้ ใหม่ที่ ถูกน า ไปใช้สร้างผลิตภัณฑ์ ใหม่ใน
กระบวนการใหม่ 
  3. การควบรวมความรู้  (Combination) C: Explicit to Explicit เป็น
กระบวนการที่  3 จะอธิบายถึงความสัมพันธ์การรวมกันของความรู้ชัดแจ้ง 
(Explicit knowledge) ที่ผ่านการจัดระบบ และบูรณาการความรู้ที่ต่างรูปแบบ
เข้าด้วยกัน เช่น น าความรู้ไปสร้างต้นแบบใหม่ ไปสร้างสรรค์งานใหม่ ได้ความรู้
ใหม่ โดยความรู้ชัดแจ้งได้จากการรวบรวมความรู้ภายในหรือภายนอกองค์กร แล้ว
น ามารวมกัน ปรับปรุง หรือผ่านกระบวนการที่ท าให้เกิดความรู้ใหม่แล้วความรู้
ใหม่จะถูกเผยแพร่แก่สมาชิกในองค์กร 
  4. ก า รผนึ ก ฝั ง ค ว า ม รู้  ( Internalization) I: Explicit to Tacit เ ป็ น
กระบวนการที่ 4 จะอธิบายถึงความสัมพันธ์ภายในที่มีการส่งต่อความรู้ชัดแจ้ง 
(Explicit knowledge) สู่ความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) แล้วมีการน าไปใช้ใน
ระดับบุคคล ครอบคลุมการเรียนรู้และลงมือท า ซ่ึงความรู้ชัดแจ้งถูกเปลี่ยนเป็น
ความรู้ฝังลึกในระดับบุคคลแล้วกลายเป็นทรัพย์สินขององค์กร 
  เมื่อเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงน าไปสู่การประยุกต์ใช้กับการ
ท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้นักท่องเท่ียวและชุมชน
ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ซ่ึงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ การท่องเที่ยวซ่ึงมอบ
โอกาสให้กับผู้เดินทางในการพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ของตน ผ่านการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง ที่เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของ
พื้นที่เป้าหมายที่ได้ท่องเที่ยว (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), 2558)  
  ดังนั้น เง่ือนไขเบื้องต้นส าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
(2561) ได้มีการกล่าวถึง หลักเกณฑ์พื้นฐานที่จ าเป็นต้องมี และหลักเกณฑ์                          
10 ประการ ในการพัฒนากิจกรรมท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้ 
  ส าหรับหลักเกณฑ์พื้นฐานที่จ าเป็นต้องมีนั้น จะประกอบไปด้วย 4 หลักการ
ด้วยกันคือ  
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  หลักการที่  1 การจัดการที่ มุ่ ง เน้ นการมีส่ วนร่ วมของคนท้องถิ่ น 
(Community Based Management) เป็นกิจกรรมที่ ด าเนินการโดยคนใน
ท้องถิ่น หรือเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ หรือคนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดของห่วงโซ่อุปทาน                                 
เป็นต้น 
  หลักการที่  2 การจัดการที่สร้างผลประโยชน์ให้ชุมชน (Community 
Benefitting through Tourism) เป็นกิจกรรมที่สร้างผลประโยชน์ให้แก่ชุมชน ซ่ึง
อาจจะเป็นผลประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม วัฒนธรรม หรือด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน หรือคนใน
ท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน 
  หลักการที่ 3 มีการค านึงถึงด้านสุขภาพและความปลอดภัย (Health and 
Safety Requirement) ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว กีฬาพื้นบ้าน ศิลปะการใช้
ศาสตราวุธโบราณ หรือการท าอาหารที่อาศัยความร้อน ควรเพิ่มความระมัดระวัง
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกรณีที่มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรม 
  หลักการที่ 4 เป็นกิจกรรมที่ไม่ทารุณสัตว์ (Stop! Animal Abused) การ
น าช้างมาใช้ในการแสดงหรือน าลิงมาเก็บมะพร้าว แม้จะเป็นกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับวิถีการท าอาชีพแบบดั้งเดิม แต่เป็นการบังคับสัตว์ให้ท าตามสิ่งที่มนุษย์ต้องการ 
ก็อาจไม่ได้รับการสนับสนุนในฐานะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
  ในส่วนของหลักเกณฑ์ 10 ประการ ในการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์นั้น ได้มีการก าหนดกรอบแนวคิดขึ้นมาคือ Creative Tourism: The 
3S Principles เพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีรูปแบบที่ชัดเจน จ าเป็นต้องมี
เรื่องของการสร้างสรรค์ (Creativity) และกระบวนการออกแบบการท่องเที่ยว                     
ซ่ึงเรียกว่า The 3S Principles ประกอบด้วย Stories Telling, Senses และ
Sophistication ดังนี้ 
  1. เรื่องราว (Stories) มีเรื่องราวจากทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ผ่านการ 
สืบค้น ร้อยเรียง ออกแบบและน าเสนอได้อย่างน่าสนใจ 
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  2. อรรถรส (Senses) สามารถจับต้องได้ผ่ านประสาทสัมผัสทั้ ง 5 
(Sensory Analysis) ได้แก่ การมองเห็น (Seeing) การดมกลิ่น (Smelling) การ
ได้ยิน (Hearing) การสัมผัส (Touching) และการล้ิมรส (Tasting) 
  3. ลีลา (Sophistication) กิจกรรมมีความลื่นไหล โดดเด่นและแตกต่าง 
สามารถกระตุ้น ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ รังสรรค์ผลงานใหม่ ๆ พร้อมทั้งมีการ
ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีลีลาและชั้นเชิงในการสื่อความหมายและ
น าเสนอ รู้จังหวะรู้วิธีที่เหมาะสมในการสร้างความน่าสนใจให้กับสิ่งที่น าเสนอ 
   โดยกระบวนการออกแบบใน 3 หมวดใหญ่นี้ สามารถแยกย่อยออกเป็น 
10 ข้อ ได้แก่  
  S ตัวแรกคือ การสืบค้นให้ได้ “เร่ืองราว” (Stories) 
  1. กิจกรรมถูกออกแบบมาจากพื้นฐานของทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นและมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่น 
  2. มีปราชญ์/ศิลปิน หรือ คนเล่าเรื่อง ที่สามารถออกแบบเรื่องราวที่สร้าง
แรงบันดาลใจและเกิดความดึงดูดความน่าสนใจในการเรียนรู้และการสร้างสรรค์
ผลงาน 
  S ตัวที่สองคือ การร้อยเรียงให้ได้อรรถรส (Senses) 
  3. การออกแบบกิจกรรมเป็นการได้ฟังเพื่อเรียนรู้ จากผู้รู้ที่มีประสบการณ์
จริง ได้ร่วมท าสัมผัสจริง ท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง และได้ความ
สนุก 
  4. มีการออกแบบกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ได้มีส่วนร่วมพูดคุยโต้ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ในการท ากิจกรรม ได้ลงมือปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้
มาเยือนกับเจ้าของบ้านหรือศิลปิน 
  5. กิจกรรมออกแบบโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 (สุนทรียภาพ) คือ รูป รส 
กลิ่น เสียง สัมผัส อย่างครบถ้วน 
6. สถานที่จัดกิจกรรมมีการออกแบบไว้อย่างเหมาะสมกับการเรียนรู้แลกเปลี่ยน
และท ากิจกรรม 
  S ตัวที่ ส ามคือ  การออกแบบอย่ า งมีลี ลา เหนือชั้ นน่ าประทับ ใจ 
(Sophistication) 
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  7. กิจกรรมถูกออกแบบไว้ให้มีความไหลลื่น สามารถกระตุ้นให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์และได้สุนทรียภาพ 
  8. การออกแบบกิจกรรมเปิดโอกาสให้พัฒนาศักยภาพ ในการสร้างสรรค์
ผลงานของตัวเอง ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวอาจจะถึงขั้นสามารถสร้างแรงบันดาลใจใน
การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ทั้งผู้มาเยือนและเจ้าของบ้านหรือศิลปิน 
  9. นักออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีศักยภาพในการสร้าง
ความแตกต่างของกิจกรรม สร้างเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเพื่อประโยชน์ทาง
การตลาด 
  10. นักออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีความพร้อมในการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์และพัฒนากิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
(ความคิดสร้างสรรค์ไม่หยุดนิ่ง) 
  จากงานวิจัยของ อรช กระแสอินทร์, นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย และจริยา 
สุพรรณ (2564) และงานวิจัยของ Channara, Srigongsaeng and Somnuek 
(2017) ได้สร้างโมเดลการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขึ้นมา ซ่ึง
ประกอบด้วย 4 กระบวนการที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ของปัจจัยส าคัญในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ดังภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.4 โมเดลการพัฒนาการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ 
ที่มา: อรช กระแสอินทร์ และคณะ (2564) 
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  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามโมเดลข้างต้น ประกอบด้วย                     
4 กระบวนการซ่ึงจาเป็นต้องดาเนินการไปทีละกระบวนการ ดังนี้ 
  1. กระบวนการ 1 การประเมิน (Assessment) 
  2. กระบวนการ 2 การสังเคราะห์และการสร้างแนวทาง (Capture and 
Create) 
  3. กระบวนการ 3 การใช้ผลสังเคราะห์ไปปฏิบัติ (Utilize) 
  4. กระบวนการ 4 การประเมินผลกระทบที่ เกิดจากการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ 
 

5.3 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
  การประยุกต์ใช้นวัตกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เป็นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างบุคคลหรือองค์กร เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่
เพียงพอและเหมาะสมในการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยผู้เขียนมีตัวอย่างของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมด้านการบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ 
และด้านกระบวนการ ดังนี้ 
 
  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บ้านสบรวกในพื้นที่ท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองค า อ าเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย บ้านสบรวกในพื้นที่ท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองค า มีทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวจ านวนมากและมีความหลากหลายน่าสนใจ สามารถแบ่งออกได้เป็น                                     
2 ประเภทคือ 1) ส่วนที่เป็นธรรมชาติคือ พื้นที่ท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองค า เป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติส าคัญแห่งหนึ่งของอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  
แม่น้ าโขงถือเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่นและมีเอก
ลักษณะเฉพาะตัวกล่าวคือ มีจุดเด่นทางสภาพภูมิศาสตร์ระบบนิเวศของแม่น้ าโขง 
เป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ เดินทางมาสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของ
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ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณสามเหลี่ยมทองค าบ้านสบรวก และ 2) ส่วนที่มนุษย์
สร้างขึ้นคือ ในพื้นที่ท่องเที่ยว สามเหลี่ยมทองค าพบ ว่ามีทรัพยากรการท่องเท่ียว
ในส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นอยู่จ านวนมาก เช่น ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้าน
ประวัติศาสตร์อย่างวัดพระธาตุปูเข้า พิพิธภัณฑ์หอฝิ่ น ทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรมอย่างวิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านสบรวก กลุ่มสล่าเมืองครูเสาร์แก้ว                                      
เลาดี ส่วนด้านบันเทิงและความเพลิดเพลินอย่างซุ้มประตูโขง และตลาดเช้าบ้าน
สบรวก 
  จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                             
จึงท าให้เกิดนวัตกรรมประเภทกระบวนการ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านรูปแบบ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ดังนั้น จึงการน าองค์ความรู้มาใช้เพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ท่องเที่ยวสามเหลี่ยม
ทองค า ส่วนศักยภาพของการใช้องค์ความรู้ในการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในพื้นที่ท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองค า พบว่า มีกระบวนการส าคัญคือ 
กิจกรรมสร้างสรรค์ที่มาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยเฉพาะบ้านสบรวกกับนักท่องเที่ยว ศักยภาพของการใช้องค์ความรู้ที่ได้จาก
การสังเคราะห์มีลักษณะเป็นพลวัต กิจกรรมสร้างสรรค์น าสู่การผสมผสานขององค์
ความรู้ เกิดเป็นศักยภาพของการใช้องค์ความรู้ชุดใหม่ที่เป็นหัวใจในการน าความรู้
ไปใช้ และเป็นพลังของบ้านสบรวกในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน
พื้นที่ท่องเท่ียวสามเหลี่ยมทองค าในเบื้องต้นได้ (ธีรภัท ชัยพิพัฒน์, 2564) 
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ภาพที่ 5.5 สามเหลีย่มทองค า 
ที่มา: มิวเซียมไทยแลนด์ (ม.ป.ป.) 

 
 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองโบราณอู่ทองเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมที่มีความเป็นอัตลักษณ์ที่มีวิถีวัฒนธรรมความเป็นไทยของกลุ่มชาติ
พันธุ์ลาวครั่งอันโดดเด่น โดยกระจายในพื้นที่ของเมืองโบราณ กลุ่มชาติพันธุ์ลาว
ครั่งเหล่านี้ยังคงรักษาวัฒนธรรมที่สืบทอดและสั่งสมกันมาไว้หลายด้าน ได้แก่ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี การด าเนินชีวิต ภูมิปัญญา การแต่งกาย การทอผ้า 
อาหาร พิธีกรรม รวมทั้งภาษาที่ใช้ในการส่ือสารกันและกัน กลุ่มชาติพันธุ์ลาวคร่ัง
เป็นชุมชนแห่งวัฒนธรรมที่สามารถฟื้นฟูและพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ เชิง
สร้างสรรค์ อันเป็นคลังความรู้ที่มีสารประโยชน์และความรู้ทางวัฒนธรรมดังกล่าว 
มีความสัมพันธ์ในการด าเนินชีวิต ซ่ึงสะท้อนถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นที่แตกต่างไป
จากกลุ่มชาติพันธุ์อื่น 
  จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึง
ท าให้เกิดนวัตกรรมประเภทกระบวนการ เพื่อให้เกิดรูปแบบการศึกษาวัฒนธรรม
ไทยลาวครั่ง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่พัฒนา ดังนั้น จึงเกิดเป็น
รูปแบบการศึกษาวัฒนธรรมไทยลาวคร่ัง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ใน
จังหวัดสุพรรณบุรีและมีองค์ประกอบ ได้แก่ ชุมชนลาวคร่ัง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ การอนุรักษ์ และการพึ่งตนเอง (ลักษณา                               
เกยุราพันธ์ และคณะ, 2564) 
 
  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา ศิลปะของล้านนานั้นมีหลายลักษณะ
ที่เป็นจุดเด่นและจุดสนใจของคนไทยและชาวต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นงานด้าน
จิตกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมร่วมสมัยจนกลายเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ เช่น วัดร่องขุ่น พิพิธภัณฑ์บ้านดิน วัดร่องเสือเตน ไร
เชิญตะวัน เป็นต้น ท าให้เกิดพลังทางสังคมในการที่จะมีจิตส านึกในคุณค่าของ
ศิลปะเชิงสร้างสรรค์เหล่านี้ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ พัฒนาและส่งเสริมและบูรณา
การ เชื่อมโยงไปสูชุมชน สังคม สูพื้นที่สาธารณะและการสร้างสรรค์สูการพัฒนา
เมืองศิลปะและการสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนาให้มากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็
ตามกระบวนการด าเนินการที่ผ่านมายังมีการขับเคลื่อนของกลุ่มที่สนใจเฉพาะ
และยังไมมีรูปแบบและกระบวนการที่จะพัฒนาไปยังคนส่วนมากอย่างทั่วถึง 
ส่งผลให้งานศิลปะเชิงสร้างสรรค์อันโดดเด่นเหล่านี้ยังไมแพรหลายและเป็นที่รูจัก
ในวงกว้าง 
  จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึง
ท าให้เกิดนวัตกรรมประเภทสินค้าและกระบวนการ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด
ผลงานศิลปะผ้าทอเชิงสร้างสรรค์ที่ท าให้ เกิดการเรียนรู ในเรื่องของผ้าทอมือ 
ศิลปะ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ แนวทางในการพัฒนาและออกแบบงานศิลปะบน
ผืนผ้าโดยน าความรูทางด้านศิลปะ วิถีชีวิตของชุมชน มาประยุกต์เพื่อออกแบบ
ลวดลายผลิตภัณฑ์ เช่น ผาคุมไหล ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าส าเร็จรูป ผ้าคลุมโตะ และ
การคัดเลือกผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ สวยงาม และประเมินผลการส่งเสริม
การเรียนรูด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าทอมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่ม
ล้านนา (สมจิต ขอนวงค์ และคณะ, 2564) 
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ภาพที่ 5.6 ชาวม้งภูชี้ฟา้ ท าผลิตภณัฑ์การทอ “ผ้าใยกัญชง” 
ที่มา: สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (2563) 

 
  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ชุมชนบ้านโปง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนบ้านโปง ต าบลป่าไผ่ 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้การท่องเที่ยวเป็นเคร่ืองมือในการดูแลรักษาป่าของชุมชนให้คง
ความอุดมสมบูรณ์มาได้จนทุกวันนี้ ผ่านกระบวนการจัดการท่องเที่ยวโดยคนใน
ชุมชนเอง ท าให้ชุมชนเกิดความตระหนักในคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจที่มี
ทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาอันล้ าค่าที่น่าชื่นชม ซ่ึงที่ผ่านมานั้น แกนน า
ท้องถิ่นด้านการท่องเท่ียวก็ได้พัฒนาความรู้ด้านการท่องเที่ยวมาโดยตลอด การให้
ความร่วมมือองค์กรต่าง ๆ ที่เข้าไปพัฒนาพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาตนเองให้เป็น
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
  จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                                     
จึงท าให้เกิดนวัตกรรมประเภทกระบวนการ เพื่อให้เกิดรูปแบบกระบวนการเรียนรู้
ของชุมชนด้านการจัดท าโปรแกรมการท่องเท่ียวและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ดังนั้น จึงท าให้เกิดรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนดังนี้ 1) กระบวนการ                                          
ได้มีการน าเอากระบวนการมีส่วนร่วมเข้ามาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ร่วมคิด วางแผน                                         
ลงมือปฏิบัติ และติดตามประเมินผล 2) ผลผลิต คือ รูปแบบในการเรียนรู้ของ
ชุมชนด้านการจัดท าโปรแกรมการท่องเที่ยวบนพื้นฐานข้อมูลแผนที่สีเขียว และ                                      
3) ผลลัพธ์ ชุมชนได้ตระหนักถึงบทบาทการเป็นเจ้าของในการดูแล จัดสรร                                      
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และอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน (อรจนา แสนไชย จันทรประยูร และสวิชญา 
ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์, 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.7 ป่าบา้นโปง 
ที่มา: เชียงใหม่นิวส์ (2562) 

 
  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาทตั้งอยู่ในพื้นที่
ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยามีแม่น้ า 3 สายไหลผ่าน คือ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าท่าจีนและ
แม่น้ าน้อย จึงมีความอุดมสมบูรณ์ที่ส่งผลต่อการท าการเกษตรอย่างดีเยี่ยมจนเป็น
อู่ข่าวอู่น้ าที่ส าคัญของประเทศ กล่าวคือนอกจากทุกอ าเภอของจังหวัดชัยนาทเป็น
แหล่งปลูกข้าวได้แล้วนั้น อ าเภอมโนรมย์ยังเป็นแหล่งก าเนิดส้มโอพันธุ์ขาว
แตงกวาที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้จังหวัดชัยนาทยังมีทรัพยากรทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและน่าสนใจยิ่ง ทั้งด้านโบราณคดี 
(เมืองอู่ตะเภา เมืองนครน้อย เมืองดงคอน) และด้านประวั ติศาสตร์ (เมืองแพรก
ศรีราชา เมืองสรรคบุรี) ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นจังหวัดเล็กๆ ที่มีพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ที่บรรพชนได้สร้างสมไว้เป็นจ านวนมากที่เชื่อได้ว่าจังหวัดเล็กๆ แห่งนี้เคยมีผู้คน
อาศัยอยู่มานานแล้วตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และพัฒนารูปแบบของชุมชนสู่
ความเป็นเมืองโบราณในยุคการขุดคูเมือง และคันดินก าแพงเมืองเพื่อก าหนด
ขอบเขตของเมืองและเป็นระบบของการป้องกันตัวในยุคแรกๆ จนก้าวเข้าสู่ใน
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สมัยทวารวดีในราวพุทธศตวรรษที่ 11-14 ชุมชนโบราณในจังหวัดสิงห์บุรีที่มี
การศึกษาและค้นพบของนักโบราณคดี และส าหรับจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดที่มี
ความต่อเนื่องและหลากหลายทางวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้มีเร่ืองเล่าที่เป็นประวัติศาสตร์ หรือต านานที่
ฝังรากลึกอยู่ในชุมชน ซ่ึงเป็นลักษณะเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ร่วมของชุมชน/แหล่ง
ท่องเท่ียวทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
  จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                                     
จึงท าให้เกิดนวัตกรรมประเภทกระบวนการ เพื่อให้เกิดแนวทางกระบวนการหรือ
โมเดลการจัดการพัฒนาเรื่องราวและกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์บนฐาน
การจัดการความรู้ มีขั้นตอนตามกระบวนการจัดการความรู้ 4 ขั้นตอน ได้แก่                                       
1) การระบุความรู้จากความต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ 3 กลุ่ม คือ โครงการวิจัยย่อยทั้ง 3 โครงการ นักท่องเที่ยว และ
ชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการประเมินศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 14 แห่ง 2) การแสวงหาความรู้ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้น าชุมชน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้อาวุโสท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยว การสังเกตการณ์ และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 3) สร้างและถอดองค์ความรู้เรื่องเล่าท้องถิ่นจากข้อมูลภาคสนาม                                     
การอบรมบ่มเพาะเพื่อการจัดการส่ิงดูดใจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การประชุม
กลุ่มเฉพาะ และการประชุมระดมความคิดเห็น 4) การจัดเก็บองค์ความรู้ใน
รูปแบบของของเว็บไซต์ และคู่มือสื่อความหมายส าหรับประชาสัมพันธ์เรื่องเล่า
ท้องถิ่นของจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี (จริยา สุพรรณ และ
คณะ, 2564) ซ่ึงโมเดลการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และองค์ความรู้นั้น 
สามารถน าไปต่อยอดในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่อื่น ๆ ใน                         
3 จังหวัด และจังหวัดอื่นที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และสามารถ
พัฒนาเป็นสิ่งดึงดูดใจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ (อรช กระแสอินทร์ และ
คณะ, 2564) 
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  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พื้นที่บริเวณจังหวัดสุโขทัย ในประวัติศาสตร์
เป็นแหล่งนิคมอุสาหกรรมท าสังคโลกแห่งใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนลง
เรือส าเภาไปขายที่ประเทศจีนและญี่ปุ่น ในสมัยก่อนพิธีชงชาของญี่ปุ่นถือเป็นพิธี
ชั้นสูง เพื่อให้พิธีสมบูรณ์แบบต้องใช้เคร่ืองสังคโลกจากสุโขทัยเท่านั้น  
   จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                                     
จึงท าให้เกิดนวัตกรรมประเภทกระบวนการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
เก่าแก่ และกระบวนการท าเครื่องสังคโลก ดังนั้น จึงเกิดการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ที่ให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือท ากิจกรรม โดยร่วมทดลองวาดลายเครื่อง
สังคโลกอย่างง่าย ๆ และสลักชื่อตัวเองลงไป และน าส่งข้าเตาเผา จากนั้น
นักท่องเที่ยวก็รอวันที่ของที่ระลึกชิ้นเดียวในโลกที่นักท่องเที่ยวได้ท านี้ส่งไปถึงที่
บ้าน อีกทั้ง ทาง อพท. ได้ท าข้อตกลงท าความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มาช่วยพัฒนาขีดความสามารถให้กับช่างฝีมือ                      
สังคโลก นากจากนั้น ยังมีการน าเอาเครื่องสังคโลกที่ไม่สมบูรณ์ มาสร้างเป็นงาน
ศิลปะหรือแนวก าแพงเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้มีจุดถ่ายภาพ ซ่ึงทั้งหมดที่กล่าวมานั้น 
ส่งผลกลับไปถึงคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และ
สามารถก้าวสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.8 เครื่องสังคโลก จังหวัดสุโขทัย 
ที่มา: มิวเซียมไทยแลนด์ (ม.ป.ป.) 
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  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ชุมชนบ้านนาต้นจั่น อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  บ้านนาต้นจั่น เป็น
หมู่บ้านขนาดเล็กที่แจ้งเกิดในฐานะโมเดลต้นแบบของการจัดการท่องเที่ยวของ
ชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยแสดงให้เห็นถึง
เศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าของชุมชน รวมไปถึง
ความร่วมมือของคนในชุมชนไว้ได้อย่างเหมาะสม 
  จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                                     
จึงท าให้เกิดนวัตกรรมประเภทกระบวนการ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนบ้านนาต้นจั่น ดังนั้น จึงเกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ 
เพื่อบริหารจัดการอุตสาหกรรมการทอผ้าหมักโคลนที่ได้สืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่น และ
ได้เปิดบ้านรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบของโฮมสเตย์ โดยนักท่องเท่ียวที่ได้มาสัมผัส
วิถีชีวิตของชาวบ้านในการเข้าร่วมกิจกรรม เริ่มตั้งแต่การตักบาตร เก็บพืชผักมา
ประกอบอาหาร และเข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ซ่ึงจะเห็นได้
ว่า การท่องเที่ยวกับวิถีชีวิตดั้งเดิมสามารถด าเนินไปพร้อมกันได้ โดยชุมชนไม่
จ าเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อแลกกับเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวที่อาจจะไม่เกิด
ความยั่งยืนตามมาได้ (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.9 ชุมชนบา้นนาต้นจั่น 
ที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2561) 
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  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์มีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทางธรรมชาติ
มากมายและมีโอกาสที่ดีในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ได้กลายเป็นยุทธศาสตร์ชาติส าคัญในการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น  
  จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                                     
จึงท าให้เกิดนวัตกรรมประเภทกระบวนการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในรูปแบบใหม่ 
ดังนั้น ในทะเลสาบ Pandin การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นความคิดริเริ่มที่
ได้รับแรงบันดาลใจจากองค์กรพัฒนาเอกชนและขับเคลื่อนโดยท้องถิ่น และใน 
Tayak Hill เป็นความพยายามจากบนลงล่างซ่ึงความพยายามส่วนใหญ่เป็นการ
กระท าส่วนตัวของผู้บริหารท้องถิ่น ในทะเลสาบ Pandin เง่ือนไขที่เป็นตัวกระตุ้น 
ได้แก่ การตระหนักรู้ที่เกิดจากการเคล่ือนไหวของทะเลสาบ Sampaloc ข้อจ ากัด
ในการขยายพันธุ์สัตว์น้ า ทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติของทะเลสาบขนาด
เล็ก และการขาดการด าเนินการที่มุ่งเน้นการพัฒนาโดยหน่วยงานธุรการ ใน 
Tayak Hill มีเง่ือนไขการผลักดัน ประกอบด้วย ความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
จัดท าอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมเมืองและตัวเร่งปฏิกิริยาส าหรับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น การถือก าเนิดของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
รูปแบบใหม่ที่เปิดกว้างสู่กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบใหม่ และการค้นพบ  Tayak 
Hill เป็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ (Brillo, 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.10 Tayak Hill 
ที่มา: DestiMap (2017) 
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 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 
ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2565) ในประเทศอังกฤษ ประสบการณ์
การเรียนรู้  Keep the City Old: Good for Tourism and Quality of Lives: 
Tourism Differentiation by Cultural Fund @ Winchester  
  เมืองเล็กๆ ทางตอนใต้ ของอังกฤษ มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นเมืองผลิต                                     
ปืนไรเฟิล เป็นเมืองที่แวะรับประทานอาหารกลางวันก่อนไปเมือง Bath ในเมืองมี
มหาวิทยาลัยขนาดกลางมีหลายสาขาชื่อ Winchester University จุดเด่นของ
เมืองคือ เมืองมีความพยายามเก็บย่านโบราณ ซากปรักหักพังในอดีต โบสถ์เก่า 
บ้านเก่า มีการบริหารจัดการผ่านกองทุนวัฒนธรรม (Cultural Fund ) ขับเคลื่อน
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง เมืองนี้เป็นบทพิสูจน์ความจริงทางการ
ท่องเที่ยวที่ว่า “การบริหารจัดการเมืองที่ดีโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก่อให้เกิดประสบการณ์การท่องเท่ียวที่แตกต่างเพราะเมืองต่าง แต่ต้องมีเงินที่เอื้อ
การบริหารจัดการที่ดีจากกองทุนวัฒนธรรมด้วย” (เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2565) 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.11 เมือง Winchester ประเทศอังกฤษ 

ที่มา: เทิดชาย ชว่ยบ ารุง (2565) 
 
  ประสบการณ์การเรียนรู้ Bibury: the Cutest Village in England  
หมู่บ้านที่น่ารักที่สุดในอังกฤษ เป็นแหล่งเลี้ยงปลาเทร้าที่เก่าแก่เป็นร้อยปี มีบ้าน
โบราณยุค เก่ าแก่หลายร้อยปี  (สร้ า งปี  ค .ศ .  1380 มี อายุ  600 กว่ าปี )                           
มีแม่น้ าสายเล็กๆ ไหลผ่านหมู่บ้าน หมู่บ้านนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของ
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บรรดานักท่องเที่ยว แต่ที่ส าคัญไปกว่านั้น เป็นหมู่บ้านที่ถูกดูแลโดยหน่วยงานที่มี
ชื่อว่า National Trust (NT) และ Natural England (NE) หมู่บ้านนี้อยู่ภายใต้
โครงการ “A Countryside Stewardship Scheme” ซ่ึงเป็นโครงการที่ให้เงิน
สนับสนุนและองค์ความรู้แก่เกษตรกรและนักธุรกิจในพื้นที่ในการร่วมกันดูมรดก
และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและท้ายที่สุดพื้นที่นั้นก็กลายเป็นแหล่งสร้างรายได้ไป
พร้อมๆ กับการดูแลของคนในท้องถิ่น ผ่านเครื่องมือคือ “การท่องเที่ยวโดย
ชุมชน” (เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2565) 
 
   
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 5.12 เมือง Bibury ประเทศอังกฤษ 
ที่มา: เทิดชาย ชว่ยบ ารุง (2565) 
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 นอกจากการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เขียน
สามารถสกัดองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับนวัตกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลซ่ึงกันและกัน จึงน าไปสู่การเกิดองค์ความรู้ใหม่
และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ซ่ึงจะช่วยให้ชุมชนเกิดการสร้างกิจกรรมหรือการ
ด าเนินการที่เหมาะสม น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังโมเดลต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.13 กระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
ที่มา: ผู้เขียน (2565) 

 
 จากภาพผู้เขียนสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น 
จะต้องมีองค์ประกอบหลักประกอบไปด้วย คน สถานที่และบรรยากาศ สิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ การให้ความรู้ และการสะสมความรู้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ และเกิดความเข้าใจอย่างลึก (Bagais, Aljaaidi and Al-Moataz, 2020) โดย
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ จัดการและปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานขององค์กรอีกด้วย 
 
 
 

คน

สถานที่และ
บรรยากาศ

สิ่งอ านวย
ความสะดวก

ต่าง ๆ
การให้ความรู้

การสะสม
ความรู้ องค์ประกอบของ

กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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5.4 บทสรุป 
 นวัตกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องนั้น ๆ ซ่ึงจะส่งให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
เพื่อที่จะน าไปใช้ในการท างานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และมีความ
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดยการมอบโอกาสให้ผู้เดินทางมายังชุมชนได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง จึงเกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ อันเป็นที่มาของการเกิดนวัตกรรมชุมชน 
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บทที่ 6 
กรณีศึกษา: การถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบ 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโคกเมือง 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 กรณีศึกษา: การถอดบทเรียนต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้เขียนขอ
ยกตัวอย่างชุมชนท่องเที่ยวที่ได้ลงพื้นที่ศึกษาและร่วมพัฒนาไปพร้อมกับคนใน
ชุมชน คือ ชุมชนบ้านโคกเมือง ต าบลจรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ซ่ึงเป็นชุมชนเก่าแก่แต่โบราณ ที่จะสร้างความประทับใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณี ความอัธยาศัยไมตรีของคนในชุมชนและมีกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ที่สะท้อนผ่านศิลปหัตถกรรม อีกทั้งเป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เพราะเป็น
ดินภูเขาไฟและยังเป็นแหล่งอารยธรรมขอม 
 

 
 

ภาพที่ 6.1 ชุมชนบา้นโคกเมือง 
ที่มา: Welovelocal (2018) 
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6.1 วิวัฒนาการของการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกเมือง  
 6.1.1 ระยะเริ่มต้น (พ.ศ. 2480 - พ.ศ. 2527) 
  ชุมชนบ้านโคกเมือง ตั้งอยู่ ต าบลจรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ มีประวัติความเป็นมาเริ่มต้นประมาณปี 2480 ได้มีครอบครัว
ราษฎรจากต าบลต่าง ๆ จากทางจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ เป็นนาย
ฮ้อยค้าขายวัวควายแล้วเดินทางผ่านเส้นทางนี้ อพยพย้ายมาตั้งถิ่นฐานท ามาหา
กิน หลีกหนีปัญหาน้ าท่วม และมีครอบครัวของนายเพชร นางจรุง โพธิ์นวนศรี ได้
ย้ายถิ่นฐานมาจากต าบลตาจง มาตั้งถิ่นฐานอยู่ชุมชนบ้านโคกเมืองด้วยเช่นกัน 
เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นชุมชนที่มีพื้นฐานความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมมาก่อนใน
อดีต โดยมีหลักฐานทางโบราณสถานที่ส าคัญ คือ ปราสาทเมืองต่ า มีอายุมากกว่า 
1,400 ปี เริ่มแรกเป็นชุมชนเล็กเมื่อประมาณ 100 กว่าปีอพยพมาตั้งบ้านเรือน 
แล้วต่อมาประชากรเพิ่มขึ้นกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ ที่ชุมชนชาวบ้านโคกเมือง
ส่วนมากมีอาชีพท านา และท าการเกษตรแบบผสมผสาน ชาวบ้านที่นี่โชคดีเพราะ
ดินบริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุสะสมอยู่ใต้ดิน เพราะในอดีตนานนับพันปี
มาแล้ว ที่นี่เคยเป็นพื้นที่ภูเขาไฟซึ่งเหมาะแก่การปลูกข้าวหอมมะลิมาก ท าให้ข้าว
หอมมะลิของที่นี่มีมีกลิ่นหอม นุ่ม และรสชาติดี มีวิตามินและแร่ธาตุสูง บ้านโคก
เมืองเป็นหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็น 
หมู่บ้านเก่าแก่ เนื่องจากมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานหลายร้อยปี และที่
ส าคัญคือ มีความเกี่ยวโยงกับปราสาทเมืองต่ า มหัศจรรย์ของอารยธรรมขอม
โบราณที่มีขนาดใหญ่และคงสภาพสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสาน มีความ
งดงามไม่ด้อยไปกว่าปราสาทพนมรักเลย ชาวพื้นเมือง เรียกว่า “ปราสาท                                  
เมืองต่ า” เพราะเชื่อว่าปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองซ่ึงอยู่บริเวณต่ าเมื่อเทียบกับ 
ปราสาทเขาพนมรัก ซ่ึงตั้งอยู่ในเมืองที่อยู่บริเวณสูง เป็นปราสาทหินศิลปะแบบ  
บายน ความโดดเด่น ของปราสาทแห่งนี้ คือ รูปปั้นพญานาคห้าเศียร ศีรษะเกลี้ยง 
ไม่มีเคร่ืองประดับเหมือนพญานาคแห่งอื่นในกลุ่มปราสาทขอมและมีสระน้ าหักมุม
ประจ าอยู่ทั้งสี่มุมในบริเวณปราสาท ยามเช้าเดินออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์พร้อม
กับชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ที่ บาราย หรือทะเลเมืองต่ าซ่ึงเป็นสระน้ าขนาดใหญ่                              
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รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขอบสระก่อด้วยศิลาแลง มีท่าน้ าและบันไดทางลง สร้างขึ้นเพื่อ
กักเก็บน้ าไว้ใช้ในชุมชนในสมัยโบราณ 
 

 6.1.2 ระยะเจริญเติบโต (พ.ศ. 2527 - 2560) 
   ต่อมาในปี 2527 ผู้น าชุมชนและลูกบ้านได้ร่วมมือกันพัฒนาหมู่บ้าน
โดยจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน อพป.จนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ต่อมาในปี 
2529 ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านให้เป็น “หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” และรางวัลที่
ท า ให้นักท่องเที่ ยวและหน่วยงานภาครัฐรู้ จัก เพิ่มมากขึ้น คือ Thailand 
Homestay Standard พ.ศ. 2558- 2560 ชุมชนบ้านโคกเมืองก่อตั้งมาเป็นเวลา
กว่า 79 ปี โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 
15 และหมู่ที่ 18 จุดเด่นของชุมชนบ้านโคกเมือง คือ ภูมิสังคมที่โดดเด่นและมี
ความได้เปรียบกว่าชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ ภูมิสังคมด้านวิถีชีวิตของการท านาและ
ความมีมิตรไมตรีกับผู้มาเยือนเสมือนญาติพี่น้อง ภูมิสังคมด้านประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม มีแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอมตั้งอยู่ในชุมชน คนในชุมชนด า 
เนินชีวิตโดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ จนขยาย
เป็นองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้สนใจเดินทางมาเยี่ยมชมหมู่บ้าน โดยน าเสนอเป็น
รูปแบบฐานการเรียนรู้ มีถึง 13 ฐานและได้รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้
ของปราชญ์ชาวบ้าน องค์ความรู้ที่มีอยู่กระจัดกระจายในชุมชน จัดการให้เป็น
หมวดหมู่ มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมที่ชุมชนสามารถเข้าไปสืบค้นและเรียนรู้ได้ทุก
เวลา การเดินทางท่องเที่ยวหรือศึกษาดูงานสามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี และ
เมื่อชุมชนด าเนินงานมาระยะหนึ่งจากความเข็มแข็งของผู้น าและความร่วมมือใน
ชุมชนท าให้มีผลงานที่โดดเด่นจากผลการพัฒนาชุมชนและส่งเข้าประกวดและการ
ประเมินมาตรฐาน ได้แก่ ปี พ.ศ. 2529 หมู่บ้านอาสาและป้องกันตนเองระดับภาค
และระดับชาติ ป ี2549 OTOP Village Champion (OVC)  ปี 2550 อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว(หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP) และ English for cultural Tourism 
Village ปี 2551 Tourist Industry (OTOP Village) และหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ปี 2552 รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านต้นแบบเมืองน่าอยู่ระดับอ าเภอปี  
2553 ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข จากสมเด็จพระเทพ
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รัตน์ราชสุดาฯ ปี 2558 - 2561 THAILAND HOMESTAY STANDARD เมื่อชุมชน
ด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวมาระยะหนึ่ง ชุมชนก็พัฒนาและเติบโตขึ้นก็เริ่มเกิด
ปัญหาความขัดแย้งขึ้น ขาดความมีส่วนร่วมในการท างาน ขาดการพูดคุยกันใน
การหาทิศทางที่จะด าเนินงานไปข้างหน้า การจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชนจึง
ถือว่ามีบทบาทที่ส าคัญ หากชุมชนไม่มีการจัดการที่ดี ขาดการวางแผน ขาดการ
พูดคุยกัน ขาดการมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา ซ่ึงสอดคล้อง
กับอัจฉรา สีลาชัยและคณะ (2561)ที่กล่าวว่า แนวทางการจัดการการท่องเที่ยว
โ ดย ชุ มช นบ้ า น โ คก เ มื อ งสู่ ค ว า มยั่ ง ยื น คว รประ กอ บด้ ว ย ก า รรั กษ า 
อัตลักษณ์ของชุมชนและต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางการตลาดให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่าง
สม่ าเสมอ 
  อย่างไรก็ตาม ขุมชนก็สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนด้วยตนเองและอาศัยภาคีเครือข่ายเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในด้านต่าง ๆ 
เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ช่วยเหลือใน
การอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีความหลากหลาย 
และจัดให้มีตลาดของชุมชนเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนน าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไป
วางขายเป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชนตลอดจนอบรมทักษะการเป็นมัคคุเทศก์และ
ผู้ให้บริการที่ดีแก่เยาวชนโรงเรียนบ้านเมืองต่ าและมัคคุเทศก์ชุมชนบ้านโคกเมือง 
และอบรมพัฒนาชุมชนบ้านโคกเมืองโดยจัดให้มีบริการโฮมสเตย์คือ บ้านพักที่เปิด
ให้นักท่องเท่ียวมาพักร่วมกับเจ้าของบ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้าน โดยเจ้าของบ้านจะจัดที่พัก อาหารและดูแล
ความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว จนกระทั่งโฮมเตย์บ้านโคกเมืองได้รับมาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทยจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในปี 2555- 
2557 โดยมีนักท่องเท่ียวเข้าพักชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ซ่ึงชุมชนบ้านโคกเมืองก็มีกลุ่ม
อาชีพที่หลากหลายในชุมชน เช่น กลุ่มทอเส่ือกก กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มถักไหมพรม 
นอกจากนี้ยังเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 80 ของหมู่บ้าน OVC 
(Otop Village Champion) ในปี 2559 ประเภทหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เนื่องจากหมู่บ้านนี้เป็นที่ตั้งของปราสาทเมืองต่ าและมีการพัฒนาทรัพยากรใน
ท้องถิ่นให้เป็นสินค้าของฝากระดับประเทศ คือ ผ้าทอ หรือที่เรียกว่า ผ้าไหมลาย
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ผักกูด หัตถกรรมชั้นดีที่ชาวบ้านนิยมท ากันมาตั้งแต่โบราณจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนี้
ยังมีผลิตภัณฑ์เสื่อกกที่มีลวดลายสวยงาม  สอดคล้องกับ Monica Iorio and 
Andrea Corsale (2013) อธิบายว่า หากมีความเป็นผู้น าในระดับท้องถิ่นที่
เข้มแข็งจะท าให้ชุมชนประสบความส าเร็จ 
 
 6.1.3 ระยะเจริญเติบโตเต็มที่ (พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน) 
                   การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโคกเมืองนับได้ว่า เป็นชุมชนการ
ท่องเท่ียวอันดับหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อเทียบกับชุมชนการท่องเท่ียวแห่งอื่น ๆ 
และการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยววัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้น
การพัฒนาด้านภูมิปัญญา วัฒนธรรม การเรียนรู้วิถีชุมชนและการเชื่อมโยง
เครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยว ท าให้เกิดการพัฒนาต่อยอดด้วยองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
และยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยววิถีชุมชนโดยน าต้นทุนทาง
ประวัติศาสตร์ สังคม มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และประเพณี เข้ามาบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยว เสริมสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่นเป็น
เจ้าของได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวในด้านการจ้างงาน รายได้มาจา ก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวใน
รูปแบบที่แตกต่างกัน เนื่องจากพฤติกรรมนักท่องเท่ียวยุคใหม่เปลี่ยนไป รูปแบบ
การบริหารจัดการก็ต้องปรับเปลี่ยนตาม ชุมชนก็ต้องปรับตัวและน าเทคโนโลยีเข้า
มาเป็นตัวขับเคลื่อน ปรับรูปแบบการให้บริการท่องเที่ยว เกิดกระบวนการ
วางแผน มีการก าหนดราคา การส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียล
มีเดีย และการจัดจ าหน่ายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีผลงานการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโคกเมือง ได้แก่ ปี 2562 รางวัล ASEAN 
HOMESTAY, ASEAN COMMUNITY BASED TOURISM STANDARD, SME 
PROVINCIAL CHAMPION DASTA AWARD สาขาการท่อง เที่ ยว โดยชุมชน  
ปี 2563 เข้าร่วมโครงการ Silver Age 5.0 Volunteer Mission เข้าร่วมโครงการ 
Thailand Village Academy และ Business Matching กับผู้ประกอบการชาว
เกาหลีใต้จนถึงปี 2564 เข้าร่วมโครงการ Amazing Thailand Safety & Healthy 
Administration (SHA) โ ค ร งก า รจ อ งที่ พั ก ผ่ า น แพลตฟ อร์ ม  โ คร ง ก า ร 
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Workcation Thailand โครงการ Go green Booking โครงการ Go green 
Route และรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ซ่ึงท าให้ชุมชนได้รับ
รางวัลต่าง ๆ มากมายจากการเข้าร่วมโครงการดังนี้ 
           1. ผลงานของการพัฒนาในยุคปัจจุบัน (จากปี พ.ศ.2562 
ถึงปี พ.ศ.2564) 

 ปี พ.ศ. 2562 โครงการ ASEAN HOMESTAY   โครงการ 
ASEAN COMMUNITY BASED TOURISM STANDARD 
โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนอาเซียน  โครงการ SME 
PROVINCIAL CHAMPION  และโครงการ DASTA AWARD 
สาขาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 ปี  พ .ศ .  2563 โครงการ  Silver Age 5.0  Volunteer 
Mission โครงการThailand Village Academy Session 
1&2 และโครงการ Business Matching กับผู้ประกอบการ
ชวาเกาหลีใต้ 

 ปี พ.ศ. 2564 โครงการ Amazing Thailand Safety & 
Health Administration (SHA)  จองที่พักผ่านแพลตฟอร์ม 
โครงการ Workcation Thailand  โครงการจองที่พักผ่าน
แพลตฟอร์ม Go green Booking  โครงการ Go green 
Route  และโครงการมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

           2. ผลงานของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่อยู่ใน
ระหว่างด าเนินการ 

 ปี พ.ศ. 2564 ประกวดรางวัลกินรี Thailand Tourism 
Awards 2021 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกวด
โครงการ Social Innovation Village Idea Hacks ของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกวดโครงการ Digital 
Talents Village ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ
ประกวดมาตรฐานที่พักนักเดินทาง Home Lodge ของ
กรมการท่องเที่ยว 
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  จากพัฒนาการของการท่องเที่ยวโดยชุมชนข้างต้น ผู้ เขียนเห็นว่า 
ชุมชนบ้านโคกเมืองมีพัฒนาการมาจนถึงระยะสุดท้าย หมายถึง ชุมชนเริ่มเรียนรู้
กับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง แต่ประสบปัญหาทางด้านการระบาดของโรค 
โควิด-19 จึงท าให้ชุมชนต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามแบบปกติใหม่เหมือนกับ
ชุมชนการท่องเที่ยวอื่น ๆ ของไทย ซ่ึงจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ทางการท่องเท่ียว
ให้สามารถอยู่รอดได้ต่อไป (ปริวรรต สมนึก, 2564) 
 

6.2 ชุมชนบ้านโคกเมืองสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบด้าน

การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 6.2.1 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกเมือง 
  ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกเมือง ประกอบไปด้วย
ดังนี้  
  1) วิถีชีวิตและกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกเมือง 
  อาชีพหลัก คือการท านา อาชีพเสริม ทอผ้าไหม ทอผ้าฝ้าย ทอเสื่อ
กก งานหัตถกรรมและงานฝีมือต่าง ๆ รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหลือใช้ เช่น 
เศษผ้าท าตุ๊กตา กระเป๋า พวงกุญแจ เป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นส่งต่อจากบรรพบุรุษจากรุ่นปู่ย่าตายายสู่รุ่นลูกหลาน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การท าสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ทางการเกษตร เร่ิมต้นจากท าเพื่อ
ใช้เอง เช่น ท านา  ปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน ปลูกพืชผักสวนครัว แปรรูปจ าหน่าย น า
รายได้สู่ชุมชนที่ยั่งยืนโดยมีการพัฒนาต่อยอดอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับงาน
ของ HwanSuk Chris Choia (2006) อธิบายว่า ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชน หรือเจ้า
บ้านจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะพาผู้มาเยือนท ากิจกรรมที่มีอยู่ในชุมชนได้ 
  2) ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโคกเมือง 
  เพื่อเพิ่มรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงรวมกลุ่มจัดตั้งบ้านพัก
โฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเท่ียวและคณะศึกษาดูงานโดยการน าเสนอแลกเปลี่ยน
วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน เป็นการหยิบวัฒนธรรมมาเป็นสินค้าและในปี 2550                                   
บ้านโคกเมืองได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การเร่ิมต้นของ
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กลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์ แรกเร่ิมมีสมาชิก 12 หลัง โดยมี นายบุญจันทร์ ชมสา เป็น
ประธานกลุ่ม ต่อมามีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 35 หลัง และมีนางส้มเกลี้ยง สืบวัน เป็น
ประธานกลุ่ม และด้วยผลจากการบริการด้วยใจการผูกมิตรไมตรีกับผู้มาเยือน
เหมือนญาติพี่น้องคนหนึ่ง  การบริหารและบริการใช้หลักมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
จัดให้มีระเบียบข้อบังคับกลุ่ม ท าให้ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมของกลุ่ม และในปี 2554 ผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จ านวน 
15 หลัง ซ่ึงสอดคล้องกับงานของ Junaid, Salam & Salim (2019) ที่พบว่า  
กิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวทางเลือกส าหรับผู้มาเยี่ยมเยียนมีความส าคัญต่อ
การจัดการโฮมสเตย์ นักท่องเท่ียวที่เลือกโฮมสเตย์เป็นความท้าทายในการบริหาร
จัดการโฮมสเตย์ในจ านวนจ ากัด ชุมชนท้องถิ่นคาดว่าจ านวนนักท่องเที่ยวจะ
เพิ่มขึ้นรวมทั้งความเต็มใจของนักท่องเท่ียวที่จะเลือกโฮมสเตย์เป็นที่พัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 6.2 โฮมสเตย์บา้นโคกเมืองและรางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 

ที่มา: กรมการท่องเที่ยว (2554) 
 
   จุดเด่นโฮมสเตย์บ้านโคกเมือง คือ นักท่องเที่ยวมีกิจกรรมการพัก
โฮมสเตย์ที่หลากหลายมีการบริการดุจญาติมิตรรวมทั้งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
หลากหลายและงดงาม โดยมุ่งหวังให้นักท่องเท่ียวได้มาสัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่
เรียบง่ายและน่าประทับใจ เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับชุมชน มีบริการอาหาร
พื้นบ้าน มีบริการของยุวมัคคุเทศก์น าชมโบราณสถาน จักรยานให้เช่าปั่นชม
หมู่บ้าน นวดแผนไทย และกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพชุมชน ซ่ึงน่าสนใจมาก ด้วย
ความร่วมมือร่วมใจของผู้น าและสมาชิกในชุมชนบ้านโคกเมืองได้มีการพัฒนา
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คุณภาพชีวิตและยกระดับของคนในชุมชนให้เกิดความเข็มแข็งและมีรายได้ที่ยั่งยนื
ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจ 4.0 ท าให้ชุมชนบ้านโคกเมืองผ่านการประเมินได้
มาตรฐานโฮมสเตย์ระดับประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถมาเรียนรู้วิถีชุมชนและ
สัมผัสกิจกรรมการพักโฮมสเตย์ที่หลากหลายบนฐานของการรักษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม หัตถกรรมและเกษตรกรรม จัดเป็นฐานการเรียนรู้ที่เกิด
จากภูมิปัญญาในชุมชน และที่เกิดจากการศึกษาเรียนรู้และน ามาต่อยอดเพื่อ
พัฒนาเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาศึกษาเรียนรู้ สัมผัสวัฒนธรรม ประเพณี                                     
วิถีชีวิตผู้คนอย่างใกล้ชิด 
 
 6.2.2 องค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านโคกเมือง 
  การพัฒนาชุมชนสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกเมือง 
ใช้หลักการในการประสานการท างานบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน ชุมชน วัด โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ  หน่วยงานเอกชน ห้างร้าน  
รีสอร์ท โฮมสเตย์ ร้านอาหารและร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกในชุมชน มีส่วนร่วม
ในการจัดการพื้นที่วัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน การยกระดับ                                       
ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมให้กลายเป็นฐานการเรียนรู้ การด าเนินงานด้านการ
พัฒนาชุมชน มีขั้นตอนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับงานของ ปาริฉัตร ศรีหะรัญ 
(2561) ที่ศึกษาเรื่อง การท่องเท่ียวโดยชุมชน: ทางเลือกใหม่สู่ความยั่งยืน พบว่า 
กุญแจความส าเร็จของการท่องเท่ียวโดยชุมชนที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ได้แก่ การ
มีส่วนร่วมในชุมชน การอนุรักษ์ และการจัดการที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนใน
ชุมชนท้องถิ่นกับธรรมชาติ ลักษณะเป็นการเกื้อหนุนกันระหว่างการอนุรักษ์
ทรัพยากรส าหรับการท่องเที่ยวกับการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความ
เข้มแข็งที่จะท าให้การท่องเท่ียวโดยชุมชนประสบความส าเร็จได้โดยการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชนผ่านการบริหารจัดการที่ดี
เพื่อให้ชุมชนได้น าศักยภาพของทรัพยากรทั้งคน ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ดังนี้  
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  1) การรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร 
ข้าวที่ปลูกในพื้นที่ดินภูเขาไฟ กลุ่มโฮมสเตย์บ้านโคกเมือง กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มทอ
ผ้าฝ้าย กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์    
  2) จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
โดยการรวบรวมภูมิปัญญาดั้งเดิม จัดตั้งเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 13 ฐานการ
เรียนรู้ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 
  3) จดทะเบียนจัดตั้งออมทรัพย์   
  4) การวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการจัดท า
แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย ชุมชนร่วมกับคนในชุมชนและหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการก าหนดทิศ ทางการด าเนินงานของ
ชุมชน ประกอบด้วย การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โครงการในการ 
พัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อขอมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
  5) จัดเตรียมแผนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนตามแผนพัฒนาการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน เช่น การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
การจัดการเส้นทางเท่ียวเท่ียว การสื่อความหมายชุมชน การกระจายผลประโยชน์
จากการท่องเที่ยว การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับองค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  เป็นต้น   
  6) การประเมินผลการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาม
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย เพื่อประเมินศักยภาพ
การบริหารจัดการท่องเที่ยวของชุมชนพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการวาง
แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์ในการท าการท่องเที่ยวของชุมชน   
  7) การส่งเสริมช่องทางด้านการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผ่าน
สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เพจในเฟสบุ๊คและการออกงานด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทาง
การตลาดแก่ชุมชน  
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 6.2.3 การบริหารจัดการของชุมชนบ้านโคกเมือง  
  ระบบการบริหารจัดการของชุมชนบ้านโคกเมืองมีการจัดการเป็น
กลุ่ม และ อบต.จรเข้มาก ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ประกอบด้วยกลุ่มโฮมสเตย์                   
กลุ่มประกอบอาหาร กลุ่มการแสดง กลุ่มท าบายศรี กลุ่มบริการด้านสถานที่ และ
กลุ่มรักษาความปลอดภัย โดยคณะกรรมการศูนย์การท่องเที่ยวจะเป็นผู้รับงาน
และประสานไปยังกลุ่มต่าง ๆ แต่ละกลุ่ม ซ่ึงจะท าให้เกิดรายได้และค่าตอบแทน
ทุกคนอย่างเป็นธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับงานของ  Utami, Taufik & Bhakti (2019) 
ที่พบว่า การจัดตั้งหมู่บ้านท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวจะต้องเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ด้านองค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน เพราะชุมชนมีกลุ่ม
กิจกรรมการท่องเท่ียวที่หลากหลาย เช่นกลุ่มอาชีพ กลุ่มสินค้า และสอดคล้องกับ
งานของ วารยาภา มิ่งศิริธรรม และรวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ (2564) ที่พบว่า ปัจจัย
ที่มีผลต่อความส าเร็จและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน 
ด้านการเรียนรู้พบว่า กิจกรรมที่ชุมชนได้พัฒนาขึ้นจากสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
ประกอบกับการให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างแท้จริง  ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 
  กลุ่มโฮมสเตย์ชุมชนบ้านโคกเมือง กลุ่มสมาชิกที่ดูแลโฮมสเตย์ 
ผู้น าชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้านและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มากมี
วิธีด าเนินการดังนี้ 
  1) ท าความเข้าใจรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวให้ไปในทิศทาง
เดียวกัน  
  2) เลือกอัตลักษณ์ของชุมชนที่จะน าเสนอสู่ภายนอกให้ชัดเจน   
  3) ช่วยกันดูแลและรักษามาตรฐานโฮมสเตย์ไทย สะดวก สะอาด 
ปลอดภัย ให้บริการนักท่องเท่ียวด้วยไมตรีจิต 
  4) ความสามัคคีของชุมชนเป็นสิ่งที่ท าให้ชุมชนเข็มแข็งและสามารถ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างยั่งยืน  
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ภาพที่ 6.3 โฮมสเตย์บา้นโคกเมือง 
ที่มา: ผู้เขียน (2564) 

 
  กลุ่มร้านค้า/ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ชุมชนบ้านโคกเมือง มีวิธีการ
ด าเนินการดังนี้ 
  1) การบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกหน่วยงานในท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาครัฐให้การท างานในชุมชนเป็นไปด้วยความราบรื่น ประชุมพูดคุย
เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน  
  2) การสร้างผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว ลดปัญหาความชัดแย้ง 
และความเส่ือมโทรมของชุมชน  
  กลุ่มบริษัทน าเที่ยวในท้องถิ่น มีวิธีการด าเนินการดังนี้ 
  1) ศึกษาท าความเข้าใจกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม 
และออกแบบกิจกรรมในชุมชนให้เหมาะสมกับนักท่องเท่ียวกลุ่มนั้น ๆ  
  2) ท าโปรแกรมท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความเป็นชุมชน มีความ
หลากหลายและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในชุมชนและเครือข่ายท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง  
  กลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลและส่งเสริมการท่องเที่ยว มีวิธีการ
ด าเนินการดังนี้ 



      บทที ่6 กรณีศึกษา: การถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
                              บ้านโคกเมือง อ าภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

 210 
 

 นวัตกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

  1) หน่วยงานภาครัฐเองต้องมีการประสานการท างานร่วมกัน พูดคุย
กับชุมชนว่าชุมชนชาดหรือต้องการส่ิงใดเพื่อลงไปช่วยให้ค าปรึกษาหรือสนับสนุน
ได้ตรงจุด  
  2) การท างานต้องมีการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนมาก
ขึ้น มีการเข้าศึกษาดูงานการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อสานสัมพันธ์อัน
ดีในการท างานร่วมกัน  
  กลุ่มนักวิชาการ นักวิจัย นักอนุรักษ์ นักวางแผน มีวิธีการ
ด าเนินการดังนี้ 
  1) ช่วยให้ความรู้และแนวทางในการอนุรักษ์มรดกของชุมชนทั้งใน
ด้านประวัติศาสตร์ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อให้
ชุมชน นักท่องเท่ียว ทราบถึงหลักของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
  2) ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาชุมชนในมิติที่ชุมชนยัง
ชาดหรือต้องการความช่วยเหลือ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอประโคนชัย 
  
 6.2.4 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ชุมชนบ้านโคกเมืองมีกิจกรรมการท่องเที่ ยวที่หลากหลาย 
นักท่องเท่ียวจะได้ตามรอยอารยธรรมขอมโบราณ ชมวิถีวัฒนธรรมของชุมชน โดย
ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างเจ้าของชุมชนและนักท่องเที่ยว ดังนี้  
(ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์, 2563)   
  1) มัคคุเทศก์น้อยโรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ า  
  นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ าได้รับการอบรมและสามารรถ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนบ้านโคกเมืองซ่ึงมีแหล่งท่องเท่ียว
ที่ส าคัญคือ ปราสาทเมืองต่ า กุฏิฤาษีบ้านโคกเมือง ปราสาทเขาปลายบัดและ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชนเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา  น า
นักท่องเท่ียวเท่ียวชมอย่างเป็นกันเองทั้งนักท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็ก  
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ภาพที่ 6.4 ยุวมัคคุเทศก์โรงเรียนบา้นเมืองต่ า 
ที่มา: ผู้เขียน (2560) 

 

 
 

ภาพที่ 6.5 กิจกรรมยุวมัคคุเทศก์โรงเรยีนบ้านเมืองต่ า 
ที่มา: ผู้เขียน (2560) 
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  2) แหล่งเรียนรู้การทอเสื่อกก  
  ชุมชนบ้านโคกเมืองส่วนใหญ่ในหมู่บ้านจะปลูกกกหรือต้นไหลเป็น
จ านวนมากและความรู้การทอเสื่อกกก็ถูกสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจึงมีการ
รวมกลุ่มทอเสื่อกกขึ้นมาเมื่อปี 2545 เพื่อพัฒนารูปแบบการท าให้มีความสวยงาม
เป็นสัญลักษณ์ประจ าหมู่บ้านและตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยมีแนวคิดที่
จะแปรรูปเส่ือกกเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น แจกัน ที่รองแก้ว และกระเป๋า 
จนได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับ 4 ดาว มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ส าคัญของหมู่บ้าน 
 

 
 

ภาพที่ 6.6 แกนน าชุมชนน าเสนอการทอเสื่อกกลายผักกูดของชุมชน 
ที่มา: ผู้เขียน (2565) 

 
  3) กลุ่มทอผ้าหมักโคลนบารายพันปี  
  เป็นกลุ่มที่ด าเนินการทอผ้าบารายพันปี ย้อมด้วยสีธรรมชาติ เป็น
กิจกรรมที่นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในการท าด้วยการมัดย้อมหมักโคลนบารายพันปี 
และยังเป็นเจ้าของผลงานเอง ลายไม่ซ้ าใครสวยแบบสไตล์ของตนเอง  
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ภาพที่ 6.7 กลุ่มทอผ้าหมักโคลนบารายพันปี 
ที่มา: ผู้เขียน (2564) 

 
   4) แหล่งเรียนรู้ฐานผลิตภัณฑ์ทอเสี่อกกคนพิการ 
   เกิดจากรวมกลุ่มเพื่อสร้างฐานเรียนรู้ เมื่อปี 2553 โดยมีนางสาว
ส าลี ศรีริทา เป็นประธาน มีสมาชิกรวมทั้งหมด 30 คน ก่อตั้งเพื่อส่งเสริมอาชีพให้
กลุ่มคนพิการให้มีความและมีรายได้เสริมในครัวเรือน   
 

 
 

ภาพที่ 6.8 แหล่งเรยีนรู้ฐานผลิตภัณฑท์อเสื่อกกคนพิการ 
ที่มา: ผู้เขียน (2564) 
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  5) แหล่งเรียนรู้ฐานสมุนไพรภูเขาไฟเขาปลายบัด  
  การปลูกสมุนไพรเริ่มต้นปลูกไว้ใช้เองและขายในหมู่บ้าน สมุนไพร
สามารถแก้โรคต่าง ๆ ได้ เป็นทั้งอาหารและยา เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมา
แต่โบราณและใช้ควบคู่กับการนวดแผนไทย โดยมีนางหนูติ๋ว กองอุดม เป็นผู้มี
ความรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้านได้ปลูกพืชสมุนไพรเองในพื้นที่ติดกับเขาปลายบัด ซ่ึง
เป็นพื้นที่ภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ท าให้ได้สมุนไพรที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของ
ตลาด 
   6) วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิ ข้าวฮางภูเขาไฟ 
   ก่อตั้ง เมื่อ 18 ธันวาคม 2554 มีสมาชิกทั้งหมด 17 คน สามารถ
เที่ยวชม เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นและหาซ้ือเป็นของฝากหรือจะซ้ือไป
รับประทานเอง เป็นข้าวหอมมะลิที่มีแหล่งปลูกในท้องถิ่นซ่ึงมีแร่ธาตุจากแหล่งที่
เคยเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วน ามาผลิตเป็นข้าวฮางซ่ึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพ มี
วิตามิน แร่ธาตุและใยอาหารสูงจนไดร้ับมาตรฐานระดับ 5 ดาวในปี 2555 
   จากองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโคก
เมืองข้างต้น ผู้เขียนสามารถสรุปเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนโคกเมืองได้ดังต่อไปนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 6.9  อัตลักษณ์ของชุมชนโคกเมือง 
ที่มา: ผู้เขียน (2564) 
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 จากการสังเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้เขียน
เห็นว่า จุดเด่นของบ้านโคกเมืองคือ นักท่องเที่ยวมีกิจกรรมการพักโฮมสเตย์ที่
หลากหลาย มีการบริการดุจญาติมิตร รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย
และงดงาม โดยมุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่เรียบง่าย
และน่าประทับใจ เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับชุมชน มีบริการอาหารพื้นบ้าน มี
บริการน าเที่ยวของยุวมัคคุเทศก์ชมโบราณสถาน จักรยานให้เช่าปั่นชมหมู่บ้าน 
นวดแผนไทยและกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพชุมชนซ่ึงน่าสนใจมาก ด้วยความ
ร่วมมือร่วมใจของผู้น าและสมาชิกในชุมชนบ้านโคกเมืองได้มีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับของคนในชุมชนให้เกิดความเข็มแข็งและมีรายได้ที่ยั่งยืนตาม
หลักแนวคิดเศรษฐกิจ 4.0 ท าให้ชุมชนบ้านโคกเมืองผ่านการประเมินได้มาตรฐาน
โฮมสเตย์ระดับประเทศ นักท่องเท่ียวสามารถมาเรียนรู้วิถีชุมชนและสัมผัสกิจการ
รมการพักโฮมสเตย์ที่หลากหลายบนฐานของการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
วัฒนธรรม หัตถกรรมและเกษตรกรรม จัดเป็นฐานการเรียนรู้ที่เกิดจากภูมิปัญญา
ในชุมชนและที่เกิดจากการศึกษาเรียนรู้และน ามาต่อยอดเพื่อพัฒนาเพื่อให้
นักท่องเท่ียวเดินทางมาศึกษาเรียนรู้ สัมผัสวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตผู้คนอย่าง
ใกล้ชิด 
 

6.3 การถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบ: การจัดการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนบ้านโคกเมืองสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 6.3.1 ถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบ: ด้านกระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชน 

  การถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบ: ด้านกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
บ้านโคกเมือง ผู้เขียนได้ศึกษาจากแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบ้านโคกเมืองอย่างยั่งยืนโดยมี กระบวนการ
ออกแบบการท่องเที่ยวซ่ึงเรียกว่า The 3S Principles Stories Telling :Senses 
:Sophistication ประกอบด้วย 1) เร่ืองราว (Stories)  2) อรรถรส (Senses) และ 
3) ลีลา (Sophistication) ซ่ึงมีแนวทางดังนี้ 
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ภาพที่ 6.10  The 3S Principles Stories Telling: Senses: 
Sophistication 

ที่มา: ผู้เขียน (2564) 
 
  1) “เน้นเรื่องราว” (Stories) ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง มีการ
ออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวจากพื้นฐานของทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นและมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่น ชุมชนจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีกิจกรรมการท่องเท่ียวที่หลากหลาย นักท่องเท่ียวจะได้
ตามรอยอารยธรรมขอมโบราณ ชมวิถีวัฒนธรรมของชุมชน โดยผ่านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวระหว่างเจ้าของชุมชนและนักท่องเที่ยว ซ่ึงมีทรัพยากรการท่องเที่ยว
ภายในชุมชน ได้แก่ ปราสาทเมืองต่ า กุฏิฤาษี วัดเขาปลายบัด สวนเกษตรอินทรีย์
ประเพณีบวงสรวงเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปราสาทเมืองต่ า  ศูนย์จ าหน่ายสินค้า 
OTOP  งานหัตถกรรมทอผ้าไหม  ทอเส่ือกก ทอผ้าไหมพรมและสินค้าแปรรูปจาก
ผ้าไหม แปรรูปจากเสื่อกก  เป็นต้น ซ่ึงถือได้ว่าเป็นชุมชนที่มีเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้นักท่องเท่ียวได้เข้ามาเยี่ยมชม  
  2) “เพิ่มอรรถรส” (Senses) การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ โดย
การพัฒนากิจกรรม ท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ความสนุก และลงมือ

เน้นเรื่องราว (Stories) 

เพ่ิมอรรถรส (Senses) 

เติมลีลา (Sophistication) 

ด้านกระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชน 
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ปฏิบัติร่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนในชุมชน อีกทั้งชุมชนบ้านโคกเมือง มี
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายให้นักท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
เปิดโอกาสให้ได้มีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ในการท ากิจกรรม
เพื่อเพิ่มอรรถรสของการท่องเท่ียว โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 (สุนทรียภาพ) คือ 
รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ได้อย่างครบถ้วน และเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้าน
การท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย  
  - แหล่งเรียนรู้ฐานผลิตภัณฑ์จากคนพิการ ก่อตั้งเพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กลุ่มคนพิการให้มีความรู้และมีรายได้เสริมในครัวเรือน 
  - แหล่งเรียนรู้กุฎิฤาษีบ้านโคกเมือง มีแผนผังคล้ายอโรคยศาลใน
พุทธศาสนามหายาน ซ่ึงนิยมสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18 อย่างไรก็ตามหาก
ชิ้นส่วนประดับสถาปัตยกรรมเหล่านี้เป็นของที่มีมาแต่เดิมก็อาจสันนิษฐานว่าเคย
มีศาสนสถานแห่งหนึ่งสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16 ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 
18 จึงปรับแปลงใช้เป็นอโรคยศาลในพุทธศาสนา 
  - แหล่งเรียนรู้การแปรรูปเสื่อกก ชุมชนมีการแปรรูปเสื่อกกเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น แจกัน ที่รองแก้ว กระเป๋า เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2545 
ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ระดับ 4 ดาว เป็นแหล่งเรียนรู้ส าคัญของหมู่บ้าน 
  - แหล่งเรียนรู้ฐานสมุนไพรภูเขาไฟเขาปลายบัด ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่สืบทอดมาแต่โบราณและใช้ควบคู่กับการนวดแผนไทย  
  - แหล่งเรียนรู้ฐานเกษตรกรรมยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อจ าหน่าย
เมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดพันธ์ข้าวพันธุ์ดี รวมทั้งเป็นจุดสาธิตเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตข้าว ด าเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชน 
  -  ธนาคารต้นไม้สาขาปราสาทเมืองต่ า ธนาคารต้นไม้เปลี่ยนต้นไม้
เป็นเม็ดเงิน  
  - แหล่งเรียนรู้ปราสาทเขาปลายบัด สันนิษฐานว่าเป็นศาสนสถาน ที่
สร้างขึ้นเพื่อเป็นประติมากรรมของพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนาในพุทธศตวรรษที่ 
15 
  3) เติมลีลา (Sophistication) กระบวนการเรียนรู้หรือกิจกรรมที่
จะถูกออกแบบไว้ให้มีความไหลลื่น สามารถกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และ
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ได้สุนทรียภาพในขณะท ากิจกรรม โดยชุมชนมีนักเล่าเรื่องชุมชนที่น าพา
นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวและร่วมท ากิจกรรมผ่านการถ่ายทอด
เร่ืองราวและสร้างความประทับใจในการท่องเที่ยว โดยมัคคุเทศก์น้อยโรงเรียนวัด
บ้านเมืองต่ าที่ได้รับการอบรมและสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียว
ในชุมชนบ้านโคกเมืองและน าชมได้อย่างเป็นกันเองและยังสามารถท าให้เยาวชน
รุ่นหลังมีความรักและหวงแหนเห็นคุณค่าของทรัพยากรในชุมชนของตน สามารถ
ที่จะน ามาจัดการได้อย่างคุ้มค่า 

  
 6.3.2 ถอดบทเรียนชุมชนตน้แบบ: ด้านการบริหารจัดการชุมชน 
  การถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบ: ด้านการบริหารจัดการชุมชน 
ผู้เขียนได้ศึกษาจากกระบวนการ POSDC มาใช้ในการการบริหารจัดการชุมชน
บ้านโคกให้เกิดการบริหารจัดการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 

 

  

 

 

 

 
 
 

   
ภาพที่ 6.11  การบริหารจดัการชุมชน จากกระบวนการ POSDC 

               ที่มา: ผู้เขียน (2564) 
 

การบริหาร
จัดการชุมชนบ้าน

โคกเมือง

การ
วางแผน

การจัดการ
องค์กร

การจัดสรร
และบริหาร
บุคลากร

การ
อ านวยการ

การควบคุม
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  1) P - Planning คือ การวางแผน ชุมชนมีการวางแผนในการ
บริหารจัดการชุมชน โดยเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเที่ยวร่วมกัน ร่วมจัดท าแผนพัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
แต่งตั้งคนในชุมชนที่มีความรู้มาช่วยงาน มีการปรึกษาหรือชุมชนกันอย่าง
สม่ าเสมอ 
  2) O – Organizing คือ การจัดการองค์กร ชุมชนมีการแบ่งหน้าที่
กันอย่างชัดเจน และร่วมกันท างานอย่างเสียสละ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และด าเนิน
ทุกกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้อย่างรัดกุม คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและเกิดเป็นความภาคภูมิใจในชุมชน 
  3) S - Staffing คือ การจัดสรรและบริหารบุคลากร ชุมชนมีการ
กระจายบทบาทหน้าที่ตามความสามารถหรือความเช่ียวชาญของแต่ละคน อีกทั้ง
มีการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้พิการ และผู้ว่างงานให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้ง
การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยว เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านโคกเมืองให้ประสบความส าเร็จ
และเป็นที่รู้จักมากขึ้น 
  4) D - Directing คือ การอ านวยการ ชุมชนมีผู้น าชุมชนที่เป็นการ
สื่อสารเพื่อให้เกิดการด าเนินการตามแผน ซ่ึงเป็นผู้น าที่น าพาคนในชุมชนร่วมกัน
พัฒนาชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมืองจนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และมีผู้น าและแกน
น าชุมชนที่มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้น าชุมชนในการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
และยังเป็นผู้ที่สร้างความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนของบ้านโคกเมือง 
  5) C - Controlling คือ การควบคุม ชุมชนมีการยอมรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกภาคส่วนและยินดีที่จะให้ผู้อื่นตรวจสอบผลการด าเนินงานของ
ชุมชนของตนได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการก ากับดูแลควบคุมในการท างานของ
ทุกส่วน โดยให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยทุกฝ่ายได้ตรวจสอบผลการ
ท างานของแต่ละฝ่ายอย่างตรงไปตรงมา อีกทั้งน าข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข 
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย หมั่นพิจารณาปรับปรุงแผนงานที่ด าเนินการไปแล้ว
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มีข้อบกพร่องมีการบันทึกจุดเด่น จุดด้อย ของชุมชน แล้วน ามาพัฒนา เน้นการท า
ประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน 
 
 6.3.3 ถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบ: ด้านองค์กรชุมชนและการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
   การถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบ: ด้านองค์กรชุมชนและการมีส่วน
ร่วมของชุมชนบ้านโคกเมือง มีหลักการในการบริหารจัดการด้านองค์กรชุมชน 
ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
   

   
ภาพที่ 6.12  หลักการในการบริหารจดัการดา้นองค์กรชุมชน 

               ที่มา: ผู้เขียน (2564)  
 
 

การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม 

การมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์ 

การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 

การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 
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         1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Making Decision) ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาเป็นชุมชนท่องเท่ียว การตัวแทนชุมชนจาก
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับประโยชน์ และร่วมในการติดตามประเมินผล  
  2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ( Implementation) 
ชุมชนมีการประชุมหาหรือในการร่วมท ากิจกรรมร่วมกันกับคนในชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอ โดยคนในชุมชนให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา  ทั้งการร่วมมือท า
กิจกรรมร่วมกับนักท่องเท่ียว และร่วมงานบุญประเพณีของชุมชน  
  3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ชุมชนมีการ
วางแผนและวางกฎระเบียบในการรับผลประโยชน์ร่วมกับคนในชุมชนอย่างเป็น
ธรรม มีการใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมหรือใช้รูปแบบวิสาหกิจชุมชนในการท างาน
ของกลุ่ม และสามารถสอบถามการด าเนินงานของละฝ่ายได้อย่างตรงไปตรงมา 
อีกทั้งในการรับผลประโยชน์ ชุมชนมีการแจกแจงรายละเอียดต่อส่วนร่วมเป็น
ประจ า  
  4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการเข้าร่วมประชุมการประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ โดยมีการน าเสนอข้อมูล
การด าเนินงานในปัจจุบันของแต่ละฝ่าย และชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นให้แต่ละฝ่ายฟัง 
เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาชุมชนต่อไป 
  จากการถอดบทเรียนต้นแบบ ดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้น าเสนอ
แนวทางพัฒนาปัจจัยด้านการบริหารจัดการมาพัฒนาเป็นโครงการต่อยอดกับ
ชุมชนต้นแบบของประเทศเพื่อนบ้านคือ ชุมชนบันทายฉมาร์ ราชอาณาจักร
กัมพูชา ที่มีบริบทใกล้เคียงกับชุมชนบ้านโคกเมือง ดังรายละเอียดตามล าดับ
ดังต่อไปนี้ 
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6.3.4 การถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบ: โครงการแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดของชุมชนโคกเมืองสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  1. กระบวนการเทียบเคียง (Benchmarking) ชุมชนต้นแบบบ้าน
โคกเมืองกับชุมชนต้นแบบบันทายฉมาร์ของกัมพูชา  
   ผู้เขียนขอเปรียบเทียบศักยภาพของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ระหว่างชุมชนบ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมยของไทยและชุมชนบันทายฉมาร์ 
จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา  (Somnuek, P. 2022) ตาม
องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 ประการได้แก่ (1) ทรัพยากร
การท่องเที่ยว (2) องค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วม (3) การบริหารจัดการ และ (4) 
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548) 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

  
 

  ชุมชนบ้านโคกเมือง        ชุมชนบันทายฉมาร์ 
  

ภาพที่ 6.13  ชุมชนบ้านโคกเมืองกับชมุชนกับทายฉมาร ์

ที่มา: ผู้เขียน (2565) 
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ตารางที่ 6.1 การเปรียบเทียบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างชุมชน
โคกเมืองและชุมชนบันทายฉมาร์ 
 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ชุมชนโคกเมือง ชุมชนบันทายฉมาร์ 
ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวหลัก 
(โบราณสถาน) 

เมืองต่ า (พุทธศตวรรษที่ 16) 
ศิลปะบาปวน 

บันทายฉมาร์ (พุทธ
ศตวรรษที่ 18) 
ศิลปะบายน 

ปีที่ก่อตั้งการ
ท่องเที่ยวชุมชน 
(CBT) 

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 

องค์กรที่ก่อตั้ง กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 

 Agir Pour le 
Cambodge (APLC).  
&Global Heritage 
Fund (GHF)  

รางวัลที่ได้รับ ชนะเลิศโครงการอาสาพัฒนาและ
ป้องกันตนเอง (อพป) ปี พ.ศ. 
2529 และหมู่บ้านโอทอปเพ่ือการ
ท่องเที่ยว (OTOP Village 
Champion)  ปี พ.ศ.2549 

Hidden Treasures 
Cambodia Winning 
Destination 2010 

โฮมสเตย์ √ √ 
มัคคุเทศก์ √ √ 
อาหาร √ √ 
งานฝีมือ (ผ้าทอมือ 
หรือวัสดุอื่นๆ) 

√ √ 

ดนตรีการแสดง
พื้นเมือง 

√ √ 

สาธิตการปลูกข้าว √ √ 
วิถีชีวิตและประเพณี √ √ 
ล่องเรือ  - √ 
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ตารางที่ 6.1 การเปรียบเทียบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างชุมชน
โคกเมืองและชุมชนบันทายฉมาร์ (ต่อ) 
 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ชุมชนโคกเมือง ชุมชนบันทายฉมาร์ 
ทัวร์ปราสาท พนมรุ้ง เขาปลายบัด กุฏิฤาษีบ้าน

โคกเมือง บารายเมืองต่ า 
ตาเมือน ตาควาย (ตั้งอยู่
ในเขตแดนไทย-กัมพูชา) 

เรียนท าอาหาร √ √ 
จักรยานท่องเที่ยว √ √ 
นวดแผนโบราณ  √ - 
เดินป่า √ √ 

 
  ทรัพยากรการท่องเที่ยวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ชุมชนทั้งสองแห่งมี

ทรัพยากรการท่องเที่ยวในลักษณะที่มีศักยภาพใกล้เคียงกันครบทั้ง 7 ประเภท
ตามแนวคิดทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนที่ครอบคลุมอันได้แก่ (1) แหล่ง
ธรรมชาติที่มีความสวยงาม โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น ป่าไม้ ภูเขา 
น้ าตก ถ้ า ทะเล (2) แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ ศาสนสถานที่สวยงาม  
(3) พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน (4) งานบุญพื้นบ้าน งานประเพณีพื้นเมือง (5) ภูมิปัญญา
พื้นบ้าน วิถีชีวิตพื้นบ้าน และการประกอบอาชีพหลักในชุมชน (6) ไร่นา สวน
เกษตร และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ และ (7) บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความสามารถ
ท างานในธุรกิจท่องเที่ยวด้านบริการอย่างมีคุณภาพในแต่ละสาขา เช่น บริการรถ
น าเที่ยว เรือน าเที่ยว บริการร้านอาหาร และบริการน าเที่ยว (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
หรือ วิทยากรในท้องถิ่น) เป็นต้น ในส่วนที่แตกต่างกันได้แก่ กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวประเภทล่องเรือ มีเฉพาะชุมชนบันทายฉมาร์ และกิจกรรมนวดแผน
โบราณ มีเฉพาะชุมชนโคกเมือง 
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   2. องค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วม 
 

ตารางที่ 6.2 การเปรียบเทียบองค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน
โคกเมืองและชุมชนบันทายฉมาร์ 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ชุมชนโคกเมือง ชุมชนบันทายฉมาร์ 
1. กลุ่มอาชีพต่างๆที่หลากหลายภายในชุมชน √ √ 
2. กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เป็นเจ้าของโดยชุมชน
และมีบทบาทร่วมกันในการท างาน 

√ √ 

3. คนในชุมชนมีความเข้าใจกัน สามัคคี รู้จัก
บทบาทหน้าที่ของตนเอง 

√ √ 

4. มีปราชญ์ หรือผู้มีความรู้และทักษะในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่หลากหลายในชุมชน 

√ √ 

5. มีตัวแทนชุมชนจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ตั้งแต่ร่วม
คิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับ
ประโยชน์ และร่วมในการติดตามประเมินผล 

√ √ 

 
   องค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วมข้างต้นจะเห็นได้ว่า ชุมชนทั้งสอง
แห่งมีองค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วมในลักษณะที่มีศักยภาพใกล้เคียงกันและ
ครอบคลุมตามแนวคิดองค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วมได้แก่ (1) กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
ที่หลากหลายภายในชุมชน (2) กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เป็นเจ้าของโดยชุมชนและมี
บทบาทร่วมกันในการท างาน (3) คนในชุมชนมีความเข้าใจกัน สามัคคี รู้จัก
บทบาทหน้าที่ของตนเอง (4) มีปราชญ์ หรือผู้มีความรู้และทักษะในเรื่องต่าง ๆ ที่
หลากหลายในชุมชน และ (5) มีตัวแทนชุมชนจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับประโยชน์ 
และร่วมในการติดตามประเมินผล 
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   3. การบริหารจัดการ 
 
ตารางที่ 6.3 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการระหว่างชุมชนโคกเมืองและ
ชุมชนบันทายฉมาร์ 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ชุมชนโคกเมือง ชุมชนบันทายฉมาร์ 
1. มีองค์กรหรือกลไกในการท างานเพ่ือจัดการ
ท่องเที่ยวและสามารถเช่ือมโยงการท่องเที่ยว
กับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้ 

√ √ 

2. มีกฎ กติกาในการจัดการส่ิงแวดล้อม 
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 

√ √ 

3. มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม √ √ 

4. มีกองทุนของชุมชนที่เอื้อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

√ √ 

5 .มีระบบการจัดการให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือน 

√ √ 

6. สร้างจิตส านึกเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในส่วน
ของชาวบ้านและผู้มาเยือน 

√ √ 

7. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว √ √ 
8. การบริหารจัดการน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ √ √ 
9. การบริหารจัดการที่พักและการให้บริการ √ √ 
10. การพัฒนาสินค้าของที่ระลึก  √ - 
11. การประชาสัมพันธ ์ √ √ 

 
   การบริหารจัดการข้างต้นจะเห็นได้ว่า ชุมชนทั้งสองแห่งมีการ
บริหารจัดการในลักษณะที่มีศักยภาพใกล้เคียงกันและครอบคลุมตามแนวคิดการ
บริหารจัดการได้แก่ (1) มีองค์กรหรือกลไกในการท างานเพื่อจัดการท่องเที่ยวและ
สามารถเช่ือมโยงการท่องเท่ียวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้ (2) มีกฎ กติกาใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว (3) มีการกระจาย
ผลประโยชน์ที่เป็นธรรม (4) มีกองทุนของชุมชนที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน (5) มีระบบการจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือน (5) มีระบบการจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ร ะหว่ า งช าวบ้ านกั บผู้ ม า เยื อน  (6 )  สร้ า งจิ ตส านึ ก เ รื่ อ งก ารอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในส่วนของชาวบ้านและผู้มาเยือน (7) การ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (8) การบริหารจัดการน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (9) 
การบริหารจัดการที่พักและการให้บริการ (10) การพัฒนาสินค้าของที่ระลึก และ 
(11) การประชาสัมพันธ์ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในประเด็นการพัฒนาสินค้าที่ระลึก 
ชุมชนบันทายฉมาร์ยังไม่มีการพัฒนาสินค้าที่ระลึกประจ าท้องถิ่นออกมาจ าหน่าย
ให้กับนักท่องเท่ียว 
   4. กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
ตารางที่ 6.4 การเปรียบเทยีบการเรียนรู้ระหว่างชมุชนโคกเมืองและ ชุมชน 
บันทายฉมาร ์

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ชุมชนโคกเมือง ชุมชนบันทายฉมาร์ 
1.ลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถ
สร้างการเรียนรู้ และความเข้าใจในวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

√ √ 

2.กระบวนการเรียนรู้ต้องเริ่มจากการศึกษา
ศักยภาพของคนในชุมชน เพ่ือความพร้อมใน
การบอกเล่าข้อมูล และคนในชุมชนต้องมี
ความพร้อมที่จะเรียนรู้ มีความสามัคคี 
ท างานร่วมกันได้ 

√ √ 

3. กระบวนการเรียนรู้ต้องศึกษาศักยภาพของ
พื้นที่ในชุมชน รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
สืบสานต่อกัน 

√ √ 
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ตารางที่ 6.4 การเปรียบเทยีบการเรียนรู้ระหว่างชมุชนโคกเมืองและ ชุมชน 
บันทายฉมาร ์

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ชุมชนโคกเมือง ชุมชนบันทายฉมาร์ 
4. กระบวนการเรียนรู้ต้องศึกษาคนในชุมชน 
ต้องรู้จัก ต้องรักและหวงแหนเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรในชุมชนของตน สามารถที่จะน ามา
จัดการได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ทั้งนี้แล้ว
ชุมชนต้องมีความพร้อมในการเรียนรู้ 

√ √ 

5. กระบวนการเรียนรู้ต้องศึกษาคนในชุมชน
มีความรู้ ความเข้าใจ  ในเรื่องแนวคิด 
พื้นฐานทางด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ
การจัดการในพื้นที่ได้ด้วย 

√ √ 

 
  การเรียนรู้ข้างต้นจะเห็นได้ว่า ชุมชนทั้งสองแห่งมีการเรียนรู้ใน
ลักษณะที่มีศักยภาพใกล้เคียงกันและครอบคลุมตามแนวคิดการเรียนรู้ได้แก่   
(1) ลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการเรียนรู้ และความเข้าใจใน
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่าง (2) กระบวนการเรียนรู้ต้องเริ่มจากการศึกษา
ศักยภาพของคนในชุมชน เพื่อความพร้อมในการบอกเล่าข้อมูล และคนในชุมชน
ต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ มีความสามัคคี ท างานร่วมกันได้ (3) กระบวนการ
เรียนรู้ต้องศึกษาศักยภาพของพื้นที่ในชุมชน รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานต่อกัน (4) กระบวนการเรียนรู้ต้อง
ศึกษาคนในชุมชน ต้องรู้จัก ต้องรักและหวงแหนเห็นคุณค่าของทรัพยากรใน
ชุมชนของตน สามารถที่จะน ามาจัดการได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ทั้งนี้แล้วชุมชน
ต้องมีความพร้อมในการเรียนรู้ และ (5) กระบวนการเรียนรู้ต้องศึกษาคนในชุมชน
มีความรู้ ความเข้าใจ  ในเรื่องแนวคิด พื้นฐานทางด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
และการจัดการในพื้นที่ได้ด้วย 
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  6.3.5 การถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบ: โครงการพัฒนาเครือข่าย
การท่องเที่ยวโดยชุมชนข้ามพรมแดนระหว่างชุมชนบ้านโคกเมืองของ
ไทยและชุมชนบันทายฉมาร์ของกัมพูชา 
 

  ผู้เขียนได้สังเคราะห์การก าหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนข้ามพรมแดนระหว่างชุมชนบ้านโคกเมืองและชุมชนบันทาย
ฉมาร์ ผ่านแนวคิดการสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (สถาบันการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2546) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงสามารถท าได้ใน 3 มิติ อันประกอบด้วย 
  1) การพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ทั้งสองชุมชนมีข้อด้อย ได้แก่ การพัฒนาสินค้าที่ระลึกของ
ชุมชนบันทายฉมาร์ กิจกรรมนวดแผนโบราณของชุมชนบันทายฉมาร์  และ
กิจกรรมการล่องเรือของชุมชนโคกเมือง 
  2) การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับมัคคุเทศก์น าเที่ยวภาษาอังกฤษของชุมชน
บ้านโคกเมืองที่ยังด้อยศักยภาพเมื่อเทียบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นของชุมชนบันทาย
ฉมาร์  
  3) การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
ชุมชนบันทายฉมาร์เรื่อง ยานพาหนะน าเท่ียว และเส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
ตลอดจนห้องน้ าและจุดพักผ่อนในแหล่งท่องเท่ียว ยังด้อยศักยภาพมากกว่าชุมชน
โคกเมือง 
  กระบวนการพัฒนาเครือข่ายระหว่างสองชุมชน ประกอบด้วย  
การจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายในรูปแบบของการจัดเวทีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างตัวแทนกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรร่วมกัน  การสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว
สร้างสรรค์ที่ท าร่วมกันเป็นโมเดลการท่องเที่ยวแบบจุดหมายปลายทางเดียว เพื่อ
สร้างพลังของเครือข่ายและให้ผลประโยชน์ตกแก่กลุ่มสมาชิก การท า
ประชาสัมพันธ์และการตลาดร่วมกันหรือการต่อรองกับบริษัทน าเที่ยว ตลอดจน
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การประสานทรัพยากรจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนให้เข้ามา
ช่วยเหลือในการจัดสรรงบประมาณและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว
ของทั้งสองชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสามารถผลักดันแนวทางการพัฒนา
เครือข่ายสู่การพัฒนาเครือข่ายระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักร
กัมพูชาอันประกอบด้วย การเสนอนโยบายระหว่างสองประเทศในการจัดสัมมนา
เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างกัน
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องทุกปี การพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกัน
ระหว่างสองชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันและการผลักดัน
นโยบายระหว่างประเทศ เช่น GATS (General Agreement on Trade in 
Service) ของสองประเทศ 
  อย่างไรก็ตาม ในส่วนของงานศิลปะและงานหัตกรรมของชาวบ้าน
ชุมชนบันทายฉมาร์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดจะเป็นงานหัตถกรรมเกี่ยวกับผ้าไหม โดย
ชุมชนบันทายฉมาร์ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานระหว่างประเทศคือ 
Soieries Du Mekong Silk Center จากประเทศฝรั่งเศสให้เป็นศูนย์ผลิตงาน
หัตถกรรมจากผ้าไหมซ่ึงเป็นศูนย์ที่มีการผลิตงานผ้าไหมจากฝีมือของชาวบ้านใน
ชุมชนโดยอุปกรณ์พื้นถิ่น  นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมกระบวนการผลิตภายใน
ศูนย์ Soieries Du Mekong Silk Center ได้และสามารถเลือกซ้ือสินค้าที่ผ่าน
การแปรรูปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเงิน ผ้าคลุมไหล่ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าซ่ินและของที่
ระลึกต่าง ๆ ที่ผลิตจากผ้าไหม  
  ส าหรับชุมชนโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ราชอาณาจักรไทย สามารถ
พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เช่น การจัดกิจกรรมล่องเรือของชุมชน
โคกเมืองที่อ่างเก็บน้ าปราสาทเมืองต่ า อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ อ
สร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้มากขึ้น นอกจากนั้นควรมีการพัฒนา
ศักยภาพทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และการพัฒนาสิ่ง
อ านวยความสะดวก เช่น ป้ายบอกทาง ปรับปรุงสถานที่จอดรถให้กว้างขวางและ
สะดวกสบายขึ้น ก็จะท าให้การพัฒนาเครือเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนข้าม
พรมแดนระหว่างสองชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นทั้งสองชุมชน
ควรมีการจัดโปรแกรมการน าเที่ยวร่วมกันแบบจุดหมายปลายทางเดียวให้กับ
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นักท่องเที่ยว โดยให้ทั้งสองชุมชนมีส่วนร่วมในการให้บริการนักท่องเท่ียวโดยเริ่ม
จากชุมชนโคกเมือง ราชอาณาจักรไทยและเดินทางไปท่องเที่ยวชุมชนบันทาย
ฉมาร์ ราชอาณาจักรกัมพูชาในวันรุ่งขึ้น พักค้างคืนหนึ่งคืน แล้วเดินทางกลับมายัง
ราชอาณาจักรไทยในวันที่สาม ดังโปรแกรมน าเที่ยวต่อไปนี้ 
 
 โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบบจุดหมายปลายทาง
เดียว 
 วันแรก ชุมชนโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ราชอาณาจักรไทย 
 นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนบ้านโคก
เมือง ประกอบด้วย กิจกรรมการล่องเรืออ่างเก็บน้ ารอบปราสาทเมืองต่ า  
 การเยี่ยมชมและซ้ือผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของชุมชนตามฐานเรียนรู้
ต่าง ๆ ชมฐานการเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (10 ฐานเรียนรู้) 
ประกอบด้วย การทอเสื่อกกลายปราสาทเมืองต่ าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเส่ือกก  
การทอผ้าไหมลายผักกูด การผลิตข้าวภูเขาไฟศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า 
OTOP ของบ้านโคกเมือง ฐานเรียนรู้สมุนไพรมหัศจรรย์ เรียนรู้การท าข้าวจี่ (ขนม
พื้นบ้านของภาคอีสาน) กิจกรรมรับประทานอาหารกลางวัน กิจกรรมการต้อนรับ
และบายศรีสู่ขวัญ การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การรับประทานอาหารแบบ
พื้นบ้านพร้อมชมการแสดง และการพักบ้านพักแบบโฮมสเตย์ 
 
 วันที่สอง ชุมชนโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ราชอาณาจักรไทย และชุมชน
บันทายฉมาร์ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 นักท่องเที่ยวร่วมตักบาตรตอนเช้า รับประทานอาหารเช้าและเดินทางไป
ด่านชายแดนช่องจอม อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและเดินทางไปยังชุมชนบันทายฉมาร์ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักร
กัมพูชา กิจกรรมรับประทานอาหารกลางวัน ในช่วงบ่าย เข้ารับการต้อนรับที่ศูนย์
ต้อนรับชุมชน จากนั้นเข้าพักบ้านพักโฮมสเตย์ ตอนเย็นมีกิจกรรมการต้อนรับและ
บายศรีสู่ขวัญ การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การรับประทานอาหารแบบ
พื้นบ้านพร้อมชมการแสดง 
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 วันที่สาม ชุมชนบันทายฉมาร์ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักร
กัมพูชา และชุมชนโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ราชอาณาจักรไทย  
 นักท่องเที่ยวรับประทานอาหารเช้า กิจกรรมชมปราสาทบันทายฉมาร์ 
กิจกรรมเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของชุมชนด้วยพาหนะน าเที่ยวแบบโคยนต์ 
กิจกรรมเยี่ยมชมหมู่บ้านและสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบชุมชน กิจกรรม
รับประทานอาหารกลางวัน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท่องเที่ยว
และการประเมินผลการให้บริการ และเดินทางกลับราชอาณาจักรไทยในช่วงบ่าย 
 ทั้งนี้ผู้เขียนสรุปได้ว่า การพัฒนาเครือเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ข้ามพรมแดนระหว่างสองชุมชน สามารถท าได้ใน 3 มิติตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวของอาเซียน ได้แก่ (1) การพัฒนาสินค้าและบริการทางการ
ท่องเท่ียว (2) การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว และ (3) การพัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกทางการท่องเท่ียว โดยมีกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายในรูปแบบของ
การจัดเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง การ
สร้างกิจกรรมการท่องเท่ียวสร้างสรรค์ที่ท าร่วมกันเพื่อสร้างพลังของเครือข่ายและ
ให้ผลประโยชน์ตกแก่กลุ่มสมาชิก การท าประชาสัมพันธ์และการตลาดร่วมกัน
หรือการต่อรองกับบริษัทน าเท่ียว ตลอดจนการประสานทรัพยากรจากภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนให้เข้ามาช่วยเหลือในการจัดสรรงบประมาณและ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวของทั้งสองชุมชนอย่างต่อเนื่อง จน
สามารถได้โมเดลของการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยชุมชนข้ามพื้นที่ระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาที่สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานที่
มีประสิทธิภาพร่วมกันได้ดังนี้ 
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6.4 ปัจจัยสู่ความส าเร็จของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้าน

โคกเมือง 
 (1) สมาชิกในชุมชนเห็นประโยชน์ของการจัดการท่องเที่ยว  
 ระบบการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนต้นแบบบ้านโคกเมืองมีการจัดการ
เป็นกลุ่ม และ อบต.จรเข้มากท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ประกอบด้วย กลุ่มโฮมสเตย์ 
กลุ่มประกอบอาหาร กลุ่มการแสดง กลุ่มท าบายศรี กลุ่มบริการด้านสถานที่ และ
กลุ่มรักษาความปลอดภัย โดยคณะกรรมการศูนย์การท่องเที่ยว จะเป็นผู้รับงาน
และประสานไปยังกลุ่มต่าง ๆ แต่ละกลุ่ม ซ่ึงจะท าให้เกิดรายได้และค่าตอบแทน
ทุกคนอย่างเป็นธรรม  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.14  รายได้จากการท่องเที่ยวโดยชมุชนบา้นโคกเมืองในปี พ.ศ. 2562 

ที่มา: ผู้เขียน (2565) 
 

 (2) องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
 สามารถสรุปจุดแข็งของชุมชนต้นแบบบ้านโคกเมืองจากการประชุมกลุ่ม
ย่อยกับตัวแทนกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชนบ้านโคกเมือง  พบว่า ชุมชนโคกเมืองมีจุดแข็งใน 2 เรื่อง ได้แก่ การมีส่วน
ร่ วมของชุ มชนในการจัดการท่อง เที่ ยว ในชุมชนโดยทั้ งผู้ น ากลุ่ มคณะ
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กรรมการบริหารจัดการกลุ่ม เยาวชนในชุมชน วัดและโรงเรียน เป็นการแสดงถึง
ความเข้มแข็งของชุมชนและมีประสิทธิภาพ และเอกลักษณ์ของทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนผ่านทุนทางสังคมและภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็น งานหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ข้าวอินทรีย์ ผลไม้ดินภูเขาไฟ 
และอาหารท้องถิ่น รวมถึงภูมิทัศน์ของชุมชนที่ประกอบด้วยความหลากหลายของ
อารยธรรมอีสานใต้และปราสาทเมืองต่ า อันเป็นสถาปัตยกรรมของเขมรโบราณที่
ยังคงเสน่ห์  
 (3) แนวทางการเตรียมการและพัฒนาการท่องเที่ยว  
 ชุมชนบ้านโคกเมืองได้รับการอบรมและพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจ านวนมาก ซ่ึงจะขอยกตัวอย่างการพัฒนา
ร่วมกับองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในปี 2561 
สรุปได้ว่า เมื่อปี 2561 อพท. ได้เข้าไปช่วยพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านโคก
เมือง คือจัดกิจกรรมท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วม ด้วยเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดย ชุมชนของประเทศไทย 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านที่ 1 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านที่ 2 การจัดการ
เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ด้านที่ 3 การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทาง
วัฒนธรรม ด้านที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน และด้านที่ 5 การบริการและความปลอดภัย เพื่อก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายด้านการ
ท่องเที่ยวที่ชัดเจนและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่จัดท าขึ้นผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมนั้น เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนและสามารถน าไปใช้
บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ หลังจากกิจกรรมจัดท า
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน อพท. ได้เข้าไปพัฒนาชุมชนด้านการบริหาร
จัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเป็นล าดับแรก เนื่องจากการพัฒนาโครงสร้างของ
กลุ่ม ระบบการกระจายรายได้ที่ชัดเจนและเป็นธรรม การพัฒนาบุคลากรและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเป็นฐานในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและต่อยอดไปสู่การ
พัฒนากิจกรรมในด้านอื่น ๆ ได้ เช่น กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการ
พัฒนานักสื่อความหมาย ซ่ึงในปี 2562 ที่ผ่านมาชุมชนบ้านโคกเมืองได้รับรางวัล 
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DASTA Award จัดโดย อพท. และชุมชนบ้านโคกเมืองได้ผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย ด้วยคะแนนสูงถึงร้อย
ละ 88.85 และยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงมีพัฒนาการของการได้รับ
รางวัลของชุมชนตามล าดับอย่างมากมาย ประกอบด้วย รางวัลหมู่บ้านอาสาและ
ป้องกันตนเองระดับภาคและระดับชาติ  รางวัล OTOP Village Champion 
(OVC) อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว(หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP) รางวัล English for 
Cultural Tourism Village Tourist Industry (OTOP Village) หมู่บ้านท่องเท่ียว
เชิ ง วัฒนธรรม  รา งวั ล  HOMESTAY STANDARD OUTSTANDING AWARD 
รางวัล ASEAN HOMESTAY รางวัลASEAN COMMUNITY BASED TOURISM 
STANDARD รางวัล SME PROVINCIAL CHAMPION  รางวัล DASTA AWARD 
และรางวัล Go Green Route Award 
 (4) การพัฒนาให้การท่องเที่ยวอยู่ในมาตรฐานเกณฑ์ของการท่องเที่ยว
โดยชุมชนหรือการรับรองแหล่งท่องเที่ยว  
 ชุมชนบ้านโคกเมืองมีการพัฒนาตนเองด้วยการได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย
เริ่มจากรางวัลมาตรฐานโอมสเตย์ไทย จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และรางวัลด้านการท่องเที่ยวอื่น  ๆ จากหน่วยงานต่าง ๆ
ทางด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นต้น จึง
นับได้ว่า ชุมชนมีการพัฒนาให้การท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานอย่างเต็มภาคภูมิ 
 (5) การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว  
 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกเมืองได้รับการพัฒนาจาก
ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยได้เข้ามาช่วยเหลือ
ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดท าแบรนด์ผลิตภัณฑ์ บารายาให้กับชุมชน และการจัด
งานกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น งานประเพณีลอยกระทง ของส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กิจกรรมการจับคู่
ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ของ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การตลาดดิจิทัลของคนใน
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ชุมชนและการต่อยอดอาชีพของชุมชน ได้แก่ ฟาร์มปูนาและธนาคารน้ าใต้ดินของ 
ผู้ประสานงานกลุ่มโอมสเตย์ของชุมชนบ้านโคกเมืองและเป็นเจ้าของบ้านพักคือ 
239 เมืองต่ าโฮมสเตย์ คือคุณพาพัชร์ ศรีชนะ และคุณส้มเกลี้ยง สืบวัน ประธาน
กลุ่มโอมสเตย์ การจัดท าสื่อสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว 
ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การส่งเสริมกิจกรรมเชฟ
ชุมชนโดยการน าพ่อครัวของชุมชนบ้านโคกเมืองคือ คุณบุญเพ็ง สืบวัน ไปออก
รายการทางโทรทัศน์และท าหน้าที่เป็นเชฟที่ร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร เพื่อ
จัดกิจกรรมการประกอบอาหารพื้นบ้านของชุมชน เช่น ผัดกุ้งจ่อมที่มีชื่อเสียง โดย
สายการบินThai AirAsia ให้การสนับสนุน ตลอดจนการจัดท าโปรแกรมน าเที่ยว
ให้กับชุมชนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และน าไปเสนอต่อบริษัทน าเที่ยว
จากกรุงเทพมหานครให้น านักท่องเที่ยวมาใช้บริการ เป็นต้น จากที่กล่าวมา
ข้างต้นจะเห็นได้ว่า การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกเมืองสามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 (6) การจัดการห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวของชุมชน  
 การจัดการห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง หมายถึง การให้
ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง การท่องเที่ยวเป็น
อุตสาหกรรมที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับบุคคลหลายกลุ่ม หลายฝ่ายและ
ยังสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยการ
ท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมที่ลงทุนค่อนข้างต่ าแต่ได้ผลตอบแทนค่อนข้างสูง ทั้งนี้
เพราะการเดินทางท่องเที่ยวจ าต้องอาศัยกิจกรรมรองรับหลายลักษณะ เช่น การ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการขนส่ง การให้บริการที่พัก การให้บริการ
อาหารและบันเทิง การให้บริการน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ การจ าหน่ายของที่ระลึก 
และการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น จึงต้องช่วยกันพัฒนาจิตส านึกทางการ
ท่องเที่ยวแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ซ่ึงกลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนบ้านโคกเมืองประกอบด้วย 5 กลุ่ม
ที่ส าคัญคือ 
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  1. กลุ่มนักท่องเที่ยว  
  (1) การมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชนและศูนย์
จ าหน่ายสินค้าในชุมชนที่เกี่ยวกับทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นคืน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถหาข้อมูลและความรู้ทางการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืนอันจะน าไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ 
  (2) ให้มีการสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่เปิดโอกาสแก่
นักท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวช่วยดูแลป้องกันการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมการมัดย้อมผ้าหมักโคลนบารายพันปี เป็นต้น 
  (3) ให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและวัฒนธรรม
มากที่สุด พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อมไปด้วย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อมในขณะที่ท่องเที่ยวอยู่ภายในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปราสาทเมืองต่ า  
กุฏีฤาษี และปราสาทเขาปลายบัด เป็นต้น 
  2. เจ้าของแหล่งท่องเที่ยว  
  (1) ตัวแทนชุมชนกลุ่มการท่องเที่ยวบ้านโคกเมืองได้รับความรู้ความ
เข้าใจและทักษะในการร่วมปฏิบัติกิจกรรมท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เพื่อให้ได้เรียนรู้
การปฏิบัติงานร่วมกัน 
  (2) ตัวแทนชุมชนกลุ่มการท่องเที่ยวบ้านโคกเมืองได้รับความรู้ความ
เข้าใจทักษะและทัศนคติจากโครงการการศึกษาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เช่น การ
ฝึกอบรม การประชุมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น  
  (3) ตัวแทนชุมชนกลุ่มการท่องเที่ยวบ้านโคกเมืองได้รับความรู้ความ
เข้าใจและทัศนคติใหม่ ๆ จากการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืนภายนอก เช่นนักวิชาการท่องเที่ยว หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานพัฒนาการท่องเท่ียวแบบยั่งยืนและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ 
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  3. กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว  
  (1) ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโคกเมือง เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวสามารถน า
ความรู้นี้ไปถ่ายทอดแก่ผู้ร่วมงานทุกระดับให้เข้าใจถึงคุณค่าของทรัพยากร
ท่องเท่ียวและสิ่งแวดล้อม โดยรวมนั้นจะเป็นการช่วยพัฒนาจิตส านึกให้ผู้ร่วมงาน
ทุกระดับช่วยกันรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 
  (2) ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อโลกมนุษย์ เช่นปฏิกิริยาเรือนกระจก โอโซนลดลง 
สารเคมีอันตรายมลพิษที่เกิดจากน้ าและอากาศ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ท่องเท่ียวน าความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้ร่วมงานทุกระดับให้เข้าใจจะได้ช่วยกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของโลกในการน านักท่องเท่ียวมาเท่ียวชมที่ชุมชนบ้านโคกเมือง 
  4. กลุ่มชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเท่ียว ประกอบด้วย 
  (1) ชุมชนบ้านโคกเมืองได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรท่องเที่ยวที่ตนมีอยู่ 
และจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนควบคู่กันไป 
  (2) ชุมชนบ้านโคกเมืองได้รับความรู้เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาและ
จัดการด้านบริการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน สามารถด าเนินธุรกิจท่องเท่ียวในท้องถิ่น
ของตนให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการที่
ประทับใจอันจะท าให้ได้มาซ่ึงรายได้จากการท่องเที่ยว 
  (3) ชุมชนบ้านโคกเมืองได้รับความรู้และทัศนคติใหม่ ๆ เพื่อสร้าง
จิตส านึกทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจากการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องภายใน 
เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถน าความรู้และทัศนคติเหล่านั้นแผนพัฒนาการ
ท่องเท่ียวแบบยั่งยืนให้เจริญยิ่งขึ้น 
  5. กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  
  หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติราชการในส่วนราชการต่าง ๆ ที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ซ่ึงประกอบด้วย 
องค์การบริหารส่วนต าบลจระเข้มาก ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอประโคนชัย 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
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การเกษตรบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดบุรีรัมย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดี
ที่สุดในการพัฒนาและอนุรักษ์การท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน เพื่อให้การ
ท่องเที่ยวเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและประเทศชาติ สรุปได้หลายวิธี
ดังต่อไปนี้คือ 
  (1) เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้รับความรู้
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน อันจะก่อให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรท่องเท่ียวของประเทศและจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวของ
ชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่กันไป 
  (2) เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความรู้ความเข้าใจและทัศนคติใหม่  ๆ 
จากการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนภายนอก ไม่ว่าจะ
เป็นนักวิชาการท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ชุมชนท้องถิ่น มาใช้ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนบ้านโคกเมืองให้ประสบความส าเร็จ 
  ผู้เขียนเห็นว่า กลุ่มบุคคลทั้ง 5 กลุ่มดังกล่าวจะต้องเชื่อมโยงความ
สนใจร่วมกัน มีการประสานงานกัน และมีความร่วมมือกัน  ในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวสู่รูปแบบการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6.15  ความเชื่อมโยงของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัการท่องเทีย่วโดย
  ชุมชนบ้านโคกเมืองสู่ความยัง่ยืน 

ที่มา: ผู้เขียน (2564) 

กลุ่ม
นักท่องเที่ยว 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เก่ียวข้อง 

กลุ่มชุมชนท่องถ่ินใน
แหล่งท่องเที่ยว 

กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

กลุ่มเจ้าของแหล่ง
ท่องเที่ยว การ

ท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน 
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 อย่างไรก็ตาม จากการถอดบทเรียนปัจจัยสู่ความส าเร็จของการเป็นชุมชน
ต้นแบบบ้านโคกเมือง ผู้เขียนพบว่า ต้นแบบแห่งความส าเร็จของชุมชนบ้านโคก
เมืองคือ APAU Key Success Factors ซ่ึงประกอบด้วย 
 A = Activities   กิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ที่หลากหลายน่าสนใจ 
 P = Participation  การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยแบ่งบทบาท
หน้าที่ตามความถนัด 
 A = Ambition   ความใฝ่รู้ของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 
 U = Unity    ความสมัครสมานสามัคคีและความมีน้ าหนึ่งใจ
เดียวของคนในชุมชนทุกคน 
 

6.5 บทสรุป 
 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโคกเมือง ถือได้ว่าเป็นชุมชนต้นแบบที่มี
ศักยภาพมาก ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน เพราะชุมชนมี
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และเอกลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ด้านองค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนมีกลุ่มกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มสินค้า เป็นต้น ด้านการบริหาร
จัดการชุมชน เพราะที่พักมีมาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการขอนักท่องเที่ยว 
และด้านกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เนื่องจากชุมชนกิจกรรมการท่องเที่ยวใน
ชุมชนสามารถสร้างการรับรู้และความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ของชุมชนได้ อีกทั้งยังสามารถถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบจากโครงการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านโคกเมืองสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนได้ 
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บทที่ 7  
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ 

นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 

 จากอดีตถึงปัจจุบันชาวชนบทได้ใช้สติปัญญาของตนสั่งสมความรู้ เพื่อการ
ด ารงชีวิตมาตลอด และมักถ่ายทอดสติปัญญาเหล่านั้น จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่น
หนึ่ง จนกลายเป็นพื้นเพ รากฐานของความรู้ของชาวบ้านที่เรียกกันกว่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (สามารถ จันทรสูรย์, 2536) ในปัจจุบัน ชุมชนต่าง ๆ มีการน ามรดกภูมิ
ปัญญา วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนมาพัฒนาให้เป็นชุมชน
ท่องเท่ียว โดยมีการบริหารจัดการในรูปแบบการท่องเท่ียวด้วยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและสามารถท าให้เกิดประโยชน์และรายได้ให้แก่ชุมชน (กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2560) จะเห็นได้ว่า เมื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ๆ 
มีความเป็นเอกลักษณ์ ย่อมส่งผลให้สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้  
(Kasdi, Nashirudin, Farida and Praatmana, 2021) 
 

7.1 ประวัติความเป็นมา ความหมาย ประเภท และความส าคัญ 
 7.1.1 ประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ค าว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” (local  wisdom) หรือ “ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน” (popular wisdom) หรือ”ภูมิปัญญาไทย” (Thai wisdom) เป็นค าที่
รู้จักกันในวงการศึกษามานานพอสมควรแล้ว แต่ความจริงในการกล่าวถึงได้
เกิดขึ้นในบางระยะ ๆ และไม่ได้น ามาใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศได้
เต็มที่นัก ในด้านการศึกษาได้มีการตื่นตัวครั้งหนึ่ง เมื่อแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535 – 2539) ในหมวดที่ 4 ได้กล่าวถึงแนวทางจัด
การศึกษา ในส่วนของเนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนการสอน ข้อ 9 ที่ว่า                             
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ให้น าความรู้ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยในศาสตร์สาขาต่าง ๆ รวมทั้งจาก
แหล่งวิทยากรอื่น ๆ เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัด ห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์ สื่อมวลชน 
เป็นต้น น ามาพิจารณาประกอบการจัดการเรียนการสอน 
    จากนั้นภูมิปัญญาก็ยังมิได้รับการหยิบยกให้เห็นความส าคัญมากนัก 
จนกระทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้มีการก าหนดไว้ใน
มาตรา 6 ที่ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รวมทั้งส่วน
หนึ่งของมาตรา 23 ที่ระบุว่า  กระบวนการเรียนรู้ต้องปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องใน
เรื่องต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากลที่ต้องเรียนรู้
ด้วนตนเองอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 
 
 7.1.2 ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  กรมวิชาการ (2538) ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า                  
เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่านกระบวนศึกษา สังเกต 
วิเคราะห์จนเกิดปัญญา และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจาก
ความรู้เฉพาะหลายเร่ือง หรืออาจกล่าวได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นพื้นฐานของ
องค์ความรู้สมัยใหม่ที่ช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการ และการปรับตัว 
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป (อัจฉรา ภาณุรัตน์, 2549) และ
ใช้ในแก้ปัญหาหรือด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม (ยุพาพร จานประดับ, 2544) ซ่ึง
ความสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นในพื้นที่ที่
ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมด้วย (Dahliani, Soemarno and Setijanti, 2015) 
    ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ความรู้ที่เกิดจาก
ประสบการณ์จริง โดยผ่านกระบวนศึกษา สังเกต วิเคราะห์จนเกิดปัญญา และตก
ผลึกมาเป็นองค์ความรู้  ซ่ึงมีการน ามาใช้แก้ปัญหาหรือด าเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมส าหรับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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  7.1.3 ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542) ก าหนดสาขา
ของภูมิปัญญาเพื่อการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยไว้ ดังนี้ 
    1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์
ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐาน
คุณค่าดั้งเดิมและสามารถพึ่งพาตนเองในสภาวการณ์ต่าง ๆ ได้ อาทิเช่น การท า
การเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญหาการเกษตรการแก้ปัญหาด้านการผลิต 
ด้านการตลาด เช่น การป้องกันแก้ไขโรคและแมลงที่เป็นศัตรูพืช การรู้จักปรับใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เป็นต้น 
     2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การผลิตและการบริโภค) 
หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิตเพื่อชะลอ
การน าเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัดและเป็น
ธรรม อันเป็นขบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได้ตลอด
ทั้งการผลิตและการจ าหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมตัวของกลุ่ม
โรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น 
     3. สาขาการแพทย์แผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการ
ป้องกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองทาง
สุขภาพและอนามัยได้ 
    4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง 
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการอนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
     5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการ
บริหารจัดการด้านสะสมเงินทุนและบริหารกองทุนและธุรกิจชุมชนทั้งที่เป็น
เงินตราและโภคทรัพย์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกใน
ชุมชน 
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    6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดการสวัสดิการ
ในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม 
    7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทาง
ศิลปะสาขาต่าง ๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศีลป์ 
เป็นต้น 
     8. สาขาการจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการ
จัดการและการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ทั้งองค์กรชุมชน องค์ทางศาสนา องค์กร
ทางการศึกษา ตลอดทั้งองค์กรทางสังคมอื่น ๆ ในสังคมไทย อาทิเช่น การจัดการ
องค์กรของกลุ่มแม่บ้าน ระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน การจัดการศึกษาการจัดการ                    
ศาสนสถานวัตถุ ตลอดทั้งการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น ในส่วนกรณีการจัด
การศึกษาเรียนรู้นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการที่มีความส าคัญ เพราะ
การจัดการศึกษาเรียนรู้ที่ดี หมายถึง กระบวนการเรียนรู้พัฒนาและถ่ายทอด
ความรู้ทางภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล 
     9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถในการสร้าง
ผลงานทางด้านภาษาและการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท 
     10. สาขาศาสนาและประเพณีหมายถึง ความสามารถในการ
ประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมค าสอนทางศาสนา ความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่
มีค่าให้ความเหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติ 
    นอกจากนั้น ทรงจิต พูลลาภ และคณะ (2546) ได้แบ่งสาขาของ                          
ภูมิปัญญาไทยออกเป็น 6 ด้าน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนและใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของการวางแผน วางโครงการ
และกิจกรรมการพัฒนารวมถึงสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซ่ึงประกอบด้วย 
     1. ด้านเกษตรกรรม โภชนาการ อาหารแปรรูป 
    2. ด้านหัตถกรรม อุตสาหกรรมครัวเรือนและผ้าไทย 
     3. ด้านแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
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   4. ด้านเศรษฐกิจชุมชน กองทุนชุมชน องค์กรชุมชนและสวัสดิการ
ชุมชน 
    5. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณ ี
    6. ด้านการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละประเภทนี้ มีคุณค่า
ความส าคัญต่อชุมชนเป็นอย่างมาก จึงจะต้องได้รับการจัดการอย่างเรียบร้อยด้วย
การวางแผน จัดระเบียบ ด าเนินการ และก ากับดูแลอย่างเหมาะสม (Eko, Eko, 
Munandar and Maman, 2020) 
 
  7.1.4 ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์ (2536) ไดแ้บ่งความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ 
4 ประการ ดังต่อไปนี้ 
    1. ความรู้และระบบความรู้ ภูมิปัญญาไม่ใช่ส่ิงที่เกิดแวบขึ้นมาในหัว 
แต่เป็นระบบความรู้ที่ชาวบ้านมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เป็นระบบ
ความรู้ที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ฉะนั้นในการศึกษาเข้าไปดูว่า ชาวบ้าน  “รู้อะไร” 
อย่างเดียวไม่พอต้องศึกษาด้วยว่าเขาเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น
อย่างไร อีกทั้ง Elllen, Parker and Bicker (2005) ได้ตั้งชื่อว่า ความรู้ในท้องถิ่น 
(ความรู้พื้นเมือง) ซ่ึงความรู้ท้องถิ่นมีลักษณะดังนี้ 1) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่
และชุดประสบการณ์ และพัฒนาโดยคนในท้องถิ่น 2) ความรู้ที่ได้จากการล้อเลียน 
การเลียนแบบ และการทดลอง 3) ความรู้เชิงปฏิบัติในชีวิตประจ าวันที่ได้จากการ
ลองผิดลองถูก 4) ความรู้เชิงประจักษ์ที่ไม่ใช่เชิงทฤษฎี 5) องค์ความรู้ที่ครอบคลุม
และบูรณาการในขอบเขตของประเพณีและวัฒนธรรม ดังนั้น จึงท าให้เกิดการ
รวบรวมความรู้ที่ดีต่อชีวิต (Soedigdo, Harysakti and Usop, 2014) 
    2. การสั่งสมและการกระจายความรู้ ภูมิปัญญาเกิดจากการสั่งสม 
และกระจายความรู้ ความรู้นั้นไม่ได้ลอยอยู่เฉย ๆ แต่ถูกน ามาบริการคนอื่น เช่น 
หมอพื้นบ้าน ชุมชนสั่ งสมความรู้ทางการแพทย์ไว้ในตัวคน ๆ หนึ่ งโดยมี
กระบวนการที่ท าให้เขาสั่งสมความรู้ เราควรศึกษาด้วยว่ากระบวนการนี้เป็น
อย่างไร หมอคนหนึ่ง สามารถสร้างหมอคนอื่นต่อมาได้อย่างไร 
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    3. การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ได้มีสถาบันถ่ายทอด
ความรู้ แต่มีกระบวนการถ่ายทอดที่ซับซ้อน ถ้าเราต้องการเข้าใจภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เราต้องเข้าใจกระบวนการถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่ง ไปสู่คนอีกรุ่น
หนึ่งด้วย เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของสังคม จึงมี
การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านปากต่อปาก ซ่ึงอยู่ในนิทานพื้นบ้าน สุภาษิต เพลง 
และเกม (Darmadi, 2018) 
    4. การสร้างสรรค์และปรับปรุง ระบบความรู้ของชาวบ้านไม่ได้หยุด
นิ่งอยู่กับที่แต่ถูกปรับเปลี่ยน ตลอดมาโดยอาศัยประสบการณ์ของชาวบ้านเอง เรา
ยังขาดการศึกษาว่าชาวบ้านปรับเปลี่ยนความรู้ และ ระบบความรู้เพื่อเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
   นอกจากนั้น สมจิต พรหมเทพ (2543) ยังได้กล่าวอีกว่า ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นนั้นมีความส าคัญต่อชาวบ้าน ครอบครัว ชุมชน และสังคม ดังต่อไปนี้ 
   1. เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแต่อดีตอันยาวนานจน
กลายเป็นวิถีชีวิตประจ าวันของตนเองและชุมชนตลอดมา  
   2. เป็นมรดกทางสังคมที่ได้จากการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการ                     
ขัดเกลาของกลุ่มคน 
    3. เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
    4. เป็นข้อมูลพื้นฐานในการด ารงชีวิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน 
    5. เป็นแนวทางน าไปสู่การปรับตัวของชุมชน ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ 
แบบพึ่งตนเองของชุมชน 
    6. ช่วยเพิ่มความสมดุลระหว่างธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับประชาชน 
เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีศักยภาพสูงในการรักษา อนุรักษ์ และความยั่งยืน
ของสิ่ งแวดล้อมที่ชุมชนใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการในการด ารงชีวิต                     
(Aswita, Suryadarma and Suyanto, 2018)  อีกทั้ ง  Humaida, Louisa and 
Lestari (2018) ระบุว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนท้องถิ่นบางแห่งในอินโดนีเซีย
ถูกน ามาใช้เป็นพื้นฐานในการจัดการส่ิงแวดล้อม 
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7.2 องค์ประกอบของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ผู้เขียนได้ท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับองค์ประกอบของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ของ เอี่ยม ทองดี (2542) และสัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2545) ซ่ึงสามารถสรุป
ลักษณะองค์ประกอบที่ส าคัญของภูมิปัญญาได้เป็น 9 ประการ ดังนี้ 
  1. ความคิด เป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด ที่เรียกว่า Cognitive System ซ่ึง
ประกอบด้วย ระบบประสาท ระบบสมอง และต่อมต่าง ๆ ท าหน้าที่คิดให้แก่
ร่างกายและนักมานุษยวิทยาเชื่อว่าท างานอยู่ นอกเหนือจากการบงการของ
ร่างกาย หมายถึง ทั้งส่วนที่ เป็นจินตนาการและผลของการวิเคราะห์และ 
สังเคราะห์จากสภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรม ซ่ึงความคิด
ดังกล่าวนี้จะเป็นแหล่งส าคัญ หรือที่มาของความรู้อันเป็นองค์ประกอบของ                         
ภูมิปัญญาในล าดับถัดไป  
  2. ความรู้ มีการน ามาใช้ในลักษณะต่าง ๆ เช่น องค์ความรู้ ภูมิรู้ ปรากฏอยู่
ในแนวคิด ทฤษฏีญาณ วิทยาที่ว่าด้วยทฤษฏีแห่งความรู้ การสืบค้นก าเนิดแห่ง
ความรู้ และธรรมชาติของความรู้ การหาค าตอบว่าตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ 
หรือว่าความรู้เป็นเพียงการพิจารณาเทียบเคียง ซ่ึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและ                         
ยังสืบค้น ความรู้ เรื่องกาล (Time) อวกาศ (Space) เนื้อสาร (Substance) 
สัมพันธภาพ (Relation) และความเป็นเหตุเป็นผล (Causality) องค์ความรู้เป็น
หมวด ๆ (Category) ดังนั้น ความรู้หรือองค์ความรู้ที่กล่าวข้างต้น นับว่าเป็น
องค์ประกอบส่วนหนึ่งของภูมิปัญญา โดยเกิดจากการปฏิบัติสัมพันธ์กันขององค์
ความรู้ต่าง ๆ   
  3. ความเชื่อ เป็นพื้นฐานส าคัญยิ่งของสังคมมนุษย์ มนุษย์แต่ละกลุ่มมี
ความเชื่อแตกต่างกันไป ซ่ึงความเชื่อก็คือความศรัทธาหรือยึดมั่นถือมั่น ซ่ึงเป็น
แกนส าคัญในการด าเนินชีวิตและความมั่นคงของสังคม ความเชื่อมีอยู่หลายระดับ
ทั้งในการด าเนินชีวิตประจ าวันอันเป็นความเชื่อโดยทั่วไป และบางอย่างอาจ
พิสูจน์ไม่ได้ อย่างเช่น ความเช่ือที่เกี่ยวกับวิญญาณ โลกนี้ โลกหน้า ความดี ความ
ชั่ว นรก สวรรค์ บาปบุญคุณโทษ ซ่ึงทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญยิ่งในภูมิปัญญา  
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  4. ค่านิยม คือ สิ่งที่คนสนใจ ความปรารถนาอยากจะมี อยากจะเป็นที่                            
ยกย่อง สรรเสริญ หรือเป็นสิ่งที่บังคับต้องท า ต้องปฏิบัติมีความรักและมีความสุข
เมื่อได้เห็นหรือได้สิ่งเหล่านั้นมา ค่านิยมจึงเป็นพื้นฐานของ การจัดรูปแบบ
พฤติกรรมที่ปรากฏอยู่ภายใน และแสดงออกเป็นพฤติกรรมในลักษณะต่าง ๆ ทาง
กาย วาจา และความคิด โดยสรุปค่านิยมเป็นพื้นฐานส าคัญทางภูมิปัญญา เป็น                        
บ่อเกิดพฤติกรรมของบุคคลแต่ละสังคม 
  5. ความเห็น คือ ภาวะที่เกิดขึ้นหลังจากบุคคลหรือชุมชน ได้พิจารณาและ
ใคร่ครวญโดยรอบคอบ แล้วจึงลงมติตัดสินใจ ว่าควรจะแสดงออกในลักษณะ
อย่างไร เช่น เห็นด้วย ท าตาม ยอมรับ ปฏิเสธ ร่วมมือ กระท าหรือด าเนินการ 
ด้วยเห็นว่าดี ชั่ว เหมาะสม ไม่เหมาะสม เป็นบาป เป็นบุญ เป็นต้น ซ่ึงความเห็น
ใน ลักษณะดังกล่าวนี้เป็นภูมิปัญญาประการหนึ่งที่มีผลส าคัญยิ่งต่อพฤติกรรมที่
แสดงออกมาทั้งกาย วาจา และจิตใจ 
  6. ความสามารถ หมายถึง ศักยภาพและประสิทธิภาพที่มีอยู่ภายในบุคคล 
เช่น ชุมชนในการที่จะ จัดการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในลักษณะเดียวกับสิ่งที่เรียกว่า 
“พรสวรรค์” ซ่ึงเป็นผลมาจากลักษณะทางกายและ จิตใจร่วมกันโดยแต่ละคน
หรือชุมชนย่อมจะต้องมีแตกต่างกัน เช่น การที่บงคนสามารถปาฐกถาได้ดี ล าดับ 
เนื้อหาและการแสดงทุกอย่างเป็นที่ชื่นชม ซ่ึงถือว่าเป็นผลมาจากความสามารถที่มี
อยู่ในบุคคลนั้น ๆ ฉะนั้นความสามารถจึงเป็นภูมิปัญญาอีกประการหนึ่ง 
  7. ความฉลาดไหวพริบ หมายถึง ทักษะที่ปรากฏอยู่ภายในจิตใจ หรือ                         
จิตวิญญาณ เป็นสิ่งที่สา มารถน ามาใช้แก้ไขปูองกันควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่ให้
เกิดเป็นปัญหาขึ้นหรือให้เป็นไป ตามที่ตนเองหรือชุมชนต้องการ 
    8. วัตถุ คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสามารถจับต้องได้และมีส่วนเกี่ยวข้องกันใน
หน่วยสังคมเหล่านั้นเราเรียกว่าภูมิปัญญาทางวัตถุ ยกตัวอย่างหน่วยทางสังคมใน
ระดับครอบครัว อาทิเช่น เรือนชานบ้านช่อง เครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ ในครอบครัว
ท าให้ครอบครัวมีความสะดวกสบายตามสภาพ เป็นต้น 
  9. พฤติกรรม เป็นสิ่ งที่ ไม่สามารถจับต้องได้แต่สามารถรับรู้ ได้จาก
ความรู้สึกและเป็นสิ่งที่ เข้าไปมีส่วนสัมพันธ์กันในหน่วยสังคม เราจะเรียกภูมิ
ปัญญาเหล่านั้นว่าเป็นภูมิปัญญาทางพฤติกรรม ยกตัวอย่างหน่วยทางสังคมที่เป็น
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ครอบครัว เช่น ความประพฤติ การปฏิบัติของคนในครอบครัวท าให้ครอบครัว
สามารถด ารงอยู่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 7.1 องค์ประกอบของภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ที่มา: ผู้เขียน (2565) 
 
   เมื่อรัฐบาลให้ความส าคัญกับความเลื่อมล้ า และเป็นการกระจาย
รายได้ของการท่องเที่ยวไปสู่ชาวบ้านโดยตรงจากการท่องเที่ยวชุมชน ดังนั้น                          
ทางชุมชนจึงได้น าเอาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ชุมชนมีอยู่มาน าเสนอให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส จึงเกิดเป็น  ส่งผลให้
เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ การท่อเที่ยวที่เน้นความสนใจพิเศษในการ
สืบค้นและแสวงหาประสบการณ์การมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองของความงาม สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ (Reisinger, 1994) ซ่ึงวัฒนธรรม 
คือ สิ่งทั้งหมดที่มีลักษณะซับซ้อน ซ่ึงรวมทั้งความรู้ความเชื่อ ศิลปะ จริยธรรม 
ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณีและความสามารถอื่น ๆ รวมทั้งอุปนิสัยต่าง ๆ ที่
มนุษย์ได้มาโดยการเรียนรู้จากการเป็นสมาชิกของสังคม (Tylor, 1871) และเป็น

ความคิด

ความรู้

ความเชื่อ

ค่านิยม

ความเห็น

ความ 
สามารถ

ความ
ฉลาด  

ไหวพริบ

วัตถุ

พฤติกรรม

องค์ประกอบของภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
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สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมา (Herskovits, 1955) โดยการเรียนรู้ หรือเป็น
พฤติกรรมที่เกิดจากการอบรมส่ังสอนรวมทั้งความคิดของปัจเจกชนต่าง ๆ ภายใน
สังคมนั้น และความฉลาดเฉลียว ศิลปะ ความคิดทางสังคม และสถาบันที่สมาชิก
ของสังคมมักยอมรับร่วมกันและที่สมาชิกพยายามปฏิบัติตาม (Bidney, 1968) 
   ซ่ึง Richards (1995) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่เป็นสิ่งดึงดูดใจของ
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไว้ 8 ประการ ดังนี้ 
   1. โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานต่าง ๆ 
   2. สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง ผังเมืองรวมถึงซากปรักหักพังของสิ่ง
ปลูกสร้างในอดีต 
   3. ศิลปหัตถกรรม ประติมากรรม ประเพณีและเทศกาลต่าง ๆ 
   4. ความน่าสนใจในเรื่องของดนตรี ไม่ว่าจะเป็นในรูปของดนตรี
คลาสสิค ดนตรีพื้นบ้าน หรือดนตรีร่วมสมัย 
   5. การแสดงละคร ภาพยนตร์มหรสพต่าง ๆ 
   6. ภาษาและวรรณกรรม 
   7. ประเพณีและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับศาสนา 
   8. วัฒนธรรมเก่าแก่โบราณ วัฒนธรรมพื้นบ้าน หรือวัฒนธรรมย่อย 
 

7.3 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ผู้เขียนได้ท าการวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ของนวัตกรรมการท่องเที่ยว

โดยชุมชนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามประสบการณ์ของผู้เขียนและการท าวิจัยใน
พื้นที่ชุมชนท่องเท่ียวต่างๆ ของไทยและต่างประเทศ ซ่ึงครอบคลุมทั้งสามประเภท
ของนวัตกรรมได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการและนวัตกรรม
การบริการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ประเวศ วะสี  (2536) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นสะสมขึ้นมาจาก
ประสบการณ์หรือความชัดเจนจากชีวิตและสังคมในท้องถิ่นหนึ่ง ๆ เพราะฉะนั้น
จึงมีความสอดคล้องกับเรื่องของท้องถิ่นมากกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มาจาก                  
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ข้างนอก ดังนั้น จึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและแนวทางด าเนินชีวิตในวง
กว้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ความรู้ในหลายวิชา ประกอบด้วย
ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

1. ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น การท านา ท า
สวน ท าไร่ จับสัตว์น้ า ทอผ้า ทอเส่ือ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เคร่ืองจักสานและการ
ค้าขาย ประกอบด้วย 

- ชุมชนบ้านชีทวน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในเรื่องของการทอผ้าลายปลาอีด การทอผ้ายกดอกมณี และการทอผ้าลายขัวน้อย
ร้อยรักษ์ 

 
 
 
 
 
     

ภาพที่ 7.2 ผ้าลายปลาอีด ผ้ายกดอกมณีและผ้าลายขัวน้อยร้อยรักษ์ 
ที่มา: ผู้เขียน (2565) 

 
- ชุมชนบ้านหนองเอาะหนองสิม อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเร่ืองของการทอผ้าฝ้ายสไบแดง 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 7.3 ผ้าสไบแดง 
ที่มา: ผู้เขียน (2565) 



                             

บทที ่7 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
 

 255 
 

 นวัตกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

- ชุมชนบ้านซะซอม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในเร่ืองของการทอผ้าฝ้ายย้อมสีเปลือกไม้ธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.4 กิจกรรมการท าผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ 
ที่มา: ผู้เขียน (2565) 

 
- ชุมชนบ้านสมพรรัตน์ อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในเร่ืองของการทอผ้าไหมมัดหมี่ โครงการศูนย์ศิลปาชีพ 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7.5 ธนาคารผ้าไหมบา้นสมพรรัตน์ 

ที่มา: ผู้เขียน (2565) 
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- ชุมชนบ้านท่าล้ง อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในเรื่องของการท ากระติบข้าวไม้ไผ่ในชุมชนเป็นลวดลายที่สวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.6 กระตบิขา้วจักสานจากไม้ไผ่ไทบรู บา้นท่าล้ง 
ที่มา: ผู้เขียน (2565) 

 
- ชุมชนบ้านโพธิ์เมือง อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในเร่ืองของการทอผ้าฝ้ายย้อมคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.7 การทอผ้าฝ้ายย้อมคราม บ้านโพธิ์เมือง 
ที่มา: ผู้เขียน (2565) 
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- ชุมชนบ้านลาดเจริญ อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในเร่ืองของการท าสบู่จากต้นหว้าน้ า และการท าชาใบยาหม่องของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.8 สบู่จากต้นหวา้น  าและชาใบยาหม่องของบา้นลาดเจริญ 
ที่มา: ผู้เขียน (2565) 

 
- ชุมชนบ้านโคกเมือง อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในเรื่องของการท าเสื่อกกยกลายปราสาทเมืองต่ า 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.9 การทอเสื่อกกยกลายปราสาทเมืองต่ า บ้านโคกเมือง 
ที่มา: ผู้เขียน (2565) 

 



                             

บทที ่7 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
 

 258 
 

 นวัตกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

2. ภูมิปัญญาที่ใช้ในการดูแลรักษาและแก้ปัญหาสุขภาพ และการรักษา
โรค  เช่น การใช้สมุนไพรเป็นยาและอาหาร พืชสมุนไพร หมอพื้นบ้าน และ
การแพทย์แผนโบราณ ประกอบด้วย 

- ชุมชนบ้านทรายมูล อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในเรื่องของการแปรรูปสมุนไพรที่ปลูกในท้องถิ่นเป็นยาลูกกลอน 
การท าลูกประคบที่ใช้ในการนวดแผนโบราณ และการเป็นหมอพื้นบ้าน (นายเต็ม 
ทนยิ่ง) 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7.10 การแปรรูปสมุนไพรและการนวดแผนโบราณ บ้านทรายมูล 

ที่มา: ผู้เขียน (2565) 
 

- ชุมชนบ้านโพธิ์ศรี อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในเรื่องของการใช้สมุนไพรเป็นห้องอบสมุนไพรเพื่อลดน้ าหนักและช่วยใน
การหมุนเวียนของเลือด 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7.11 ฐานการอบสมุนไพรพื นบ้าน บ้านโพธิ์ศร ี

ที่มา: ผู้เขียน (2565) 
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- ชุมชนบ้านซะซอม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในเร่ืองของการท าฐานเรียนรู้การแปรรูปสมุนไพรในท้องถิ่นด้วยมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7.12 ฐานเรยีนรู้การแปรรปูสมนุไพรด้วยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น บ้านซะซอม 

ที่มา: ผู้เขียน (2565) 
 

3. ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการกินอยู่ เช่น อาหารการกินคาวหวานประจ า
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

- ชุมชนบ้านบอน อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
เร่ืองของการท าอาหารคาวหวานจากต้นบอนในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.13 ฐานการท าอาหารหวานจากต้นบอน บา้นบอน 
ที่มา: ผู้เขียน (2565) 
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- ชุมชนบ้านชีทวน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในเรื่องของการท าข้าวโหล่งและการท าข้าวตอกลิ่มแบบโบราณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.14 ฐานการท าอาหารหวานข้าวตอกลิ่ม บ้านชีทวน 
ที่มา: ผู้เขียน (2565) 

 
- ชุมชนบ้านโคกเมือง อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในเรื่องของการท ากุ้งจ่อมสมุนไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.15 ผัดกุ้งจ่อมสมุนไพร บ้านโคกเมือง 
ที่มา: ผู้เขียน (2565) 
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- ชุมชนบ้านแหลม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในเรื่องของการท าขนมทองพับสมุนไพรและการท าน้ าพริกไปนา 

   
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.16 ขนมทองพับและน  าพริกไปนา บ้านแหลม 
ที่มา: ผู้เขียน (2565) 

 
4. ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านประเพณีและวัฒนธรรม เช่น การแสดงทาง

วัฒนธรรม การฟ้อนร า การขับร้องดนตรีพื้นบ้าน ภาษาพื้นถิ่น การละเล่นพื้นบ้าน 
ประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ การเทศน์แบบโบราณ ประกอบด้วย 

- ชุมชนบ้านภู อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเร่ือง
ของการแสดงฟ้อนภูไทและการพูดภาษาภูไทในการต้อนรับนักท่องเท่ียว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7.17 ฟ้อนภูไท บ้านภ ู

ที่มา: ผู้เขียน (2565) 
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- ชุมชนบ้านชีทวน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในเรื่องของการแสดงฟ้อนกลองตุ้มโบราณ ประเพณีเทศน์ปฐมสมโพธิแบบโบราณ 
และประเพณีบุญบั้งไฟเพื่อขอฝน 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.18  ฟ้อนกลองตุ้มโบราณและประเพณีเทศน์ปฐมสมโพธิแบบโบราณ 
บ้านชีทวน 

ที่มา: ผู้เขียน (2565) 
 

  นอกจากนี้ ผู้เขียนมีตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่จะแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมด้านการบริการ 
ด้านผลิตภัณฑ์และด้านกระบวนการซ่ึงเป็นการน าเอาความรู้ที่ชุมชนได้สั่งสมมา
เป็นเวลานาน มาเป็นทุนในการด าเนินการทางด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นการ
เผยแพร่และเกิดการแลกเล่ียนเรียนรู้ระหว่างนักท่องเท่ียวกับชุมชนท้องถิ่น ดังนี้ 
 
  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนของชุมชนยายชา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ชุมชนยายชา                            
มีทุ่งธรรมนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เชื่อมโยงภูมิปัญญา ใช้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการรักษา
สุขภาพโดยการน าเอาสมุนไพรไทยมาท าเครื่องดื่ม ส่งเสริมภูมิปัญญาการนวดแผน
ไทย การประยุกต์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ร่วมกับภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจาก
บรรพบุรุษในการรักษาสุขภาพและป้องกันโรค  
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  จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน จึงท าให้เกิดนวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์และกระบวนการ เพื่อให้เกิด
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ดังนั้น จึงเกิดเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เกิดจาก                                
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนยายชา โดยมีการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรควบคู่เชิง
รักษาสุขภาพ มีการเปิดเส้นทางปั่นจักรยานท่องเท่ียวแบบวิถีอินทรีย์เพื่อสุขภาพ 
น าภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนมาดึงดูด
นักท่องเท่ียวเข้าสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายเป็นการสร้างและกระจายรายได้ใน
ชุมชนใช้จุดเด่นในด้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมไทยสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ การท าเกษตรอินทรีย์น ามาใช้ในการให้บริการ
อาหารไทยขนม เครื่องดื่มออแกนิก (กันตนา ภัทรโพธิวงศ์, ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา 
และพระปลัดประพจน์ สุปภาโต, 2564) 
   
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 7.19 ตลาดริมเขื่อนชุมชนต าบลยายชา อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

ที่มา: พอเพียง (2564) 
 

  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนของกลุ่มวัฒนธรรมตามชายขอบ จังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันสภาพ
วัฒนธรรมทางอาหารและความมั่นคงทางทรัพยากรอาหารของทั้ง อ าเภอ                              
สังขละบุรีและอ าเภอทองผาภูมิ มีพื้นฐานมาจากการสภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตเป็นหลัก ทั้งการท าการ
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ประมง การท าเกษตรกรรมและการใช้ประโยชน์จากการเก็บหาของป่าด้วย                         
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมที่ส่ังสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 
  จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน จึงท าให้เกิดนวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดพัฒนาอาหาร
ท้องถิ่นเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเป็นสินค้าของฝาก ส าหรับบริเวณอ าเภอ                            
สังขละบุรี จะพบรูปแบบของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาแม่น้ า เนื่องจากอ าเภอ
สังขละบุรี เป็นอ าเภอที่มีแม่น้ าสามสายมาบรรจบกัน จึงเอื้อประโยชน์ต่อวิถีชีวิต
และการท าประมงน้ าจืดเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากของป่า 
ได้แก่ หน่อไม้และเห็ดต่าง ๆ ดังนั้นแหล่งวัตถุดิบทางอาหารที่น ามาพัฒนาเป็น
ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในรูปแบบของสินค้าของฝากจึงมีความ
อุดมสมบูรณ์อย่างมาก และในปัจจุบันก็มีการยอมรับในระดับของการเป็นสินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ส่วนอ าเภอทองผาภูมิ อาหารพื้นบ้านที่ถูก
พัฒนาเป็นสินค้าของฝากและอาหารที่ให้บริการแก่นักท่องเท่ียว ส่วนมากจะอยู่ใน
รูปของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ เช่น เห็ดโคน หน่อไม้ 
แต่ที่เป็นเอกลักษณ์และมีความแตกต่างจากอ าเภอสังขละบุรี คือ ด้วยพื้นที่อ าเภอ
ทองผาภูมิเป็นดินแดนที่มีกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอาศัยอยู่อาศัย ดังนั้นภูมิปัญญา
และการท าการเกษตรกรรมจะเป็นไปในรูปแบบของวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง คือ การ
ปลูกพืชไร่และพืชหมุนเวียน ได้แก่ ถั่ว งา ข้าวไร่ และพืชสมุนไพรที่หาได้ในป่า 
เนื่องจากอยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ และอุทยานแห่งชาติเขา
แหลม ดังนั้นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของอ าเภอทองผาภูมิจึงเป็น
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรและการเก็บหาพืชสมุนไพรป่าต่าง ๆ 
เช่น สมุนไพรเพื่อใช้ในการดองยาหรือสมุนไพรเพื่อการรักษาโรค ถั่วแปรรูปทั้งใน
ลักษณะเป็นของว่างและขนมหวาน และข้าวไร่กะเหรี่ยง เป็นต้น (อัญชัญ                         
ตัณฑะเทศ และอังสุมาลิน จ านงชอบ, 2562) 
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ภาพที่ 7.20 วิสาหกิจชมุชนกลุ่มแปรรปูปลาบ้านแพทอง อ าเภอสังขละบุรี  
จังหวัดกาญจนบุร ี

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ม.ป.ป.) 
  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนของอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อ าเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย เป็นอ าเภอเล็ก ๆ ริมฝั่งแม่น้ าโขง เป็นเมืองเก่าแก่ในภาคเหนือ มีซาก
ก าแพงเมืองโบราณ 2 ชั้น และโบราณสถานหลายแห่งปรากฏอยู่ทั้งในและนอกตัว
เมือง  มีเรือบริการนักท่องเที่ยว เพื่อชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ าโขง และมีท่า
เทียบเรือส าหรับขนถ่ายสินค้าและนักท่องเที่ยวเพื่อรองรับโครงการสี่เหลี่ยม
เศรษฐกิจของรัฐบาล ดังนั้นในเขตเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน จึงเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ซ่ึงงานด้านหัตถกรรมในพื้นที่
อ าเภอเชียงแสนเป็นการถักเส้นด้ายพื้นเมืองให้มีลวดลายสวยงาม ผลิตเป็นชุดผ้า
พื้นเมืองส าเร็จรูป หมวก และกระเป๋าสะพาย (เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน, 
2560) 
  จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน จึงท าให้เกิดนวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตามภูมิปัญญาหัตถกรรมของผู้สูงอายุโดยการสร้างสรรค์ร่วมกับผู้สูงอายุ
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย การเพิ่มมูลค่า
ส าหรับผ้าทอเชียงแสน ท าได้โดยสร้างบรรจุภัณฑ์ที่มีเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เพื่อ
รองรับการท่องเที่ยว คือ ผ้าทอไม่มีบรรจุภัณฑ์จ าหน่ายราคาผืนละ 600 บาท เพิ่ม
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มูลค่าด้วยบรรจุภัณฑ์และจ าหน่ายในราคา 850 บาท พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มี
เรื่องราวของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความเป็นมาของผ้าทอ ประเพณี วัฒนธรรม
เกี่ยวกับเชียงแสน ซ่ึงเป็นเมืองของอาณาจักรล้านนามีกษัตริย์ปกครองสืบกันมา มี
ความเจริญทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและพุทธศาสนา  มีอารยธรรมสูงส่ง
ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม ผ้าทอลวดลายเชียงแสนเป็นลวดลายเก่าแก่มา
เกือบ 200 ปี และลักษณะการเรียกชื่อสี ลาย การเพิ่มมูลค่าเก้าอี้ขนาดเล็ก ซ่ึง
เดิมมีขนาดไม่เท่ากัน จึงพัฒนาให้ได้ขนาดที่เท่ากันพร้อมกับการลงสีให้มีความ
สม่ าเสมอ พร้อมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้การจัดการด้านรายได้ การตลาด และ
ส่งเสริมให้ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน และแสวงหาแหล่งวัตถุดิบที่มีราคาถูก 
คุณภาพดี เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้ นักท่องเที่ยว
สามารถซ้ือเป็นของฝาก ของที่ระลึก ท าให้ชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่ม
จากนักท่องเที่ยวในพื้นที่และต่างจังหวัดก่อให้เกิดรายได้ต่อเนื่องทุกเดือน และ
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน ทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและต่างจังหวัด  (จิราพร มะโนวัง, ชญานิน                                 
วังตาล และอภิเดช นิคม, 2561) 
 
  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนของชุมชนบ้านทุ่งหลวง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และชุมชน
บ้านวังวน อ าเภอศรัสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย บ้านทุ่งหลวงและบ้านวังวน เป็น
ชุมชนดั้งเดิมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสามารถด ารงเอกลักษณ์ของ
ชุมชนสะท้อนให้เห็นผ่านรูปแบบวิถีชีวิต อาหารการกิน และการประกอบอาชีพ
ของชาวบ้านในชุมชน ส าหรับบ้านทุ่งหลวง เป็นชุมชนโบราณที่มีความสามารถ
พิเศษด้านการท าเคร่ืองปั้นดินเผา ปัจจุบันชาวบ้านได้น ามรดกทางภูมิปัญญาจาก
บรรพบุรุษดังกล่าวมาถ่ายทอดสู่ลูกหลานและยึดถือเป็นอาชีพส าคัญในชุมชน ท า
ให้ชุมชนบ้านทุ่งหลวง เป็นที่รู้จักของผู้คนอย่างแพร่หลาย ส าหรับบ้านวังวน เป็น
ชุมชนเก่าแก่ทีตั้งอยู่ในเขตต าบลเมืองเก่า บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยใน
ปัจจุบัน บ้านวังวน เป็นชุมชนที่ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพ
หลักและมีวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตหลากหลาย เช่น ภูมิปัญญาเกี่ยวกับกล้วย 
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การทอผ้า เป็นต้น ชาวบ้านบ้านวังวน ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ
สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน 
  จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน จึงท าให้เกิดนวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน แนวคิด และคติความเชื่อเกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านสู่บริบทการ
ท่องเที่ยวร่วมสมัย การจัดส ารับอาหารเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวนอกจากมีส่วน
ส าคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน อาหารพื้นบ้านยังเป็น เครื่องมือที่ ใช้
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชนและอนุรักษ์  มรดก ภูมิปัญญาของบรรพ
บุรุษผ่าน เรื่องเล่าคติความเชื่อที่สะท้อนผ่านกระบวนการทางความคิดจากการ
เลือกสรรวัตถุดิบ ขั้นตอนการปรุงอาหารและรูปแบบส ารับอาหารซ่ึงล้วนแสดงให้
เห็นพลวัตของภูมิปัญญาพื้นบ้านในบริบทการท่องเทียวร่วมสมัย (ณัฐพร ไข่มุก 
และอรอุษา สุวรรณประเทศ, 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.21 เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุง่หลวง 
ที่มา: เทศบาลต าบลทุ่งหลวง (ม.ป.ป.) 
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  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนของหมู่บ้ าน Bubohu Bongo ต าบล Batudaa Pantai เขต
ปกครอง Gorontalo หมู่บ้าน Bubohu Bongo เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัด Gorontalo หมู่บ้านแห่งนี้ได้จัดเทศกาล Walimah มาเป็น
เวลานานเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของศาสดามูฮัมหมัด PBUH ปัญหาสังคม
ประการหนึ่งคือคนหนุ่มสาวใน   Gorontalo เริ่มลืมค่านิยมและประเพณีทาง
วัฒนธรรมของตน ดังนั้น พวกเขาจึงมักจะรู้สึกไม่แยแสต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่
เบื้องหลังเหตุการณ์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของภูมิภาค  
  จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน จึงท าให้เกิดนวัตกรรมประเภทกระบวนการ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านวัฒนธรรม Bubohu 
Bongo เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม Bubohu เป็นหมู่บ้านทางศาสนาที่
ผู้คนอาศัยอยู่อย่างกลมกลืนในค่านิยมและการปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
ดังนั้น จึงได้ก่อให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้านนี้ทีส่ะท้อนผ่านส่วนผสมของเค้ก
โคลอมเบงกิ โดยแป้ง สื่อถึงตัวแทนของศาสนาและความบริสุทธิ์ ในขณะเดียวกัน 
น้ าตาล ก็สื่อถึงผู้คนที่ถ่อมตัวและเป็นมิตรของ Bongo และไข่ สื่อถึงตัวแทนของ
กาวที่แสดงให้เห็นในเชิงปรัชญาว่าชาว Bongo เป็นผู้ที่รักษาค่านิยมทาง
วัฒนธรรมตามอิสลามของพวกเขา และชาว Bubohu Bongo มีมารยาทในการไป
เยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงศาสนาของ Bubohu เนื่องจากพวกเขามีการปฏิบัติ
ดังนี้ 1) กล่าวค าทักทาย 2) สวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมและสุภาพ 3) ไม่ประพฤติผิด
ประเภทใด ๆ 4) ไม่ละเมิดประเพณีและค่านิยมที่สังเกตได้ และ 5) รักษาความ
สะอาด ซ่ึงค่านิยมภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นยึดถือโดยผู้คนใน Bubohu Bongo และ
เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของพวกเขาในการพัฒนาการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน 
Bubohu Bongo ในเขตปกครอง Gorontalo (Baruadi, Eraku, Naway, Napu, 
Koem, 2019) 
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ภาพที่ 7.22 หมู่บา้น Bubohu 
ที่มา: Indonesia Tourism (n.d.) 

 
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนการท่องเที่ยวสู่การเป็นนวัตกรรมการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น ผู้เขียนได้มีโอกาสลงพื้นที่ยังชุมชนการท่องเที่ยวต่างๆ 
ของไทยและต่างประเทศเพื่อเข้าไปเป็นวิทยากรกระบวนการกลุ่มในการท าวิจัย
แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นซ่ึง
เห็นว่า เป็นนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนครบทุกประเภทตามแนวคิดของ 
O’Sullivan and Dooley (2009) คือ (1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ หมายถึง การ
สร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นคุณประโยชน์ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างทาง
กายภาพ (2) นวัตกรรมกระบวนการ หมายถึง การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
คุณประโยชน์ต่อกระบวนการในการผลิตสินค้าหรือกระบวนการให้บริการ และ 
(3) นวัตกรรมบริการ หมายถึง การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นคุณประโยชน์ต่อ
การบริการที่ลูกค้าเป็นผู้ใช้บริการนั้น ซ่ึงสอดคล้องตามนิยามของค าว่า นวัตกรรม
ของ Rogers and Shoemaker (1971) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า 
นวัตกรรม เป็นความคิด วิธีการ การกระท า หรือสิ่งใหม่ ๆ ที่น ามาท าให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในสังคมหรือน ามาเพื่อปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพดีกว่า
เดิม ถึงแม้ว่าความคิด วิธีการ การกระท าหรือสิ่งใหม่ ๆ นั้นจะเคยใช้ในสังคมอื่น
ได้ผลดีมาแล้วก็ตาม แต่ถ้าน ามาใช้ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมอีกแห่งหนึ่งก็
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จัดว่าเป็นนวัตกรรมรวมถึงได้เสนอแนะแนวทางการเพิ่มคุณค่าของภูมิปัญญา
ประจ าท้องถิ่น ด้วยหลัก LSCI ดังต่อไปนี้ 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 7.23 โมเดลการเพิ่มคุณค่าภมูปิัญญาท้องถิ่น 
ที่มา: ผู้เขียน (2565) 

 
1. การรวบรวมและค้นหาต้นทุนเดิมของชุมชนทางด้านภูมิปัญญาประจ า

ท้องถิ่น (Local Wisdom) ด้วยการระดมสมองจากปราชญ์ของชุมชนในเรื่องของ 
ทรัพยากร ความรู้ และวัฒนธรรมท้องถิ่น แล้วจัดหมวดหมู่ไว้ให้เป็นระเบียบ 
พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 
 2. การสร้างเรื่องราว (Story Telling) โดยการวิเคราะห์ภูมิปัญญาประจ า
ท้องถิ่น การหาคุณค่าและจุดเด่น การวิ เคราะห์กลุ่มเป้าหมายหลักและ
กลุ่มเป้าหมายรองที่จะเป็นผู้บริโภคในอนาคตรวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์
สรรพคุณของภูมิปัญญาประจ าถิ่นพร้อมทั้งการก าหนด Brand ของภูมิปัญญาเพื่อ
สร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไปให้เป็นที่รู้จักในรูปแบบและ
เอกลักษณ์ของภูมิปัญญาประจ าถิ่น 
 3. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ให้เป็นเอกลักษณ์ ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่คาดว่าจะ
เป็นกลุ่มเป้าหมายในอนาคต รวมถึงการออกแบบที่สามารถดึงดูดใจและประยุกต์
ให้เข้ากับแนวโน้ม (Trend) และการใช้สอยด้วย 

Local 
Wisdom 

Innovation 
Development Story Telling 

Creativity 
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 4. การพัฒนานวัตกรรม (Innovation Development)  โดยการพัฒนา
ขั้นตอนการผลิตที่ปลอดภัย ปลอดสารพิษและปลอดโรค สร้างมาตรฐานรับรอง
คุณภาพของภูมิปัญญาประจ าถิ่น และเข้าสู่ระบบตลาดออนไลน์พร้อมกับการ
สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียว 
  นอกจากการประยุกต์ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้เขียนสามารถสกัดองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการประยุกต์
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน เพื่อให้เกิดการ
น าเอาสิ่งที่ชุมชนมีนั้นมาใช้เป็นทุนทางด้านการท่องเที่ยวน าไปสู่การเกิดองค์
ความรู้ใหม่ ซ่ึงจะช่วยให้ชุมชนเกิดการสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยว พร้อมกับ
เผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาให้คงอยู่และเหมาะสมกับยุคสมัยได้อีกด้วย                          
ดังโมเดลต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7.24 การจัดการภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร (ม.ป.ป.) 
 

  จากภาพผู้เขียนสามารถสรุปได้ว่า การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น เมื่อการท่องเที่ยวเข้ามามีบทบาทส าคัญในปัจจุบัน 
ส่งผลท าให้วัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชนได้เกิดการรื้อฟื้น  เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกันระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยว จึงน าไปสู่                         
การประยุกต์และต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยการผสมผสานองค์ความรู้สากล

การจัดการ 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

อนุรักษ์

รื อฟ้ืน ประยุกต์

พัฒนาต่อ
ยอด
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เข้ากับภูมิปัญญาเดิมให้เกิดความสวยงามและทันสมัยมากขึ้น ดังนั้น เมื่อชุมชน
เกิดการสร้างงานและมีรายได้เพิ่มขึ้น ยิ่งส่งผลให้ชุมชนมีความภาคภูมิใจและเห็น
ความส าคัญ อีกทั้งเกิดการอนุรักษ์ สืบสานให้คงอยู่ต่อไป 
 

7.4 บทสรุป 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์จริงได้สั่งสมมา
เป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อใช้ในการด าเนินชีวิตและแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้เหมาะสม
ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป และปัจจุบันมีชุมชนจ านวนมากที่ได้น าเอาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาปรับประยุกต์ใช้ส าหรับการท่องเที่ยว อย่างเช่น การทอผ้า การ
รักษาแบบพื้นบ้าน และการปั้นเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น ที่เรียกว่า การพัฒนา
นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนและเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยวอีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
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บทที่ 8 
กฎหมาย นโยบายและมาตรฐานเก่ียวข้อง

กับนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญและสร้างรายได้
ให้กับหลายประเทศในทั่วโลก และประเทศไทย อุตสาหกรรมท่องเท่ียวถือว่าสร้าง
ภาพลักษณ์และน ารายได้ เข้ามาในประเทศได้เป็นจ านวนมาก  เนื่องจาก
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีการขยายตัวสูง เป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญ มีการสร้าง
งาน และกระจายรายได้สู่ภูมิภาค นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้จ่ายไปกับการใช้ชีวิต 
การเดินทางท่องเท่ียว มีพฤติกรรมยินดีที่จะจ่ายถึงแม้ไม่ใช่สิ่งจ าเป็นและเป็นช่วง
เศรษฐกิจชะลอตัวก็ตาม (Federico, 2017) โดยผลส ารวจทัศนคติและความ 
พึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติและชาวไทย ที่เดินทางท่องเท่ียวในประเทศ
ไทย ในปี 2564 แบบ Face to Face จ านวน 2,000 คน ในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว
หลักจ านวน 10 จังหวัด ช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ 2564 พบว่า ความ
พึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 87.7 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่ร้อยละ 84.9 โดย
อันดับที่ 1 ประชาชน ร้อยละ 91.4 เนื่องจากคนไทยมีความเป็นมิตรและมี
อัธยาศัยไมตรีชอบช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอันดับที่ 2 บริการเชิงสุขภาพ ร้อยละ 
90.8 เนื่องจากประเทศไทยมีบริการเชิงสุขภาพที่หลากหลาย มีเอกลักษณ์ และ
ราคาไม่แพงส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อันดับที่ 3 บริการสถานที่พักแรม 
ร้อยละ 90.3 เนื่องจากสถานที่พักแรมของไทยได้มาตรฐานทั้งบริการและราคา  
มีความสะดวกในการใช้บริการ รวมทั้งมีมาตรฐาน SHA และ SHA+  (กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทย , 2564) อีกทั้งแนวทางส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของรัฐบาล มีนโยบายการประชาสัมพันธ์ การโฆษณาสื่อสารการ
ท่องเที่ยวต่าง ๆ การคิดแคมเปญใหม่ ๆ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อ
กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น และอุตสาหกรรม
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การท่องเที่ยวของประเทศควรให้ความส าคัญในเรื่องของความปลอดภัยของ
นักท่องเท่ียวเป็นล าดับแรก ความปลอดภัยจึงถือเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะบอก
ถึงศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียว และมีผลต่อการตัดสินใจวางแผนการเดินทางไป
ยังประเทศจุดหมายปลายทางนั้น ๆ นักท่องเที่ยว (Parr, 1989) และปัญหาความ
ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวทั่วโลกมากขึ้น ตามการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบทั้งทางกายภาพ สังคมและ
เศรษฐกิจ (Mathieson & Wall, 1982) อีกทั้งปัญหาในเรื่องความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยและการตัดสินใจเดินทาง 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงจ าเป็นต้องอาศัย
กฎหมายด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยว (Gross 
Domestic Product : GDP) (กองมาตรฐานและก ากับความปลอดภัยนักท่องเท่ียว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560)  
 

8.1 กฎหมายนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
 8.1.1 สาระส าคัญของกฎหมาย 
  พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 แบ่ง
ออกเป็นสี่หมวด แต่ละหมวด มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  หมวดที่ 1 คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
  1) ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เรียก
โดยย่อว่า “ท.ท.ช.” ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นรองประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวง
พาณิชย์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ นายกสมาคมองค์การ
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บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย ประธานสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงนายกรัฐมนตรี
แต่งตั้งไม่เกินเก้าคน เป็นกรรมการให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็น
กรรมการและเลขานุการ และผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว และ
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้แต่งตั้งจากผู้ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญ
หรือประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การตลาด  
การโรงแรม การบริหารธุรกิจ ศิลปวัฒนธรรม หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยต้องแต่งตั้งจากรายชื่อของผู้ซ่ึงสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
แห่งประเทศไทยเสนอไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน 
  2) ก าหนดให้ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท า
หน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งาน
ประชุม การศึกษาข้อมูลและกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ 
  3) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
ได้แก่ จัดท าและเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหาร
และพัฒนาการท่องเที่ยวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ จัดท าแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เสนอนโยบาย
และแนวทางการจัดท าความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่อ
คณะรัฐมนตรี ด าเนินการเพื่อให้มีการก าหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว พิจารณา
ให้ความเห็นชอบและก ากับดูแลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวภายในเขตพัฒนาการท่องเท่ียว ก าหนดและจัดให้มีการรับรองมาตรฐาน
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว อ านวยการ ติดตาม 
ประเมินผล และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ และนโยบายหรือมาตรการเพื่อการส่งเสริมการ
บริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงการก ากับการจัดการและบริหารกองทุน 
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   หมวด 2 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
  1) ก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา โดยแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติจะต้องก า หนด
รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว วิธีปฏิบัติ และความ
ร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระยะเวลาในการด าเนินการให้ชัดเจน ใน
กรณีที่สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ใช้บังคับคณะกรรมการอาจด าเนินการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นได้  
  2) เมื่อได้มีการประกาศแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติใ น 
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติและเพื่อให้การ
ด าเนินการเป็นไปโดยบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด ให้กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬามีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อจัดท าแผนงาน
หรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
 
  หมวด 3 แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว 
  1) เพื่อประโยชน์ในการรักษา ฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียว หรือการบริหาร
และพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
คณะกรรมการอาจก าหนดให้เขตพื้นที่ใดเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวได้ โดย
พิจารณาร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตพื้นที่ 
ทั้งนี้  ให้มีการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนในพื้นที่ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วย เขตพัฒนาการท่องเที่ยวจะก าหนดเป็นกลุ่มจังหวัด 
จังหวัด หรือพื้นที่ เฉพาะก็ได้โดยให้ออกเป็นกฎกระทรวงระบุชื่อของเขต
พัฒนาการท่องเท่ียว และในกรณีจ าเป็นให้มีแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตแนบท้าย
กฎกระทรวงด้วย การเปลี่ยนแปลงแนวเขตหรือการเพิกถอนเขตพัฒนาการ
ท่องเท่ียวให้ออกเป็นกฎกระทรวง 
  2) เมื่อมีการออกกฎกระทรวงก าหนดเขตพัฒนาการท่องเท่ียวใดให้
รัฐมนตรีแต่งตั้ งคณะกรรมการประจ าเขตดังกล่าวขึ้นคณะหนึ่ งเรียกว่า 
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“คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว” ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทน
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานหอการค้า
จังหวัด ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การท่องเที่ยวจ านวนไม่เกินสามสิบคนในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันเป็นกรรมการ โดย
มีผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกรรมการและเลขานุการการแต่งตั้ง
และการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
  3) ให้คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ ยวด า เนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเท่ียวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวของตน เสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดย
แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องจัดท าให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้
บังคับอยู่ภายในเขตและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ และอย่างน้อยต้อง
ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานในการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว
ภายในเขตของตน หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบรวมทั้งระยะเวลาในการ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
  4) เมื่อได้ประกาศแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวใดในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใน
เขตด าเนินการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเท่ียว โดยกระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬาอาจพิจารณาให้การสนับสนุนตามที่เห็นสมควร และให้คณะกรรมการ
พัฒนาการท่องเที่ยวติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการดังกล่าว 
  5) การใช้บังคับกฎหมายภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวต้อง
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยให้คณะกรรมการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวด าเนินการประสานงานให้สอดคล้องกัน 
 

  หมวด 4 กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
  1) ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาเรียกว่า “กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
ทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการท่องเท่ียว การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
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ให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร การตลาด หรือการ
อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชน รวมถึงการดูแลรักษาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว 
และการส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในท้องถิ่น 
  2) กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ (1) เงินและ
ทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยตามมาตรา 31  
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ (3) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ (4) ดอกผล
หรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน (5) เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็น
ของกองทุน โดยเงินและทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นของส า นักงานเพื่อใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยไม่ต้องน าส่งคลังเพื่อเป็นรายได้ของ
แผ่นดิน 
  3) เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้ (1) เป็นเงินอุดหนุน
หรือเงินให้กู้ยืมแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อน าไปใช้ด าเนินงานตามนโยบายหรือ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ รวมทั้งแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว  
(2) เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อ
สนับสนุนการศึกษา การค้นคว้าการวิ จัย การฝึกอบรม การประชุม การ
ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูล และ (3) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
  4) ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินเจ็ด
คน เป็นกรรมการ ให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่งตั้งข้าราชการของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง ให้แต่งตั้ งจากผู้ ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง หรืออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว 
  5) คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอ านาจหน้าที่  ดั งต่อไปนี้   
(1) บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
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(2) วางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และล าดับความส าคัญในการ
ใช้จ่ายเงินกองทุน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (3) วางระเบียบ
เกี่ยวกับการบริหารงานกองทุน (4) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตาม
กิจการที่ก าหนดไว้ในมาตรา 24 และ (5) ควบคุม ติดตามผลและประเมินผลการ
ใช้จ่ายเงินกองทุน 
  6) ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน ผู้สอบบัญชีต้อง
ท ารายงานผลการสอบบัญชีเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนภายในหนึ่งร้อยห้า
สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้ส่งส าเนารายงานดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ
และรัฐมนตรีเพื่อทราบ (ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2564) 
 

 ทั้งนี้ผู้เขียนเห็นว่า กฎหมายด้านการท่องเที่ยว เป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งในการควบคุม 
ดูแล ความปลอดภัยทางด้านการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบการ ชุมชน และนักท่องเที่ยว 
เพ่ือสร้างความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของ
ประเทศ 
 

8.2 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
 การจัดท าแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564 
ได้จัดท าภายใต้กรอบวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2579 โดยมีรายละเอียด 
คือ  
 วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2579 (วิสัยทัศน์ 20 ปี) 
 “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน าของโลกที่เติบโตอย่างมี
ดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
กระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน” 
  
 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ระยะ 20 ปี จึงได้มีการวางแนวทางการพัฒนาในแต่ละช่วงเวลา
ออกเป็นระยะ 5 ปี โดยในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 
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– 2564) นี้เป็นการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะ 5 ปีแรก ซ่ึงมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อวางรากฐานและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวทั้งด้านคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยว และโครงสร้าง
พื้นฐาน รวมทั้งการสร้างความสมดุลของการพัฒนาทั้งในมิติของพื้นที่ เวลา 
กิจกรรม รูปแบบ และกลุ่มนักท่องเท่ียว การเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวสู่การเติบโตในอนาคตบนพื้นฐานของการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ การท างานอย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชน และระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีประสิทธิภาพที่จะเป็นแผนแม่บทในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่วิสัยทัศน์ที่คาดหมายได้อย่างแท้จริง 
 

 เป้าประสงค์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  1) การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
  2) การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่าง
สมดุล 
  3) การกระจายรายได้และผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวสู่ทุกพื้นที่
และทุกภาคส่วน 
  4) การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานอัตลักษณ์และ 
วิถีไทย 
 
 ตัวชี้วัดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  1) จ านวนแหล่งท่องเท่ียวและสถานประกอบการด้านการท่องเท่ียว 
ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ  
5 ต่อปี 
  2) อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย เป็น 1 ใน 30 อันดับแรกของโลก หรือ 1 ใน 7 อันดับแรกของ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  
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  3) ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
  4) รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีอัตราการขยายตัวไม่ 
ต่ ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
  5) การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
มีอัตราการขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
  6) สัดส่วนการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วง
เดือนมิถุนายน - กันยายน ไม่ต่ ากว่า 1 ใน 3 ของการเดินทางตลอดทั้งปี 
  7) รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดรอง (จังหวัดที่มีจ านวนผู้เยี่ยม
เยือนต่ ากว่า 1 ล้านคน) มีอัตราการขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 12 ต่อปี 
  8) ดัชนีการรับรู้และเข้า ใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 
ทุก ๆ ปี  
  9) อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเท่ียว (TTCI) 
ของประเทศไทย ด้านความเด่นชัดของวัฒนธรรมและนันทนาการจากการสืบค้น
ออนไลน์ด้านการท่องเที่ ยว (Cultural & Entertainment Tourism Digital 
Demand) เป็น 1 ใน 10 อันดับแรกของโลก 
  10) ดัชนีด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยใน 6 มิติที่ส าคัญพัฒนาขึ้น
อย่างน้อย 10 อันดับในแต่ละมิติ 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2464)  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว สินค้าและบริการด้าน
การท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
  1) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว สินค้าและบริการทุกรูปแบบอย่าง
มีมาตรฐาน 
  2) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว สินค้าและบริการอย่างยั่งยืน 
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  3) สร้างสมดุลในแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ทั้งในเชิงพื้นที่
เชิงเวลา ฤดูกาล และรูปแบบการท่องเที่ยว 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
  1) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว 
  2) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
  3) พัฒนาระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยในแหล่งท่องเท่ียว 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
  1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้ งระบบให้มี 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาด 
  2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเท่ียวและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่าน
การตลาดเฉพาะกลุ่ม การส่งเสริม วิถีไทยและการสร้างความเชื่อมั่นของ
นักท่องเท่ียว  
  1) เสริมสร้างภาพลักษณ์คุณภาพและความปลอดภัยให้กับประเทศ
ไทย 
  2) ส่งเสริมการตลาดเฉพาะกลุ่มเพื่อดึงดูดการเดินทางท่องเที่ยว 
และกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวกลุ่มต่าง ๆ  
  3) ส่งเสริมเอกลักษณ์ของประเทศไทยและของแต่ละท้องถิ่น 
  4) ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและการท่องเที่ยวที่สมดุล
เชิงพื้นที่และเวลา 
  5) ส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและการใช้เทคโนโลยี
ในการท าการตลาด 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
  1) ส่งเสริมการก ากับดูแลการพัฒนาและบริหารจัดกา รการ
ท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) ปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
  3) สนับสนุนการลงทุนจากภาคเอกชนและการจัดท าศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 
  4) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการ
ท่องเท่ียว 
 
 จากแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ซ่ึงผลการด าเนินงานในระยะที่ผ่านมา แม้จะประสบผลส าเร็จในการเพิ่มจ านวน
และรายได้จากการท่องเที่ยว แต่ยังประสบปัญหาและอุปสรรคส าคัญหลาย
ประการ ประกอบกับสภาพและบริบทต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งปัจจัยภายใน เช่น สถานการณ์
การเมืองของประเทศ นโยบายของภาครัฐ การปรับตัวของภาคเอกชน และปัจจัย
ภายนอก เช่น สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและความคาดหวังของนักท่องเท่ียว แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งการเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงระบาดไปทั่วโลก
ในปี 2563 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในการนี้ จึงได้ด า เนินการจัดท าแผนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.2564 - 2565) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้การท่องเที่ยวไทยยังคงบทบาทการ
เป็นสาขาหลักในการรักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
 

 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 
 การจัดท าแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ (พ.ศ.2564 - 2565) ได้จัดท า
โดยค านึงถึงแนวโน้มการท่องเที่ยวของโลก แผนระดับนานาชาติ ได้แก่ แผน
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ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (พ.ศ.2559 - 2568) แผนระดับนโยบาย และ
ระดับส่วนกลาง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2 560 - 2565) และที่
ส าคัญคือ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด 19 (พ.ศ.2564 - 2565) รวมถึงแผนการปฏิรูปประเทศ  
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2564 - 2565) ซ่ึงจัดท าขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการเฉพาะ 
 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2560 - 2564) ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดหลักของแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) ระยะครึ่งแผนแรก พบว่าการเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีอัตราการขยายตัวสูงกว่า  
ค่าเป้าหมาย ในขณะที่ตัวชี้วัดอื่น ๆ ยังมีค่าต่ ากว่าค่าเป้าหมาย รวมทั้งยั งมีบาง
ตัวชี้วัดที่ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลตามนิยามของตัวชี้วัดนั้น และหากพิจารณา
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามรายยุทธศาสตร์ พบว่ายุทธศาสตร์ที่ มี
ความส าเร็จในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้าง
ความสมดุลให้กับการท่องเท่ียวไทยผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม การส่งเสริมวิถีไทย
และการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเท่ียว 
 

 เป้าหมายการพัฒนาศักยภาพและโอกาสการพัฒนาการท่องเที่ยว
ไทยภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง 
 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ (พ.ศ. 2564 - 
2565) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยให้สามารถ  
“ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) โดยมุ่งเน้นใน 3 มิติ คือ การพร้อมรับ (Cope)  
การปรับตัว (Adapt) และ การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่ งยืน 
(Transform) โดยใช้ประโยชน์จากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ให้เป็นโอกาสที่จะเชิญชวนและจูงใจทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมกัน
ยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวของไทยให้เป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยว
คุณภาพผ่านการปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยทั้งระบบโดย



                            
บทที ่8 กฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

 290 
 

 นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 

บรรจุไว้อย่างเป็นทางการในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. 2564 - 
2565) ฉบับนี้ 
 

 วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย (พ.ศ. 2564 - 2565) 
 “เข้มแข็งจากภายใน ฟื้นตัวอย่างมีความรับผิดชอบ จุดเชื่อมโยงการ
ท่อ ง เที่ ย วของภู มิภ าค”  (Strength from within - responsible recovery, 
regional tourism connectivity) 
 การสร้างความเข้มแข็งจากภายในเพื่อการฟื้นตัวอย่างมีความรับผิดชอบ 
และเป็นจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของภูมิภาค  เป็นจุดมุ่งหมายของแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. 2564 - 2565) ซ่ึงเป็นการวางแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในระยะ 2 ปี โดยมีแนวคิดในการพัฒนาตามองค์ประกอบ 3 ประการ 
คือ 
 1) นโยบายของรัฐบาลในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความสมดุล
ระหว่างภายในและภายนอกมากขึ้นสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ 
 2) การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนตามแนวทางการท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบ 
 3) จุดเชื่อมโยงที่เกิดจากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ (Geopolitical) 
ของไทย การเช่ือมโยงในระดับภูมิภาคทั้งอาเซียน อาเซียนบวกสาม อาเซียนบวก
หก รวมถึงนโยบายด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เช่น นโยบายสร้างเมืองการบิน 
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) และนโยบายระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ 
 ผู้เขียน เห็นว่า แผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติและพัฒนาการท่องเที่ยวให้กับชุมชนได้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมและกระจายรายได้สู่ชุมชนทั่วทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน 
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8.3 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

อย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ 
 

 8.3.1 ที่มาของแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างย่ังยืนและสร้างสรรค์ 
  การจัดการท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์พ.ศ. 2561-2565 นี้ ด าเนินการโดยยึดตาม
ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ ยวโดยชุมชนอย่างยั่ งยืน  
พ.ศ. 2559-2563 ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (อพท.) โดยกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย การจัด
ประชุมรับฟังข้อมูล ความคิดเห็นและความต้องการของผู้เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ 
ใน 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 281 คน 
ประกอบด้วย ผู้แทน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมทั้งการศึกษาวิเคราะห์ผลประเมินศักยภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน การศึกษาและถอดบทเรียนกรณีศึกษาของการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในต่างประเทศและศึกษาวิจัยเอกสาร พร้อมทั้งท าการ
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ
จัดท าร่างแผนปฏิบัติการฯเพื่อน าไปรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ภาควิชาการ และแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน และน าความ
คิดเห็นมาปรับปรุงเป็นแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561-2565 ประกอบด้วยรายละเอียดของ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและหน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อม
น าเสนอแนวทางในการด าเนินการของโครงการ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
น าไปปฏิบัติได้จริงและเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ ทั้งมี
ข้อเสนอแนะถึงกลไกและกระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน ฯ รวมทั้งแนวทางการติดตามและประมวลผล 
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 8.3.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและหน่วยงานที่
รับผิดชอบ  
  จากการศึกษาวิเคราะห์ผลประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวโดย
ชุมชน การศึกษาและถอดบทเรียนกรณีศึกษาของการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
ต่างประเทศ และจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561-2565 จาก 5 ยุทธศาสตร์ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2559-2563 ขององค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) นั้น มีจ านวน
โครงการทั้งสิ้น 140 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 649.1 ล้านบาท ประกอบด้วย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างคุณภาพทักษะและความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนให้มีศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยว
โดยชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง บนฐานความพอเพียงและความรู้โดย
เน้นองค์ความรู้และการพัฒนาบุคลากร ส าหรับการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จ านวน 29 โครงการ  

 ยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของต้นทุน
ทรัพยากรชุมชนสู่การเป็นสินค้าและบริการบนฐานอัตลักษณ์
เอกลักษณ์ และการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้
การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับต่าง ๆ  
มีจ านวนโครงการสูงสุด 58 โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการการตลาดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลของความสุขของทั้งคนในชุมชน
และนักท่องเท่ียว จ านวน 27 โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากลไกการขับเคล่ือนระบบการบริหารจัดการ 
และการท างานเชื่อมโยงเชิงเครือข่ายประชารัฐที่มีเอกภาพ มั่นคง 
และยั่งยืน จ านวน 18 โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่  5 พัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขระหว่างชุมชนและ
นักท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ในภูมิภาค
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อาเซียน จ านวน 8 โครงการ (ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา, 2561) 
 

 8.3.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่
ส าคัญเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการหรือโครงการต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติและ
ผลักดันการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง มีดังนี้ 
  1) จัดระบบโครงสร้างการบริหารงานที่สนับสนุนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  1.1) ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนตามแนวทางแผน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน (CBT Thailand) พ.ศ.2559-2563 
  1.2) บูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาม
ภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  1.3) พัฒนาเครื่องมือ กระบวนการและแนวทางการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยว 
  1.4) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน แล้ว
รายงานต่อคณะกรรมการนโนยายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
  1.5) ถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อ
ยกระดับเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับอาเซียน 
  1.6) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการขับเคลื่อนประเด็นการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามความจ าเป็น 
  2) สนับสนุนการพัฒนาสินค้าเพิ่มมูลค่าส าหรับการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน  
  2.1) สนับสนุนให้มีการน าต้นทุนที่มีอยู่เดิมในการพัฒนาในท้องถิ่น 
เช่นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่น โดยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวศูนย์การ
เรียนรู้จากกิจกรรมงานด้านหัตกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเชื่อมโยงเป็นส่วน
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หนึ่งของเส้นทางท่องเที่ยวหลัก อาทิ การพัฒนาหมู่บ้านหัตถกรรมเพื่อการ
ท่องเท่ียว หมู่บ้านหม่อนไหม หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ในภูมิภาคต่าง ๆ 
  2.2) ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีการเชื่อมโยงกับ
บริบทการท ามาหากิน อาชีพและการใช้ชีวิตประจ าวันในท้องถิ่น  ตัวอย่างเช่น 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนผาหมอน ดอยอินทนนท์ ที่ได้ผนวกการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรเข้ากับการท่องเท่ียวโดยชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะกลาง ที่มีการ
น าเสนอวัฒนธรรมแสดงถึงวิถีชีวิตชุมชน หรือชุมชนท่องเที่ยวที่มีการเรียนรู้วิถี
ชีวิตของคนในท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ที่มีเอกลักษณ์  
  2.3) สนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเข้าสู่ระบบการท่องเที่ยวทั้งทางตรง
และทางอ้อม เช่นการน าเสนอผลผลิตจากอาหารท้องถิ่นมาให้บริการในกิจกรรม
การท่องเที่ยว การผลิตสินค้าที่ระลึกที่ใช้วัสดุและวัตถุดิบในชุมชนหรือการผลิต
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับนักท่องเที่ยวการน าเสนอสินค้าพื้นเมืองในท้องถิ่น
เข้าสู่ระบบการท่องเที่ยวหลัก การจัดรูปแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
รวมทั้งการจัดการในเรื่องของพื้นที่จ าหน่ายเพื่อการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์และ 
การท่องเที่ยว 
  3) ส่งเสริมการพัฒนาโฮมสเตย์ส าหรับรองรับนักท่องเที่ยวใน
พื้นที่ชนบท 
  3.1) ส่งเสริมการใช้มาตรฐานโฮมสเตย์เพื่อน าไปสู่ภาคการปฏิบัติ
อย่างแพร่หลาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจและยอมรับในการด า เนินการให้
เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน  
  3.2) ท าการทบทวนเกี่ยวกับมาตรฐานโฮมสเตย์ ที่เอื้อให้ชุมชน
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงอย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยเกณฑ์
มาตรฐานที่น ามาใช้ ควรสอดคล้องเข้ากับบริบทของชุมชน ในการจัดท ามาตรฐาน
นี้ ควรมีแนวทางในการปฏิบัติที่ครอบคลุมทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ให้มี
ความเข้าใจและยอมรับในกฎระเบียบและข้อจ ากัดของโฮมสเตย์โฮมสเตย์  
  3.3) ส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนารูปแบบส าหรับนักท่องเที่ยวใน
การเข้าใช้บริการที่พัก เช่น การจัดแพคเกจการเข้าพักโฮมสเตย์พร้อมมีการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สมดุลทั้ งเชิงพื้นที่และเวลา เพื่อการน า เสนอให้
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นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่จริงแท้ (authenticity) ของชุมชนที่มี
เอกลักษณ์เป็นของตนเอง  
  3.4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ 
ที่ทันสมัย สามารถสื่อข้อมูลเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้โดยตรง เช่น การตลาดผ่าน
เครือข่ายระบบโซเชียลมีเดีย และแพลตฟอร์มของทางการท่องเที่ยวหลัก มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน เข้ากับระบบออนไลน์สากลที่เป็นที่นิยม
ของนักท่องเที่ยว ซ่ึงนิยมสืบหาแหล่งท่องเที่ยวจากการ search engine ตาม
ความสนใจของตนและได้ข้อมูลปัจจุบันจากนักท่องเท่ียวคนอื่น ๆ ที่กล่าวถึงหรือมี
การรีวิ วสถานที่นั้น ๆ จากบล็อกเกอร์ เฟซบุคส่วนตัว จากเว็บไซด์ของ 
Trip Advisor การหาที่พักผ่าน application ของ Airbnb เป็นต้น (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) 
 ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่า แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนการพัฒนาการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ จะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี อันจะส่งเสริมและ
ผลักดันให้การท่องเที่ยวโดยชุมชน มีการจัดสรรหรือการบริหารจัดการอย่าง
สร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไปได้ 
 

8.4 มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 8.4.1 มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการท่องเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทย 
เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยการริเริ่มของโครงการจักการทรัพยากร
ชายฝั่ง (Coastal Habitats and Resources Management Project – CHARM) 
ร่วมมือกับโครงการท่องเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ (Responsible Ecological 
Social Tour Project – REST) ภายใต้ชื่อ CHARM-REST ที่พัฒนาเคร่ืองมือการ
ประเมินผลชุมชน ด้วยชุมชนเอง โดยมีกรอบการประเมินจากเป้าหมายที่ชุมชนได้
ตั้งไว้ในการพัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่ การพัฒนาคน การส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากร การสร้างรายได้เสริม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักท่องเที่ยว
กับชาวบ้าน และได้มีความพยายามผลักดันไปสู่การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว
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โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปร่วมกัน ต่อมาในปี พ.ศ. 
2552 แนวคิดเรื่องมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้รับการพัฒนาต่อภายใต้
ความร่วมมือของสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) มูลนิธิ
ใบไม้เขียว สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I) ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) และ European Center for Eco and Argo Tourism (ECEAT) 
เพื่อสร้างการยอมรับเรื่องคุณภาพของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานทางการ
ท่องเที่ยว ผ่านการพัฒนามาตรฐานอย่างมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ (กรม 
การท่องเที่ยว, 2561) 
  มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง หลักเกณฑ์และการ 
ตรวจสอบการด าเนินการของกลุ่ม/องค์กรท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ประกอบด้วย 
หลักเกณฑ์ 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน (2) 
ด้านการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี (3) ด้านการอนุรักษ์ และ
ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน (4) ด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน (5) ด้านคุณภาพการบริการการท่องเที่ยว
โดยชุมชน  

  เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนฉบับนี้
ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท. โดย
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเกณฑ์ฯนี้ มีด้วยกัน 3 ข้อ คือ 
  1. เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 
  2. เพื่อเป็นเครื่องมือวัดระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
อย่างยั่งยืน 
  3. เพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณารางวัลการพัฒนา DASTA CBT AWARDS 
   หลักการประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
   หลักการประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด้วย
ดังนี้ 
  1) มีจุดมุ่งหมายในการประเมิน 
           2) แบบฟอร์มที่ใช้ชุมชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถดาวน์โหลด
ได้ เป็นเอกสารที่ชุมชนเข้าใจ 
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          3) วิธีการประเมิน คนท่ีประเมินช่วงเวลาที่ประเมิน มีการเตรียมการ
อย่างดีและท างานเป็นทีม 
           4) ประเมินทุกด้านครบถ้วนทุกมิติ 
           5) มีระบบการให้คะแนนที่มีความแม่นย าในการให้ระดับ (ซ่ึงผู้
ประเมินส่วนใหญ่จะต้องผ่านการสอบการเป็นผู้ประเมิน หรือมีความเชี่ยวชาญ
และใช้กระบวนการกลุ่มในการหาข้อสรุปร่วม) 
           6) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการท าหน้าที่ประเมินหรืออ้างอิง
กรอบในการประเมิน มีคู่มือในการประเมิน 
           7) ผลที่ได้จากการประเมินน าไปใช้ในการพิจารณาเพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพในการท างาน สร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน 
           8) กระบวนการประเมิน ผลของการประเมินมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้จากภาคีที่เกี่ยวข้อง 
           9) ประกาศผลการประเมินหรือแจ้ งผลการประเมินกับภาคีที่
เกี่ยวข้องรับทราบและสร้างการยอมรับในทุกระดับ 
           10) มีการประเมินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ท าให้การประเมิน
กลายเป็นวิถีปฏิบัติในการท างาน 
 

   เกณฑ์ประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
   เ กณฑ์ ป ร ะ เมิ นม าต ร ฐ า นกา รท่ อ ง เที่ ย ว โ ดยชุ ม ช น 
ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี ้
 
ตารางที่ 8.1 เกณฑ์ประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ด้าน 1: ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1.2 ข้อตกลงร่วมกันส าหรับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

โดยชุมชนมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1.3 ข้อควรปฏิบัติส าหรับนักท่องเท่ียวมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 8.1 เกณฑ์ประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ต่อ) 
ด้าน 1: ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เป้าประสงค์ที่ 1.4 การพัฒนาบุคลากรในกลุ่มบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดย

ชุมชนมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1.6 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1.7 การจัดการการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดย

ชุมชนมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1.8 ระบบบัญชีการเงินมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1.9 เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน 
ด้าน 2: ด้านการจดัการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตทีด่ี 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 การจัดสรรรายได้มีประสิทธภิาพ 
เป้าประสงค์ที่ 2.2 การส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 2.3 ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพเพื่อเสริมสร้างโอกาสในการเพิ่ม

รายได้จากการท่องเที่ยว 
เป้าประสงคท์ี่ 2.4 สิทธิมนุษยชนในการท่องเที่ยวได้รับการให้ความส าคัญ 
ด้าน 3: ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 ฐานข้อมูลด้านมรดกวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวมี

คุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3.2 การเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมชุมชนผ่านการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3.3 การอนุรักษฟ์ื้นฟูวัฒนธรรมท่องถิ่นมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 8.1 เกณฑ์ประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ต่อ) 
ด้าน 4: ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
และยั่งยืน 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 การจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 4.2 ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมมี

คุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 4.3 การเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติหรือ

สิ่งแวดล้อมผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 4.4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมใน

ชุมชนมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 4.5 การสร้างความตระหนกัถึงความส าคัญของการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมผา่นการท่องเที่ยวมี
ประสิทธิภาพ 

ด้าน 5: ด้านคุณภาพการบริการการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน 
หมวดคุณภาพสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ 
เป้าประสงค์ที่ 5.1 การให้บริการด้านการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างน่าพึงพอใจ 
เป้าประสงค์ที่ 5.2 นักสื่อความหมายมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 5.3 จุดบริการท่องเที่ยวมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 5.4 การติดต่อประสานงานด้านบริการมีประสิทธิภาพ 
หมวดการเตรียมความพร้อมเรื่องความปลอดภัย 
เป้าประสงค์ที่ 5.5 เส้นทางและกิจกรรมท่องเท่ียวมีความปลอดภัย 
เป้าประสงค์ที่ 5.6 จุดบริการท่องเที่ยวมีความปลอดภัย 
เป้าประสงค์ที่ 5.7 การบริหารจัดการเส้นทางการเดินทางท่องเท่ียวในชุมชนมี

ประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 5.8 การบริหารจัดการกรณีฉุกเฉินมีประสิทธิภาพ 
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   ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนควร
ศึกษาหลักเกณฑ์การท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างรอบคอบ เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การบริหารจัดการ ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการบริหาร
จัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน (2) ด้านการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี (3) ด้านการอนุรักษ์ และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน (4) ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน (5) ด้าน
คุณภาพการบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการตาม
หลักเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 8.4.2 มาตรฐานด้านที่พัก  
 

  1) Home Stay และ Home Lodge 
  Home Stay หรือ ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท กรมการท่องเที่ยว
ได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) ซ่ึงมี
การด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดย Home Stay จะต้องมีลักษณะเป็น
บ้านพักที่มีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันของชุมชน อย่างน้อย 3 หลัง 
คาเรือนขึ้นไป โดยนักท่องเท่ียวจะต้องพักค้างแรมในบ้านเดียวกันกับเจ้าของบ้าน 
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตระหว่างกัน พร้อมทั้งถ่ายทอด
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นแก่นักท่องเที่ยว และพานักท่องเที่ยว
เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวและท ากิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นน้ าตก ขี่จักรยาน นั่งเรือ 
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ เป็นต้น โดยเหตุที่นักท่องเที่ยวนิยมเลือกพักที่พักแบบ 
Home-stay เพราะมีความต้องการใกล้ชิดและได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น และที่พักแบบ Home-stay มีค่าใช้จ่ายน้อย
กว่าการพักในโรงแรม  
  Home Lodge หรือ ที่พักนักเดินทางจะมีลักษณะเป็นที่พักที่
ให้บริการนักท่องเที่ยว เจ้าของบ้านเปิดให้บริการที่พัก โดยไม่ต้องมีการรวมกลุ่ม
ของชุมชน ซ่ึงอาจมีบริการอาหารและเครื่องดื่มหรือไม่ก็ได้ นักท่องเที่ยวอาจพัก
ค้างแรมในบ้านเดียวกันกับเจ้าของบ้านหรือไม่ก็ได้ และกรมการท่องเที่ยว ได้มี
การก าหนดหลักเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) เพื่อส่งเสริมให้ที่
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พักที่ให้บริการนักท่องเท่ียวมีคุณภาพพร้อมรองรับนักท่องเท่ียว และเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกด้านที่พักให้แก่นักท่องเท่ียวมากขึ้น (กรมการท่องเที่ยว, 2564) 
 
ตารางที่ 8.2 ความแตกต่างระหว่าง Home Lodge และ Home Stay 
 

Home Lodge Home Stay 
1. บ้านพัก ที่มีห้องพักให้บริการ
นักท่อ ง เที่ ยว  เจ้ าของบ้ านเปิ ด
ให้บริการที่พัก โดยไม่ต้องมีการ
รวมกลุ่มของคนในชุมชน 

1. บ้านพักมีการรวมกลุ่มและบริหาร
จัดการร่วมกับชุมชนอย่างน้อย 3 หลังคา
เรือน 

2. นักท่องเที่ยวไม่จ าเป็นต้องพักค้าง
แรมกับเจ้าของบ้าน 

2. นักท่องเที่ยวจะต้องพักค้างแรมใน
บ้านเดียวกันกับเจ้าของบ้าน 

3. ที่พัก มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ตามสมควร โดยอาจมีบริการอาหาร
และเครื่องดื่มหรือไม่ก็ได้ 

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยว เช่น 
กิจกรรมในชุมชน การประกอบอาชีพใน
ท้องถิ่น เป็นต้น 

 

ที่มา: กรมการท่องเที่ยว (2564)  
 

   2) กรอบดัชนชีี้วดัคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์  
   กรอบดัชนีชี้วัดคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์ มีทั้งหมด 10 มาตรฐาน 
ดังต่อไปนี้ 
   มาตรฐานที่1 ด้านที่พัก (4 ดัชนีชี้วัด) 
  1.1 ลักษณะบ้านพักที่เป็นสัดส่วน  
    - เป็นบ้านของเจ้าของที่แบ่งปันที่นอน หรือห้องนอน อย่าง
เป็นสัดส่วน หรืออาจปรับปรุง ต่อเติมที่พักที่ติดกับบ้านเดิม เพื่อใช้เป็นที่นอนหรือ
ห้องนอนเป็นสัดส่วน 
  1.2 ที่พักที่นอนสะอาดและสบาย  
   - มีที่นอนส าหรับนักท่องเที่ยวอาจเป็นเตียง ฟูก หรือเสื่อ 
และมีมุ้ง หรือมุ้งลวดเพื่อป้องกันยุงและแมลง  
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   - มีเครื่องนอน อุปกรณ์ที่ใช้นอน ผ้าปู หมอน ปลอกหมอน 
ผ้าห่ม และได้รับการท าความสะอาดทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนนักท่องเที่ยว  และ
เปลี่ยนเครื่องนอนตามความเหมาะสมในกรณีที่นักท่องเท่ียวพักหลายวัน  
   - มีราวตากผ้าหรือที่เก็บเส้ือผ้า  
  1.3 ห้องอาบน้ าและห้องส้วมที่สะอาดมิดชิด  
  - มีความปลอดภัยมีที่ล็อคประตูอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีมีความมิดชิด  
       - มีขนาดของห้องน้ าที่เหมาะสมมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก  
        - มีการแยกขันส าหรับตักอาบน้ า 
   - น้ าที่ใช้มีความสะอาด อาจเป็นประปาหมู่บ้าน ประปาภูเขา 
หรือน้ าดิบที่ปล่อยไว้ระยะหนึ่งและแกว่งสารส้ม  
   - มีถังขยะในห้องน้ า  
  1.4 มุมพักผ่อนภายในบ้านหรือในชุมชน 
   - มีมุมพักผ่อน ที่สงบ สบายภายในบ้าน หรือบริเวณโดยรอบ
ที่สามารถนั่ง นอน และมีบรรยากาศผ่อนคลาย เช่น ลานบ้านใต้ต้นไม้ ศาลาหน้า
บ้าน  
   - มีการดูแลบริเวณรอบบ้าน เช่น สวนครัว ต้นไม้ ไม้ดอกไม้
ประดับ ร่องน้ า ให้สะอาด ปราศจากขยะ 
 
 

   มาตรฐานที่ 2 ด้านอาหารและโภชนาการ (4 ดัชนีชี้วัด) 
  2.1 ชนิดของอาหารและวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร  
   - มีปริมาณและประเภทอาหารที่เหมาะสม  
   - ผลิตโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นไม่ซ้ืออาหาร หรือกับข้าวถุง 
   - มีการปรุงอาหารอย่างถูกสุขอนามัย  
  2.2 น้ าดื่มที่สะอาด  
   - มีที่เก็บน้ า/ภาชนะเก็บน้ าที่สะอาด ไม่มีตะกอนมีฝาปิด
มิดชิด  
   - มีน้ าดื่มที่สะอาดผ่านกระบวนการท าความสะอาด 
  2.3 ภาชนะที่บรรจุอาหารที่สะอาด  
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   - มีภาชนะที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น ถ้วย ชาม จาน ช้อน 
ช้อนกลาง ทัพพี โถข้าว ที่สะอาดไม่มีคราบและกลิ่นคาวกลิ่นอับ  
  2.4 ห้องครัวและอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวมีความสะอาด    
   - ครัวอาจอยู่ในบ้าน หรือแยกจากตัวบ้านก็ได้ และมีการดูแล
ความสะอาดอยู่เสมอ  
    - มีอุปกรณ์การเก็บ เครื่องปรุง วัตถุดิบ ที่สะอาด สามารถ
ป้องกันเชื้อโรคและสิ่งสกปรก เช่น มีที่เก็บมิดชิด ที่แขวน หรือมีฝาชีครอบ หรือ
คลุมผ้าสะอาด  
   - มีการจัดการขยะที่ถูกสุขอนามัย  
 

   มาตรฐานที่ 3 ด้านความปลอดภัย (2 ดัชนีชี้วัด) 
    3.1 การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
   - มีแนวทางปฏิบัติเพื่อการช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อนักท่องเที่ยวเกิด
เจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ  
   - มียาสามัญประจ าบ้านที่อยู่ในสภาพใช้ได้ทันที (ยังไม่หมดอายุ)  
  - เจ้าของบ้านควรซักถามถึงโรคประจ าตัว หรือบุคคลที่ติดต่อได้
ทันที ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับนักท่องเท่ียว  
  3.2 การจัดระบบดูแลความปลอดภัย  
  - มีการแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหรือก านันรับทราบ ขณะมีนักท่องเที่ยวใน
บ้าน เพื่อขอความร่วมมือในการดูแลรักษาความสงบความปลอดภัย  
  - มีการจัดเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เช่น รถยนต์ 
  - เมื่อมีเหตุร้าย ต้องมี เครื่องมือสื่อสารติดต่อกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงได้  
 

  มาตรฐานที่ 4 ด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิกใน
ครัวเรือน (2 ดัชนีชี้วัด) 
  4.1 การต้อนรับและการสร้างความคุ้นเคย  
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   - มีการแนะน านักท่องเที่ยวกับสมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่
อยู่ในขณะนั้น เพื่อรู้จักและเรียนรู้วิถีชีวิตของเจ้าของบ้าน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในบ้าน เช่น เก็บผักสวนครัวร่วมกันท ากับข้าวร่วมกัน รับประทานอาหาร
ร่วมกัน เป็นต้น  
   4.2 การสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิถีชีวิตของชุมชน  
          - เจ้าของบ้านมีการแลกเปลี่ยนให้ข้อมูล อาจเป็นเอกสาร
ภาพถ่าย หรือการพูดคุย ในเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรมในชุมชน
อย่างเหมาะสม  
   - เจ้าของบ้านเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตของ
ตนเอง เช่น ไปดูไร่-นา ออกทะเล เก็บใบชา ทอผ้า จักสาน เป็นต้น ซ่ึงจะเป็น
โอกาสของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต 
   

   มาตรฐานที่ 5 ด้านรายการน าเที่ยว (3 ดัชนีชี้วัด) 
  5.1 มีรายการน าเที่ยวที่ชัดเจนส าหรับนักท่องเที่ยวซ่ึงต้องผ่านการ
ยอมรับจากชุมชน  
   - มีการวางแผนโปรแกรมการท่องเที่ยวร่วมกันของชุมชน
และกลุ่มโฮมสเตย์ เพื่อการกระจายรายได้ให้เกิดขึ้นในแต่ละหมู่บ้าน หรือแต่ละ
กลุ่มกิจกรรม  
   - มี โปรแกรมการท่องเที่ยวที่ เผยแพร่สู่สาธารณะและ
นักท่องเท่ียวที่ชัดเจน สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของชุมชน  
  5.2 ข้อมูลกิจกรรมท่องเท่ียว  
   - มีข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมในโปรแกรมการท่องเที่ยวที่
หลากหลายแตกต่างกันตามภูมิศาสตร์สังคมวัฒนธรรม เพื่อให้นักท่องเที่ยว
ตัดสินใจเลือกได้  
  5.3 เจ้ าของบ้านเป็นมัคคุ เทศก์ท้องถิ่นหรือประสานงานให้
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นน าเท่ียว  
   - กลุ่มหรือเจ้าของบ้านเป็นผู้น าเที่ยว เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากร สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ศิลปะ สถาปัตยกรรม การแสดง 
ความเชื่อ ค่านิยมภายในชุมชน แก่นักท่องเท่ียว  
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   - มีการจัดท าสื่อ เช่น สิ่งพิมพ์ รูปถ่าย ภาพวาด เพื่อการ
เรียนรู้ของนักท่องเท่ียว  
 

  มาตรฐานที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (4 ดัชนี
ชี้วัด) 
   6.1 ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยว
ใกล้เคียง  
   - มีแหล่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวซ่ึงอาจเป็นแหล่ง
ธรรมชาติ เช่น แม่น้ า ภูเขา หรือแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น วัด เจดีย์ 
เป็นต้น หรือใช้แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการท่องเที่ยว  
         6.2 การดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียว  
   - ชุมชนมีกฎ กติกา การใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ชัดเจน 
เพื่อให้การใช้ประโยชน์เป็นไปอย่างยั่งยืน เช่น ปริมาณนักท่องเท่ียวที่ชุมชนรองรับ
ได้ การไม่เก็บพันธุ์พืชออกจากป่า เป็นต้น  
   - มีกิจกรรมที่สัมพันธ์กับงานการฟื้นฟู  อนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ เช่น การปลูกป่า การจัดค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ส าหรับเยาวชน เป็นต้น  
  6.3 แผนงานหรือมาตรการลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวและลด
สภาวะโลกร้อน  
   - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและกลุ่มโฮมสเตย์  
มีแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบัติในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เช่น การ
แยกขยะ ไม่เผาขยะ เป็นต้น  
  6.4 มีกิจกรรมในการลดผลกระทบจากการท่องเที่ยว เพื่ อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และลดสภาวะโลกร้อน  
   - เน้นใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เช่น ห่อข้าวด้วยวัสดุ
ที่มาจากธรรมชาติ  
   - มีกิจกรรมที่ลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง เช่น ใช้
จักรยานแทนการใช้รถ ใช้เรือพายแทนการใช้เครื่องยนต์ หรือการใช้หลอด
ประหยัดไฟในครัวเรือน  
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   มาตรฐานที่ 7 ด้านวัฒนธรรม (2 ดัชนีชี้วัด) 
  7.1 การด ารงรักษาไว้ซ่ึงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
   - มีบ้านเก่า หรือบ้านที่แสดงถึงวัฒนธรรมดั้งเดิม เพื่อสร้าง
ความสนใจแก่นักท่องเท่ียว  
   - มีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อน าสู่
การเผยแพร่ที่ถูกต้องแก่นักท่องเท่ียว  
   - ชุมชนและโรงเรียนมีแผนงานฟื้นฟู อนุรักษ์ และถ่ายทอด
วัฒนธรรม ศิลปะ และ การละเล่นพื้นบ้าน  
   - ผู้แสดงทางวัฒนธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
วางแผนเนื้อหา รูปแบบ และการน าเสนออย่างภาคภูมิใจ  
  7.2 การรักษาวิถีชีวิตชุมชนคงไว้เป็นกิจวัตรปกติ  
   - มีการด าเนินวิถีชีวิตที่เป็นปกติ เช่น การตักบาตร การ
ท าบุญที่วัด การไหว้ศาลปู่ตา เป็นต้น ไม่ควรเปลี่ยนหรือจัดท าใหม่ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเท่ียว  
 

  มาตรฐานที่ 8 ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์                  
(2 ดัชนีชี้วัด) 
  8.1 ผลิตภัณฑ์จากชุมชน เพื่อเป็นของที่ระลึกของฝาก หรือจ าหน่าย
แก่นักท่องเท่ียว  
   -  มีผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือชุมชนสามารถน ามา
จ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยวได้ทั้งเป็นของบริโภค สิ่งประดิษฐ์ เสื้อผ้า สิ่งทอ ของที่
ระลึก โดยใช้วัสดุและวัตถุดิบท้องถิ่นเป็นหลัก  
  8.2 ผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าและมูลค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  
          - มีการน าเอาความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  พร้อมกันนั้นก็
สามารถจัดท าเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ เช่น การสอนทอผ้า การจักสาน 
การละเล่นต่าง ๆ และการแสดงพื้นบ้าน  
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   มาตรฐานที่ 9 ด้านการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์ (6 ดัชนีชี้วัด) 
  9.1 การรวมกลุ่มของชาวบ้าน  
   - การบริหารจัดการต้องเป็นการรวมกลุ่ม โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน สมาชิกกลุ่ม และชุมชน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด หลักการ 
วัตถุประสงค์ วิธีการของโฮมสเตย์  
  9.2 คณะกรรมการกลุ่มโฮมสเตย์  
   - มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงาน ได้แก่  ประธาน 
รองประธาน เหรัญญิก และกรรมการฝ่ายต่างๆตามความเหมาะสมของแต่ละ
ชุมชน  
   - คณะกรรมการทุกคน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญา 
หลักการ ขั้นตอน วิธีการท างานของโฮมสเตย์ ตามบทบาทหน้าที่ที่แต่ละคนได้รับ
มอบหมาย  
  9.3 กฎกติกาการท างานของคณะกรรมการ  
   - มีกฎ กติกา วาระการท างาน การท างานร่วมกันของ
คณะกรรมการ เช่น การจัดประชุมอย่างต่อเนื่องก่อนจะรับนักท่องเที่ยว และหลัง
รับนักท่องเท่ียว หรือจัดประชุมประจ าเดือน  
    - มีการจัดสรรเงินรายได้เข้าส่วนกลางของชุมชน เพื่อ
สาธารณประโยชน์ของชุมชน  
   - มีแนวทางในการท างานของคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์
ต่อไปนี้ 

1. มีหลักเกณฑ์การเปิดรับสมาชิกโฮมสเตย์  
2. มีการก าหนดขี ดความสามารถ ในการรองรับ

นักท่องเท่ียว  
3. มีรายละเอียดกิจกรรมการท่องเที่ยว การให้บริการ 

และราคา  
4. มีแนวปฏิบัติในการจองบ้านพัก และการช าระเงิน

ล่วงหน้า  
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          - มีแนวปฏิบัติของกลุ่ม เช่น การต้อนรับร่วมกัน การให้
ข้อมูล การจัดล าดับกิจกรรม การดูแลความปลอดภัย การติดตามและประเมินผล 
เป็นต้น  
  9.4 มีการจ่ายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  
   - มีแนวปฏิบัติหมุนเวียนการให้บริการ เช่น บ้าน รถ เรือ 
มัคคุเทศก์ เป็นต้น  
   - มีระบบการคิดราคาที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม  
   - มีการจัดสรรรายได้เข้ากองทุนชุมชน  
  9.5 ระบบการจองการลงทะเบียน และการมัดจ าล่วงหน้า  
   - มีระบบการจองล่วงหน้า  
   - มีการลงทะเบียนนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นข้อมูลในการ
เตรียมการ และให้บริการแก่นักท่องเท่ียว  
   - มีการช าระเงินล่วงหน้าในอัตราส่วนที่ทางกลุ่มเป็นผู้
ก าหนด  
  9.6 รายละเอียดของค่าธรรมเนียมและบริการต่าง ๆ ที่ชัดเจน และ
เป็นปัจจุบัน  
   -  มีการระบุค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ  ที่ชัดเจน 
และเป็นปัจจุบันไว้ในข้อมูลการประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร  ค่าน า
เท่ียว ซ่ึงอาจจะคิดเป็นรายคน หรือคิดในลักษณะเหมาจ่าย เป็นต้น  
 

  มาตรฐานที่ 10 ด้านประชาสัมพันธ์ (2 ดัชนีชี้วัด) 
  10.1 เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน  
   -  มีคู่มือ แผ่นพับ แผนที่การเดินทาง โปรแกรมการท่องเที่ยว 
กิจกรรมการท่องเที่ยว ราคาและสถานที่ติดต่อ  
  10.2 แผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
   -  มีเป้าหมาย แผนงาน การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
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   3) โฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   โฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly Homestay) 
เป็นทางเลือกใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวสายรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้พัฒนาต่อ
ยอดจากโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ยกระดับให้เป็น
ต้นแบบโฮมสเตย์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานโฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซ่ึงนักท่องเที่ยวไม่เพียงแต่จะได้
สัมผัสวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ยังได้ซึมซับถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชนที่ตระหนักถึงส่ิงแวดล้อมเป็นส าคัญ (กรมการท่องเที่ยว, 2564) 
   เกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่กรมการ
ท่องเท่ียวได้จัดท าขึ้น ร่วมกับกระทรวงพลังงานมีหลักเกณฑ์ 8 ด้าน ดังนี้ 
   1. ด้านการจัดการนโยบายและการจัดการทีมที่พักและพื้ นที่
โดยรอบ 
   2. การจัดการพลังงาน 
   3. การขนส่ง 
   4. กิจกรรมการท่องเที่ยว และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มา
เยือน 
   5. การจัดซ้ือจัดจ้าง  
   6. การบริหารการใช้วัสดุและสินค้าคงคลัง 
   7. การจัดการของเสีย 
   8. การจัดการน้ า 
  ผู้เขียน อธิบายเพิ่มเติมได้ว่า มาตรฐานด้านที่พัก ทั้งที่พักรูปแบบ  

Home Stay Home Lodge คุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์ มีทั้งหมด 10 มาตรฐาน 
และโฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการบริการด้านที่พัก
ภายในชุมชน ที่จะเสริมสร้างและพัฒนาที่พักให้ได้มาตรฐานและสร้างความ
ประทับใจให้แก่ผู้เข้าพักได้เป็นอย่างดี 
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 8.4.3 มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 
 

 
 ภาพที่ 8.1 สัญลักษณ์เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 
         ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2562)  
 
   กา รท่ อ ง เที่ ย ว แห่ งป ระ เ ทศ ไทย  ( 2562)  Safety & Health 
Administration (SHA) คือ แนวปฏิบัติที่ เป็นมาตรฐานภาคสมัครใจส าหรับ
ผู้ประกอบการ หรือ ข้อก าหนดเบื้องต้นที่สถานประกอบการพึงมี เพื่อป้องกัน 
COVID-19 ซ่ึงมาจากมาตรการด้านสาธารณสุขบวกกับมาตรฐานของสินค้า
ทางการท่องเที่ยว 
 

   เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยประเภทที่
พัก 
  1. ส าหรับผู้ประกอบการที่พัก 
      1.1 ท าความสะอาดห้องพักอย่างสม่ าเสมอและท าความสะอาด
ผิวสัมผัสร่วม อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง เช่น จับประตู ห้องน้ า เป็นต้น 
      1.2 มีการก าจัดขยะของเสีย ระดาษช าระ และหน้ากากอนามัยที่
ใช้แล้วอย่างเหมาะสม 
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      1.3 มีฝาครอบอาหารทุกครั้งขณะเสิร์ฟในการให้บริการ Room 
Service ตามมาตรฐาน 
      1.4 ใช้ผ้าท าความสะอาดที่ผ่านการฆ่าเชื้อ ร่วมกับน้ ายาฆ่าเชื้อ
เพื่อท าความสะอาดห้องพักให้มีความปลอดภัย 
      1.5 ล้างอุปกรณ์ท าความสะอาดและผ้าท าความสะอาดทั้งหมด
ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ เพิ่มระดับความเข้มข้น (ppm) ของน้ ายาท าความสะอาด โดย
อ้างอิงจากคู่มือและค าแนะน าของผู้ผลิตน้ ายาท าความสะอาดให้สามารถก าจดัเชือ้
ไวรัสได้ 
      1.6 มีการท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ตามทางเดิน 
ห้องน้ าอย่างสม่ าเสมอ 
       1.7 ปรับต าแหน่งเครื่องปรับอากาศห้องพักทุกห้องให้เหมาะสม
เพื่อการไหลเวียนของอากาศ 
  2. ส าหรับนักท่องเที่ยว 
      2.1 ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสวม
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 
      2.2 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร 
      2.3 ล้างมือด้วยน้ าและสบู่หรือเจลแอลกฮอล์อย่างสม่ าเสมอ 
      2.4 จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการเพื่อลดความแออัด 
      2.5 หลีกเล่ียงการช าระเงินด้วยเงินสด เพื่อลดการสัมผัสระหว่าง
กัน เช่น การช าระเงินผ่านระบบโอนเงิน หรอืพร้อมเพย์ เป็นต้น    
  

   ทั้งนี้ผู้เขียนเห็นว่า ในสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงท าให้มีมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อรองรับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว ซ่ึง
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว รวมไปถึงชุมชนท่องเที่ยว ควรให้ความส าคัญและ
ถือปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยทั้งประเภทที่พักและ
ส าหรับนักท่องเท่ียว 
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 8.4.4 7 GREENS 
   7 GREENS แนวคิดซ่ึงมุ่งให้ทุกภาคส่วนตระหนักในความส าคัญของ
การลดภาวะโลกร้อนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
   1) หัวใจสีเขียว (Green Heart) ผู้ที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
มีทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด การรับรู้ และตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
  2) รูปแบบการเดินทางสีเขียว (Green Logistics) วิธีการเดินทาง
รูปแบบการคมนาคมไปยังแหล่งท่องเที่ยว ที่เน้นการประหยัดพลังงาน การใช้
พลังงานทดแทน และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 
  3) แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว (Green Attraction) แหล่งท่องเที่ยวที่มี
การบริหารจัดการตามนโยบายท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน น าหลักการต่าง ๆ ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
  4) กิจกรรมสีเขียว (Green Activity) กิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความ
สอดคล้องกับคุณค่าของทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว เป็น
กิจกรรมที่ให้ความเพลิดเพลิน ให้โอกาสในการเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยว โดยส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
   5) ชุมชนสีเขียว (Green Community) แหล่งท่องเท่ียวชุมชนทั้งใน
เมืองและชนบท ที่มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในทิศทางที่ยั่งยืน มีการ
ด าเนินงานที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด ารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอัน
เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 
   6) การบริการสีเขียว (Green Service) “เลือกใช้บริการธุรกิจที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม“เช่น เลือกโรงแรมมีการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  7) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Green Plus) กลุ่ม
บุคคลและองค์กรในการสนับสนุนแรงกาย หรือสติปัญญา หรือบริจาคทุนทรัพย์ 
เพื่อร่วมมือด าเนินการในการปกป้องรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเท่ียว เช่น กิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ เป็นต้น (กรมการท่องเที่ยว, 2564) 
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  ทั้งนี้ผู้เขียนเห็นว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยว
อย่างยืนและสร้างสรรค์ จ าเป็นต้องตระหนักถึงคุณค่าพลังงาน การใช้พลังงาน
ทดแทน การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีการด าเนินงานที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่พักมี
การใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปกป้องรักษาและฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียว ตามหลัก 7 GREENS  
  จากกฎหมาย นโยบายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้เขียนเห็นว่า สิ่งที่เป็นนวัตกรรมตามแนวคิดของRogers 
and Shoemaker (1971) ที่สรุปว่า เป็นความคิด วิธีการ การกระท า หรือสิ่งใหม่ 
ๆ ที่น ามาท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมหรือน ามาเพื่อปรับปรุงการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม ถึงแม้ว่าความคิด วิธีการ การกระท า หรือสิ่งใหม่ ๆ 
นั้นจะเคยใช้ในสังคมอื่นได้ผลดีมาแล้วก็ตามแต่ถ้ าน ามาใช้ให้ เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในสังคมอีกแห่งหนึ่งก็จัดว่าเป็นนวัตกรรม  ซ่ึง O’Sullivan and 
Dooley (2009) ได้กล่าวว่า ประเภทของนวัตกรรมนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์ (product) กระบวนการ (process) และบริการ (service) 
โดยผู้เขียนเห็นว่า กฎหมาย นโยบายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นนวัตกรรมประเภทกระบวนการ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับ
วิธีการหรือแนวทางที่จะพัฒนาหรือส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมส าหรับการท่องเท่ียว
โดยชุมชนขึ้นมาใหม่ที่แตกต่างจากยุคอดีต และท าให้ เป็นที่ยอมรับของ
นักท่องเที่ยวรวมถึงการยกระดับคุณภาพของการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 
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8.5 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน

เกี่ยวข้อง 
 การประยุกต์ใช้กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน เป็นการน าเอาองค์ความรู้ด้านกฎหมายและโนบาย มาใช้ในวางแผนและ
ก าหนดทิศทางการท่องเที่ยวให้เหมาะสมและเป็นไปทิศทางเดียวกันกับการ
ท่องเท่ียวของประเทศ โดยมีตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ดังนี้ 
 
 ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ คือเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก มีธุรกิจและ
อุตสาหกรรมที่หลากหลาย ที่ท าให้เกิดการขยายตัวและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว  
ทั้งในเรื่องโครงสร้างของเมืองอัตราการเพิ่มของประชากรการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
และแรงงาน อีกทั้งความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวนั้นเป็นปัจจัยที่ส าคัญของการ
ท่องเท่ียว เมืองพัทยามีข่าวอาชญากรรมผ่านสื่อต่าง ๆ จึงท าให้นักท่องเที่ยวรับรู้
ถึงภาพลักษณ์การเป็นเมืองอาชญากรรม แสดงให้เห็นว่าพัทยายังคงเป็นเมืองไม่
ปลอดภัยในสายตาของนักท่องเท่ียว (Juthamas Kantapoltitima, 2017)  
 จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว จึงท าให้เกิดนวัตกรรมด้านการบริการ  โดยก าหนดให้มีนโยบาย 
กฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการกับส่งเสริมความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว บังคับใช้กับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น 
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ผู้จัดทัวร์น าเที่ยว มัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
นอกจากนี้ยังพบว่า มาตรการความปลอดภัยที่หน่วยงานภาครัฐใช้แตกต่างกัน
ระหว่างช่วงเวลาปกติกับช่วงเทศกาล ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนก็ได้ด าเนิน
มาตรการด้านความปลอดภัยที่ใช้ป้องกันอันตรายแก่นักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน  
เช่น การติดป้ายประกาศเตือนภัย การติดตั้งกล้องวงจรปิด เป็นต้น การติดกล้อง
วงจรปิดในพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อป้องกันอาชญากรรมได้ทั่วถึงเพื่อไม่ให้เกิดการขาด
ประสิทธิภาพ และมีความจ าเป็นในการพัฒนาหน่วยงานต ารวจยังขาดการบันทึก
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บุคคลที่เป็นนักท่องเท่ียวที่เข้ามาพักแรมในพื้นที่โดยแยกเป็นคนในประเทศ และ
สัญชาติอื่น ๆ เพื่อรับไว้เป็นหลักฐานในการวิเคราะห์สถิติอย่างชัดเจน (Ninh 
Khanh Duy, 2561) อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การบังคับใช้กฎหมายและ
ข้อบังคับต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุง  
เห็นจากอัตราการเกิดอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยายังมี
อย่างต่อเนื่อง การป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
ความเข้มงวด กฎ ระเบียบ ด้านการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างยิ่ง ภาครัฐและภาคเอกชนควรให้ความส าคัญ สร้างความเชื่อมั่นใน
ความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ได้มาก
ที่สุดโดยเร็ว (พิมพร ศรีรุ่งเรือง และวารัชต์ มัธยมบุรุษ, 2563) มีอาสาสมัคร
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการบริการให้กับนักท่องเท่ียว เพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังภัย
ต่างๆ ในพื้นที่สาธารณะ (ทัชชกร แสงทองดี, 2561) 
 

   

ภาพที่ 8.2 การท่องเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
ที่มา: สยามรัฐ (2563) 
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 ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวการจัดการความปลอดภัยการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
มีสภาพปัญหาที่ท าให้นักท่องเที่ยวมีความเสี่ยงจากภัยที่อาจเกิดจากการท า
กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ บนพื้นที่ชายฝั่งทะเล ภัยจากการจมน้ าเสียชีวิต  
ร่องกระแสน้ าที่พัดไหลออกจากฝั่ง (Rip Current) ที่เกิดจากปัญหาของการ
เพิกเฉยและละเมิดสัญลักษณ์ที่เจ้าหน้าที่ได้ใช้ในการให้ข้อมูลหรือเตือนภัยสภาพ
ปัญหาความปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ พบปัญหาการ
หลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว สภาพปัญหาความปลอดภัยจากการถูก
หลอกลวงเอารัดเอาเปรียบปัญหาการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว  
ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวแอบอ้างใช้ตราเครื่องหมายหรือชื่อย่อของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อหลอกลวงนักท่องเท่ียวสภาพปัญหาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และสภาพปัญหาการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เกิดจากการ
ขาดการรับข้อมูลการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ของจังหวัดภูเก็ต  นอกจากนั้นยังมี
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวที่มีความเชื่อมโยงกับปัญหายาเสพติด 
และการขายบริการ แต่ไม่สามารถระบุและบันทึกข้อมูลได้อย่างชัดเจนและควรมี
แนวทางการติดตั้งไฟส่องสว่างตามจุดเสี่ยงและสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญต่าง  ๆ 
(John M. Knox, 2004)  
 

 
 
 

ภาพที่ 8.3 การจัดการความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต 
ที่มา: ผู้เขียน (2562) 
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 จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเท่ียว จึงท าให้เกิดนวัตกรรมด้านการบริการและกระบวนการ โดยมีการจัดท า
นโยบายด้านการจัดการความปลอดภัยที่เป็นนโยบายและแผนปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกันส าหรับการบริหารทุกระดับ ด้านแนวทางในการจัดการความปลอดภัย
ประกอบด้วย 1) มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ า 2) มาตรการเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทางถนน 3) มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการถูกหลอกลวง
เอารัดเอาเปรียบ 4) มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
5) มาตรการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (เอกชัย ช านินา, 2563) 
อีกทั้งในพื้นที่มีการประชาสัมพันธ์ต ารวจท่องเที่ยวและภาระหน้าที่ของต ารวจ
ท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะศูนย์รับแจ้งเหตุ 1155 เพื่อที่จะ
สามารถแก้ไขปัญหาหรือให้ข้อมูลให้กับนักท่องเท่ียวได้อย่างทันท่วงที ทั้งในเชิงรับ
และเชิงรุก เพื่อให้เป็นที่รู้ จักแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และสร้างความมั่นใจใน
การรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียว (ปุริมพัฒน์ ธนาพันธ์สิริ, 2559) และ 
การมีหมายเลขฉุกเฉินที่สามารถติดต่อได้ทันทีในห้องพัก รถเช่า ระบุในแผ่นพับ
การท่องเที่ยว เป็นการให้บริการช่วยเหลือเพื่อการเข้าถึงความสะดวกและรู้สึก
ปลอดภัย (WTO, 1996) 
 
 ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของ วิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านถ้ าเสือชุมชนบ้านถ้ าเสือ อ าเภออ่าวลึก 
จังหวัดกระบี่ ชุมชนที่มีแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้ง ป่า ภูเขา น้ าตก ทะเล 
และโดดเด่นด้วยกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สัมผัสธรรมชาติด้วยการปั่นจักรยาน 
พายคายัค นั่งเรือหางยาวเยือนแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในชุมชน และการเดินทาง
ส ารวจโถงถ้ าหินปูนชวนให้รู้สึกเหมือนออกผจญภัย ไฮไลต์ คือ แหล่งท่องเที่ยว
เพื่อสุขภาพ “หาดโคลนร้อน” อุดมด้วยแร่ธาตุมากประโยชน์ 
 จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของ จึงท าให้เกินวัตกรรมด้านบริการ และด้านกระบวนการ โดยชุมชนได้รับ
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and 
Health Administration (SHA) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เพื่อความมั่นใจใน
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ความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนและท ากิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละฐาน
การเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้านถ้ าเสือ สอดคล้องกับ Elizabeth A. 
Halpenny (2017) อธิบายว่า การพัฒนานั้นขึ้นอยู่กับความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน 
โดยมุ่งเน้นไปที่ส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
สังคม และ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในหลากหลายมิติที่เช่ือมโยงกับความปลอดภัย
ด้านสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาด พบว่าปัจจัยด้านความสะอาดและ
ปลอดภัยส่งผลกระทบต่อกระบวนการให้บริการทางการท่องเที่ยว  (Sifuentes  
et al., 2014) และการสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอีกด้วย ซ่ึงถือเป็นการน า ไปสู่การฟื้นฟู
และสนับสนุนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่พักชุมชน (Yu et al., 2021) 
 

 
 

ภาพที่ 8.4 วิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบา้นถ้ าเสือ รับรางวัลมาตรฐานความ 
      ปลอดภยัดา้นสุขอนามัย 

ที่มา: (มติชน, 2564) 
 

 ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ของประเทศอินโดนีเซีย จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรม จึงท าให้
เกินวัตกรรมด้านกระบวนการ ที่มีแผน นโยบาย กลยุทธ์ และการรณรงค์เพื่อ CBT 
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แคมเปญ กิจกรรม และองค์กรที่สนับสนุนความตระหนักในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ดังนี้ 

 การก่อตั้ง Indecon (Indonesian เครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) 
 การก่อตั้ง MEI (มัสยารัต เอโกวิสาตา อนิโดนีเซีย)  
 สมาคมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชาวอินโดนีเซียใน กรกฎาคม พ.ศ. 

2539  
 รณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น 
 การพัฒนาและด าเนินการตาม พ.ศ. 2541 แผนแม่บทการ

ท่องเท่ียวแห่งชาติส าหรับอินโดนีเซีย รวมถึงการจัดตั้งการท่องเที่ยว 
  แคมเปญมหัศจรรย์อินโดนีเซียประจ าป ี2011 (Suhandi, 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8.5 CBT ชุมชนวัฒนธรรมยอคยาการต์้า ประเทศอินโดนีเซีย 

ที่มา: (MTHAI, 2564) 
 
 ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ของประเทศกัมพูชา จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์นวัตกรรม จึงท าให้เกินวัต
กรรมด้านกระบวนการ มีแนวทางของการพัฒนาตามมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว 
ดังนี้ 
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 การริเริ่มการวางแผนระดับภูมิภาค - CBT คือ พัฒนาขึ้นโดยแยก
ระหว่าง NGO และชุมชน และยังไม่อยู่ในกระทรวงแผนยุทธศาสตร์
ระดับชาติของการท่องเที่ยว 

 ประสบการณ์ CBT ให้ความรู้แก่ผู้มาเยือน 
  การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม 
 การค้าการท่องเที่ยว (CCBEN, 2009) 

 

 
 

ภาพที่ 8.6 CBT เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา 
ที่มา: (Yingpook, 2564) 

  
 จากการประยุกต์ใช้กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ต่าง ๆ ข้างต้น ผู้เขียนได้รวบรวมองค์ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของการท่องเที่ยวผ่านนวัตกรรมที่เรียกว่า “QR Code” (คิวอาร์โค้ด) 
ซ่ึงจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย แผนยุทธศาสตร์ นโยบายและมาตรฐาน
ทางด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนี้ 
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ภาพที่ 8.7 “QR Code” (คิวอาร์โค้ดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
กฎหมาย แผนยุทธศาสตร์ นโยบายและมาตรฐานทาง 

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ที่มา: ผู้เขียน (2565) 

แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
และสร้างสรรค์ 

 
 

เกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย ์ 

 

 

พระราชบญัญตัินโยบาย 
การท่องเที่ยวแห่งชาต ิ

 

 
 

มาตรฐานความปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย 
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8.5 บทสรุป 

 กฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการท่องเท่ียวโดยชุมชน จะเป็นกฎหมาย
ที่สร้างกลไกในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบของการก าหนด
นโยบายและทิศทางทางการท่องเที่ยว ซ่ึงถือเป็นแผนพัฒนาการท่องเที่ยวฉบับ
ปัจจุบันเป็นแผนที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการบูรณาการการ
ท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน 
เพื่อให้การท างานทางด้านการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมาตรฐาน
การท่องเที่ยวจะน าไปสู่การเกิดนวัตกรรมชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้ชุมชนท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวของประเทศได้อย่างเหมาะสม อันจะน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนที่มีประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง 
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บทที่ 9 
นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งใน
การพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ (มูลนิธิชัยพัฒนา , ม.ป.ป.) ดังนั้น 
การด าเนินการของชุมชนท่องเที่ยวนั้น จะต้องบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากร
ท้องถิ่นที่ตนมี และใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อที่จะสามารถด าเนินการต่อไป
ได้โดยการพึ่งพาตนเอง   
 

9.1 ประวัติความเป็นมา ความหมาย ประเภท และความส าคัญ 

 9.1.1 ประวัติความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ส านักงานการศึกษานอกโรงเรียนส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (2554) ได้ระบุว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารง
อยู่และปฏิบัติตนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราช
ด ารัสแก่พสกนิกรชาวไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 มีใจความว่า “...การพัฒนา
ประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน 
พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่
ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควร และปฏิบัติได้
แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับ
ต่อไป...” และนับจากนั้นเป็นต้นมาพระองค์ได้ทรงเน้นย้ าถึงแนวทางการพัฒนา
หลักแนวคิดพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดความพอมี พอกิน พอใช้ของคนส่วนใหญ่ โดยใช้
หลักความพอประมาณ  การค านึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
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ตลอดจนทรงเตือนสติปวงชนชาวไทยไม่ให้ประมาท มีความตระหนักถึงการพัฒนา
อย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชา และการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการ
ปฏิบัติและการด ารงชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 

ภาพที่ 9.1 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปรญิญาบัตรของ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 
ที่มา: ทรูปลูกปัญญา (2565) 

 
    ในปี 2540 ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ นับว่าเป็น
บทเรียนของการพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่มีเสถียรภาพ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมที่ไม่ได้ค านึงถึงระดับความเหมาะสมกับศักยภาพของประเทศ หรือความ
พร้อมของคนและระบบและอีกส่วนหนึ่งนั้น การหวังพึ่งพิงจากต่างประเทศมาก
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เกินไปทั้งในด้านความรู เงินลงทุน หรือตลาด โดยไม่ได้เตรียมสร้างพื้นฐาน
ภายในประเทศให้มีความมั่นคงและเข้มแข็ง หรือสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อให้สามารถ
พรอมรับความเสี่ยงจากความผกผันเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอก
บทเรียนจากการพัฒนาที่ผ่านมานั้นท าให้ประชาชนคนไทยทุกระดับในทุกภาค
ส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐเอกชน ประชาสังคม นักวิชาการ หันกลับมาทบทวนแนว
ทางการพัฒนาและการด าเนินชีวิตของคนในชาติแล้วมุ่งให้ความส าคัญกับ
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการพัฒนาและการด าเนิน
ชีวิตแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาค้นคว้าพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในเชิงกรอบแนวคิดทางทฤษฎีและใช้เป็น
แนวในการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น 
     ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไดเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมกันพิจารณา กลั่นกรอง พระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาส
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสรุปเป็นนิยามความหมาย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้อัญเชิญเป็นปรัชญาน าทางในการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) และฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับและทุกภาคส่วน
ของสังคมมีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปเป็นพื้นฐาน
และแนวทางในการด าเนินชีวิตอันจะน าไปสู่ก ารพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
ประชาชนมีความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุข สังคมมีความเข้มแข็งและประเทศชาติมี
ความมั่นคง 
 
 9.1.2 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
  มูลนิธิชัยพัฒนา (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนว
พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานมานานกว่า 30 ปี 
เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบน
พื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐาน
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ในการด ารงชีวิต ที่ส าคัญจะต้องมี “สติ ปัญญาและความเพียร” ซ่ึงจะน าไปสู่ 
“ความสุข” ในการด าเนินชีวิตอย่างแท้จริงอีกทั้งเพื่อให้เกิดความสมดุลและพร้อม
ต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (ชุมโชค พลสมัคร , 
2560)  
    ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการ
ด ารงชีวิต เพื่อให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจาก
โลกภายนอกได้เป็นอย่างดี โดยจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่
ประมาท และจะต้องค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน
ในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมในการด าเนินชีวิต 
 
  9.1.3 ประเภทของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(2550) ได้กล่าวว่า ทุกคนสามารถน าหลักปรัชญาฯมาเป็นหลักปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิตได้ไม่ใช่เฉพาะในหมู่คนจนหรือเกษตรกร โดยต้อง “ระเบิดจากข้างใน” 
คือการเกิดจิตส านึกมีความศรัทธาเชื่อมั่นเห็นคุณค่าและน าไปปฏิบัติด้วยตนเอง 
แล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป ซ่ึงแบ่งออกเป็น                      
4 ประเภท ดังนี้ 
   1. ความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว มุ่งเน้นให้บุคคลและ
ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งทางกายและทางใจพึ่งพาตนเองอย่างเต็ม
ความสามารถ ไม่ท าอะไรเกินตัว ด าเนินชีวิตโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 
รวมทั้งใฝ่รู้และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงในอนาคต และ
เป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ในที่สุด เช่น หาปัจจัยสี่มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวจากการ
ประกอบสัมมาชีพ รู้ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประหยัดแต่ไม่ใช่ตระหนี่ ลด-ละ-เลิก 
อบายมุข สอนให้เด็กรู้จักคุณค่า รู้จักใช้และรู้จักออมเงินและสิ่งของเคร่ืองใช้ดูแล
รักษาสุขภาพ มีการแบ่งปันภายในครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบข้าง รวมถึง
การรักษาวัฒนธรรม ประเพณีและการอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
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   2. ความพอเพียงระดับชุมชน คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันท า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชนบนหลักของความรู้รัก
สามัคคีสร้างเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันในชุมชนและนอกชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การรวมกลุ่มอาชีพ องค์กรการเงิน 
สวัสดิการชุมชน การช่วยดูแลรักษาความสงบ ความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย รวมทั้งการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนมาสร้างประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง 
   3. ความพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ไม่เพียงแต่น าไปใช้ในองค์กรเท่านั้น แต่ยั งใช้ในอุตสาหกรรม การเกษตร                             
การบริการและกิจกรรมด้านอื่น ๆ เพื่อตระหนักถึงความต้องการที่จ าเป็น 
(Bryndin, 2020) เริ่มจากความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจที่หวังผลประโยชน์หรือ
ก าไรในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น แสวงหาผลตอบแทนบนพื้นฐานของการ
แบ่งปัน มุ่งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมทั้ง
ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงานด้านการขยายธุรกิจต้องท าอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
รวมทั้งต้องมีความรู้และเข้าใจธุรกิจของตนเอง รู้จักลูกค้า ศึกษาคู่แข่ง และเรียนรู้
การตลาดอย่างถ่องแท้ผลิตในสิ่งที่ถนัดและท าตามก าลัง สร้างเอกลักษณ์ที่
แตกต่างและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีการเตรียมความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น มีความซ่ือสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคมและป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ส าคัญต้องสร้างเสริมความรู้และจัดสวัสดิการให้แก่
พนักงานอย่างเหมาะสม 
    4. ความพอเพียงระดับประเทศ เป็นการบริหารจัดการประเทศ ซ่ึง
ได้กลายเป็นเป้าหมายเชิงนโยบายของโครงการลดความยากจนในหลายประเทศ 
(Hetling, Hoge and Postmus, 2016) โดยเร่ิมจากการวางรากฐานให้ประชาชน
ส่วนใหญ่อยู่อย่างพอมีพอกินและพึ่งตนเองได้ มีความรู้และคุณธรรมในการด าเนิน
ชีวิต มีการรวมกลุ่มของชุมชนหลาย ๆ แห่งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สืบทอด                               
ภูมิปัญญา และร่วมกันพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างรู้รักสามัคคี
เสริมสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างชุมชนให้เกิดเป็นสังคมแห่งความพอเพียงใน
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ที่สุด อีกทั้ง Helleiner (2021) ระบุว่า เหตุผลหลัก 3 ประการส าหรับความ
พอเพียงในระดับสูงของชาติได้ก้าวหน้าไปแล้วในอดีต ได้แก่ 1) ฉนวนจากอิทธิพล
ของเศรษฐกิจต่างประเทศ 2) ฉนวนจากอิทธิพลทางการเมืองและ/หรือวัฒนธรรม
ต่างประเทศ และ 3) การส่งเสริมสันติภาพระหว่างประเทศ 
 
  9.1.4 ความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
    มูลนิธิชัยพัฒนา (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญา
ชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลก
ยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใด ๆ                                         
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ 
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการ
วางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้าง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ
ในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่
เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความ
รอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็น
อย่างดี  
 

9.2 องค์ประกอบของของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ส าหรับองค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ผู้เขียนสามารถอธิบายได้
ดังที่ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550) ที่ได้
มีการกล่าวถึงว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนับเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ชีวิต
ด าเนินไปในทางสายกลางที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่อันเรียบง่าย
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ของคนไทย ซ่ึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับ                              
ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และระดับประเทศได้  โดยเป็นพื้นฐาน
ของการพึ่งพาตนเองในการด าเนินชีวิต (Rana, 2018) ซ่ึงมีมีคุณลักษณะที่ส าคัญ 
ดังนี้ 
  1.  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจ าเป็นและเหมาะสม
กับฐานะของตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ไม่มาก
เกินไป ไม่น้อยเกินไป และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 
  2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจด าเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างมี
เหตุผลตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดี
งาม คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถ้วนถี่โดยค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ 
  3. ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมเพื่อให้
สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที 
  3. เง่ือนไขส าคัญเพื่อให้เกิดความพอเพียง การตัดสินใจและด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ต้องอาศัยทั้งเง่ือนไขคุณธรรม หลักวิชา และเง่ือนไขชีวิตเป็นพื้นฐาน ดังนี้ 
   3.1 เง่ือนไขคุณธรรม เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้มี
ความซ่ือสัตย์สุจริต รู้รัก สามัคคี ไม่โลภ ไม่ตระหนี่และรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่น 
   3.2 เง่ือนไขหลักวิชา อาศัยความรอบรู้รอบคอบและระมัดระวัง
อย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้วางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน  
  นอกจากนั้นเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม อย่างเป็นองค์รวม คือไม่แยกส่วน แต่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน อย่างเป็น
เหตุเป็นผล องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน เป็นทั้งปัจจัยที่ใช้ในกระบวนการผลิต และ
การบริการ ขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา จึงกล่าวได้
ว่าคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา คือ เป็นทั้งผู้กระท าและได้รับผลของการ
กระท าจากการมีปฏิสัมพันธ์กับองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน รายละเอียดดังนี้ 
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  1. วัตถุ (การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ) หมายถึง วัตถุต่าง ๆ ทางกายภาย
ที่มนุษย์สร้างหรือประดิษฐ์ขึ้น เช่น วัตถุดิบ วัสดุ และอุปกรณ์ เป็นต้น นอกจาก
จะผลิตไว้ใช้เองหรือใช้วิธีการแลกเปลี่ยนกันหรือซ้ือหามาเพื่อบริโภคโดยเงินทุน 
ถือเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจหรือเงินทุน ในกระบวนการผลิตวัตถุ
เหล่านี้จ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรด้านอื่น ๆ ที่มีอยู่อย่างจ ากัดเป็นปัจจัยประกอบ
ร่วมด้วย 
  2. สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลกโดยรวม ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรดิน น้ า ป่า และแร่ธาตุ เป็นต้น สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นปัจจัยการ
ผลิตและบริการ ซ่ึงมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลก 
จึงควรใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเคารพและระมัดระวัง                                    
ด้วยความรับผิดชอบต่อคนรุ่นหลังที่จ าเป็นต้องพึ่งพิงทรัพยากรต่าง ๆ ในการ
ด ารงชีวิต 
  3. สังคม หมายถึง สภาพการอยู่รวมกัน และความสัมพันธ์ของคนในสังคม 
เช่น การช่วยเหลือแบ่งปัน การมีวินัย เคารพกฎเกณฑ์ และระเบียบ ฯลฯ เพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในยามวิกฤตให้กับสมาชิกสังคม ปัจจัยทางสังคมเป็นพื้นฐานที่
ส าคัญในการพัฒนา การพัฒนาจะไม่สามารถด าเนินไปด้วยดีหากสังคมอ่อนแอ 
พื้นฐานจิตใจของคนในสังคมไม่ตั้งอยู่บนหลักศีลธรรม กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ และ
คนไม่สามัคคีกัน  
  4. วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิต รวมถึงความเช่ือ ศาสนา ระบบ
คุณค่า และภูมิปัญญา วัฒนธรรมมีความส าคัญในการบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความ
เป็นตัวตน การด ารงอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายอย่างมีศักดิ์ศรี ในระยะยาว
การพัฒนาที่สมดุลควรสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่ ค่านิยมความเชื่อของคนใน
ท้องถิ่น แล้วจึงค่อย ๆ ต่อยอดพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
อย่างเหมาะสม เพื่ อไม่ให้วิถีการพัฒนาสร้างความแตกแยกขึ้นใน สังคม 
ขณะเดียวกันก็ต้องมีการพัฒนาที่ด ารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมเพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น ชุมชน และชนชาติไม่ให้ถูกกลืนหายไป (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
และปรียานุช ธรรมปิยา, 2557) 
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  ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง จะต้อง
ประกอบไปด้วย 3 ห่วง 2 เง่ือนไข ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เง่ือนไขคุณธรรม และเง่ือนไขหลักวิชา และจะต้องค านึงถึง                           
4 มิติ ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ วัตถุ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม เพื่อ
สามารถพึ่งพาตนเองและบูรณาการ (Chen and Hulsbrink, 2019) น ามาพื้นฐาน
และแนวทางในการด ารงชีวิตประจ าวันต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 9.2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา: ประยุกตจ์าก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ (2550) และจิราย ุอิศรางกูร ณ อยธุยา 
และปรียานุช ธรรมปยิา (2557) 

 
  ดังนั้น จะมีการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต ดังที่ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554) ได้กล่าวไว้ว่า                          
การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับต่าง ๆ นั้น ต้องมีพื้นฐาน

ภูมิคุ้มกัน
ในตัวท่ีดี

ความมี
เหตุผล

ความ
พอประมาณ

เงื่อนไขหลักวิชา เงื่อนไขคุณธรรม

วัตถุ สิ่ง 
แวดล้อม สังคม วัฒนธรรม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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คือ การพึ่งตนเองได้ โดยพิจารณาถึงความพอเพียงในการด าเนินชีวิตทุกย่างก้าว 
ได้แก่ 
  1. ด้านเศรษฐกิจ คือ ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ไม่ลงทุนเกินขนาด คิดและวางแผน
อย่างมีเหตุผลและคุณธรรม รอบรู้รอบคอบระมัดระวัง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วย
การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมสัมฤทธิ์ผลและทันกาล ซ่ึงช่วยให้สามารถ
ประเมินสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้ (Tosun et al., 
2019) เพื่อส่งเสริมการลดความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจ (Le et al., 2020) 
  2. ด้านจิตใจ คือ เข้มแข็ง กตัญญู มีความเพียร มีจิตส านึกที่ถูกต้อง                                    
มีคุณธรรมอันมั่นคง สุจริต จริงใจ คิดดีท าดีแจ่มใส เอื้ออาทร แบ่งปัน เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
  3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม คือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานสัมพันธ์ รู้รัก 
สามัคคีเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน รักษาเอกลักษณ์ ภาษา                              
ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย  
  4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ รู้จักใช้และจัดการอย่าง
ฉลาด ประหยัดและรอบคอบ ฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและคงอยู่ชั่ว
ลูกหลาน 
  5. ด้านเทคโนโลยี คือ รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการและสภาพแวดล้อมตามภูมิสังคม พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญา
ชาวบ้าน 
  ดังนั้น เมื่อเกิดเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่
และปฏิบัติตน จึงน าไปสู่การประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร คือ การท่องเท่ียวที่มุ่งเน้นทางด้านการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรม
ของชาวชนบท โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการด าเนินกิจกรรมให้
เกิดการเรียนรู้มาท าให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน และตัวเกษตรกร 
อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  (กรมการท่องเที่ยว, 2552) 
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  ส าหรับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้น กรมการท่องเที่ยว (2552)                            
ได้ท าการแบ่งรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ออกตามลักษณะและขนาด
ของแหล่งท่องเท่ียว ได้ดังนี้ 
  1. แบ่งตามลักษณะกิจกรรมการเกษตรหลัก สามารถแบ่งได้ 5 ประเภท 
คือ การเพาะปลูกการเล้ียงสัตว์ การประมง การเกษตรและป่าไม้ และการเกษตร
แบบผสมผสาน 
  2. แบ่งตามลักษณะเจ้าของกิจการ และการบริหารจัดการ สามารถแบ่งได้
เป็น 7 ประเภท คือ โครงการตามพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศานุวงศ์ บริหารจัดการโดยภาครัฐ (หน่วยราชการและ
รัฐวิสาหกิจ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน บริษัทเอกชน วิสาหกิจ
ชุมชนและบุคคลทั่วไป 
  3. แบ่งตามขนาดของแหล่งท่องเที่ยว ก าหนดตามขนาดพื้นที่ของแหล่ง
ท่องเที่ยว แบ่งได้ 3 ประเภท คือ แหล่งท่องเท่ียวขนาดใหญ่ (51 ไร่ขึ้นไป) ขนาด
กลาง (21-50 ไร่) และขนาดเล็ก (ไม่เกิน 20 ไร่) โดยมีองค์ประกอบส าหรับการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ส าคัญ 3 ส่วนคือ ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางการเกษตร 
ตลาดการท่องเที่ยว และบริการการท่องเที่ยว ดังที่ นิออน ศรีสมยง (2552)                         
ได้อธิบายไว้ ดังนี้ 
   1. ทรัพยากรการท่องเที่ยวการเกษตรคือ ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตผลิตผล
ทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่น แสงแดด ดิน น้ า พันธุ์
พืช พันธุ์สัตว์ เป็นต้น หรือการจัดการโดยมนุษย์เช่น เครื่องมือทางการเกษตร                        
ต่าง ๆ เทคโนโลยีการเกษตร เป็นต้น 
   2. ตลาดการท่องเที่ยว เนื่องจากตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นตลาด
การท่องเที่ยวเฉพาะ (niche market) จึงท าให้การจัดการด้านการตลาดมีลักษณะ
ที่เจาะจงเฉพาะกลุ่มโดยต้องเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจกิจกรรมทาง
การเกษตร ต้องการที่จะเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   3. บริการการท่องเที่ยว บริการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเช่น ที่พัก ร้านอาหาร
การบริการน าเท่ียว จะต้องเกี่ยวกับการเกษตรชนบท ตัวอย่างบริการที่ชัดเจน คือ 
ที่พักตามบ้าน (Homestay) และที่พักตามสวนเกษตรต่าง ๆ (Farm stay) 
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ภาพที่ 9.3 5 step ต่อยอดวิถีเกษตรสูก่ารท่องเที่ยววิถเีกษตร 
ที่มา: มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ ์(2565) 

 
  จากภาพผู้เขียนสามารถอธิบายได้ว่า การเกษตรนั้นสามารถต่อยอดเพื่อ
ก้าวไปสู่การท่องเที่ยวได้ เนื่องจากชุมชนทุกชุมชนนั้นมีความรู้เกี่ยวกับการท า
เกษตรเป็นพื้นฐานการด ารงชีวิตอยู่แล้ว เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปจึงท าให้ชุมชน
นั้น ต้องพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงไป โดยจะต้องมีการพัฒนาพื้นท า
การเกษตรให้มีความน่าสนใจ และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส และเกิดการ
ผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตที่
ชุมชนมี รวมทั้งมีแปลงเกษตรสาธิต เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และน าไปปรับใช้
ในพื้นที่ของตนได้ ดังนั้น เมื่อเกิดการเดินทางมาท่องเท่ียวที่ชุมชนมากยิ่งขึ้น จึงท า
ให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน 
ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ลดการย้ายถิ่นฐานไปท างานในเมืองหลวง และ
เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เมื่อชุมชนตระหนักและเห็นความส าคัญของการเกษตร 
เกิดการบริการจัดการที่ดี จึงน าไปสู่แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรต่อไป 
  อีกทั้ง ในปัจจุบันกระแสร้านกาแฟและคาเฟ่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
จึงท าให้ผู้ประกอบหลาย ๆ ราย ไดน้ าเอาพื้นที่ทางการเกษตรมาปรับเปลี่ยนเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร เพื่อให้ก้าวทันสู่ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นการ
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เสริมสร้างรายได้ รวมถึงการจ้างงานในชุมชนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดการผสมผสานกัน
อย่างลงตัว ดังตัวอย่างต่อไปนี้   
  1. บัวนาคาเฟ่ บ้านราษฎร์เจริญ ต าบลท่าลาด อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9.4 บัวนาคาเฟ ่
ที่มา: ผู้เขียน (2565) 

 
  2. สวนทอฝันคาเฟ่ บ้านนาส่วง ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9.5 สวนทอฝันคาเฟ่ 
ที่มา: ผู้เขียน (2565) 
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  3. ตายายชมทุ่ง บ้านดอนกลาง ต าบลดอนกลาง อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9.6 ตายายชมทุ่ง 
ที่มา: ผู้เขียน (2565) 

 
  4. สวรรค์บ้านนาคาเฟ่ บ้านเชือก ต าบลหนองขอน อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ภาพที่ 9.7 สวรรค์บ้านนาคาเฟ ่
ที่มา: ผู้เขียน (2565) 
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 5. สุขใจแลนด์ บ้านโนนน้อย ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9.8 สุขใจแลนด ์
ที่มา: ผู้เขียน (2565) 

 
  6. ขัวน้อยชีทวน บ้านชีทวน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
   
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9.9 ขัวน้อยชีทวน 

ที่มา: ผู้เขียน (2565) 
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  นอกจากมีการน าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในด้านการท่องเท่ียวที่ได้เกิด
เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้ว ยังก่อให้เกิดเป็นโคกหนองนาโมเดลอีก
ด้วย ซ่ึงเป็นการผสมผสานของเกษตรทฤษฏีใหม่ร่วมกับภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทย
ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติที่มีอยู่ ในพื้นที่นั้น ๆ โดยน า
สิ่งที่มีอยู่นั้นมาส่งเสริมท าให้เกิดความส าเร็จในการท าเกษตรกรรมโดยเร็ว และ
เป็นระบบมากขึ้น โดยโคกหนองนาโมเดล จะมีองค์ประกอบอยู่ 3 อย่างด้วยกัน 
ได้แก่ 
  1. โคก หรือ “พื้นที่สูง” เป็นดินที่ถูกมนุษย์ขุดขึ้นมาจากการท าหนองน้ า 
แล้วน าดินนั้นมาท าเป็นโคก บนโคกจะปลูกป่าโดยท าเป็นป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 
อย่าง สามารถปลูกพืช ผัก ผักสวนครัว เลี้ยงหมู เล้ียงไก่ หรือเล้ียงปลา โดยจะท า
ให้การเป็นอยู่ของเกษตรกรเป็นแบบพอกินพอใช้ หรือตามแนวทางขั้นพื้นฐาน
แบบเศรษฐกิจพอเพียง  
  2. หนอง หรือ “หนองน้ าหรือแหล่งน้ า” หนองที่จะพูดถึงนี้ คือ การขุด
หนองเอาไว้เพื่อกักเก็บน้ าที่มีความจ าเป็นช่วงหน้าแล้ง ช่วงที่มีน้ าป่าไหลหลาก                 
น้ าท่วม หรือเป็นหลุมที่เอาไว้รับน้ าที่จะมาท่วมขัง (หลุมขนมครก) โดยการขุด
ปกติแล้วจะเรียกว่าคลองไส้ไก่ หรือคลองที่ใช้ระบายน้ าซ่ึงเป็นพื้นที่ตามภูมิปัญญา
แบบชาวบ้าน ซ่ึงการขุดจะมีลักษณะคดเคี้ยวออกไปตามพื้นที่ เพื่อเป็นการ
กระจายน้ าให้เต็ม ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานไม่ต้องไปรดน้ าต้นไม้ 
นอกจากนี้ ยังมีการท าเป็นฝายเอาไว้ทดน้ า เพื่อให้สามารถเอาไปกักเก็บน้ าไว้
ภายในพื้นที่นั้น ๆ ให้ได้มากที่สุด 
  3. นา ถือเป็นพื้นที่ให้ปลูกข้าวอินทรีย์ตามแบบฉบับพื้นบ้าน ซ่ึงจะมีการ
เริ่มต้นมาจากการพัฒนาฟื้นฟูที่ดิน อย่างการเลือกท าการเกษตรแบบอินทรีย์
ยั่งยืน เพื่อคืนสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่ เรียกว่าจุลินทรีย์กลับไปยังผืนดิน ช่วยควบคุม
ปริมาณน้ าที่มีอยู่ภายในนาให้สมบูรณ์ คุมหญ้าโตก าลังดี ปลอดสารเคมี ไม่เป็น
อันตรายทั้งคนที่ปลูก รวมถึงคนท่ีกินด้วย นอกจากนี้ ยังมีการยกคันนา ให้มีความ
สูงและกว้าง เป็นการเปิดพื้นที่รับน้ าได้ ไม่เป็นภัยเมื่อมีน้ าไหลหลากมาท่วม 
สามารถปลูกพืชได้ตามคันนา 
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  ดังนั้น จะเห็นได้ว่า โคกหนองนาโมเดลนั้น ช่วยให้เราประหยัดมากขึ้น 
เพราะสามารถปลูกพืชต่าง ๆ ไว้ในพื้นที่และสามารถใช้สอยได้ครอบคลุมทุกปัจจัย 
อีกทั้งยังช่วยลดความตึงเครียดด้านเศรษฐกิจ ลดความกังวลเรื่องรายรับในช่วงที่
ติดขัดต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และที่ส าคัญยังไม่ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วม หรือความ
แห้งแล้งภายในพื้นที่อีกด้วย (ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน), ม.ป.ป.) โดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้มีการ
ขับเคลื่อนโครงการ ตามแนวทาง “โคก หนอง นา โมเดล” ทุกหมู่บ้าน โดยมี                            
6 รูปแบบ ดังภาพต่อไปนี้ (ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองนครปฐม, 2563) 
 
  โคก หนอง นา โมเดล รูปแบบที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9.10 โคก หนอง นา โมเดล รูปแบบที่ 1 
ที่มา: ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองนครปฐม (2563) 
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  โคก หนอง นา โมเดล รูปแบบที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9.11 โคก หนอง นา โมเดล รูปแบบที่ 2 
ที่มา: ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองนครปฐม (2563) 

 
 โคก หนอง นา โมเดล รูปแบบที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9.12 โคก หนอง นา โมเดล รูปแบบที่ 3 
ที่มา: ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองนครปฐม (2563) 
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  โคก หนอง นา โมเดล รูปแบบที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9.13 โคก หนอง นา โมเดล รูปแบบที่ 4 
ที่มา: ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองนครปฐม (2563) 

 
  โคก หนอง นา โมเดล รูปแบบที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9.14 โคก หนอง นา โมเดล รูปแบบที่ 5 
ที่มา: ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองนครปฐม (2563) 
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  โคก หนอง นา โมเดล รูปแบบที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9.15 โคก หนอง นา โมเดล รูปแบบที่ 6 
ที่มา: ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองนครปฐม (2563) 

 

9.3 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เป็นการน าเอาความรู้ที่ชุมชนได้สั่งสมมาเป็นเวลานาน มาเป็นทุนในการ
ด าเนินการทางด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นการเผยแพร่และเกิดการแลกเลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนท้องถิ่น  โดยผู้เขียนมีตัวอย่างของการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่จะแสดงให้
เห็นถึงนวัตกรรมด้านการบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการ ดังนี้ 
 
  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของอ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีเป็นอีกแห่ง
หนึ่งที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง ตลอดจนศักยภาพตามธรรมชาติที่
หลากหลาย ทั้ งแหล่งท่อง เที่ ยวทางวัฒนธรรมชาติทางประวัติศาสตร์  
ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน เนื่องจากมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และ
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สถานที่ส าคัญระหว่างเส้นทางการเดินทางที่เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจ ชุมชนมี
รูปแบบเป็นชุมชนชนบทวิถีอีสานและกุดจับยังเป็นแหล่งผลิตอาหาร พืชพันธุ
การเกษตรให้กับชาวอุดรธานีและท้องถิ่นข้างเคียงอีกด้วย 
  จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง จึงท าให้เกิดนวัตกรรมประเภทกระบวนการ เพื่อให้เกิดแนว
ทางการจัดการการตลาดการทองเท่ียวโดยชุมชนในอ าเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานี 
ดังนั้น จึงได้แนวทางการจัดการการตลาดการทองเที่ยว คือ 1) กระตุ้นชุมชนเป็น
เจาบ้านที่ดีตระหนักในการใช้ทรัพยากรการทองเที่ยว 2) สร้างความเข้าใจเพื่อ
เตรียมความพรอมของแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถรองรับการพัฒนาด้านการทอง
เที่ยว 3) การจัดอบรมตัวแทนชุมชนให้มีความรู ในการพัฒนาการทองเที่ยวที่
เชื่อมโยงกับประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 4) ชุมชนร่วมก าหนดแผนและนโยบายการทองเที่ยวในระดับท้องถิ่น
ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อสร้างประสบการณการทองเที่ยวที่
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนอ าเภอกุดจับ (รุ่งศิริ สระบัว และกิตติพล                    
สระบัว, 2564) 
 
  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของบ้านคลองหัวช้าง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี                         
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองหัวช้าง จ.สระบุรี เป็นชุมชนหนึ่งที่น้อมน าเอา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิ ตของชุมชน ก่อตั้งเมื่อวันที่                       
1 พฤษภาคม พ.ศ.2550 จากการรวมตัวตั้งกลุ่มอาชีพของกลุ่มแม่บ้านที่ไม่มีงาน
ท าและไม่มีรายได้ร่วมท ากิจกรรมกลุ่มคือ ทอพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าเส้นและตั้ง
ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มแม่บ้านทอผ้าเช็ดเท้าบ้านคลองหัวช้าง” โดยวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นต้นแบบการสร้างกลุ่มอาชีพให้เป็นระบบส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้าง
รายได้หลัก และรายได้เสริมแก่หมู่บ้านในชุมชน ด้วยการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์และเป็นสถานที่เรียนรู้และท่องเที่ยวภายในชุมชนที่หลากหลาย
รูปแบบขึ้น ให้เกิดความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันที่ดีได้อย่างยั่งยืน 
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  จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง จึงท าให้เกิดนวัตกรรมประเภทกระบวนการ เพื่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์ส่ือโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเกษตรเชิงอนุรักษ์ ศูนย์
เรียนรู้ชุมชน (เศรษฐกิจพอเพียง) บ้านคลองหัวช้าง ดังนั้น จึงได้ข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โดยจะ
เน้นให้มีความเรียบง่าย แสดงเอกลักษณ์ของชุมชน สะท้อนถึงวิถีชีวิต สังคม 
สภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย อาหารการกิน ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรมของ
ชุมชน ให้สอดคล้องกับงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น (มัทธนี ปราโมทย์เมือง, 2563) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9.16 โรงเรียนชาวบา้น บา้นคลองหัวช้าง 
ที่มา: โคอี้ มอร์ร่ี (ม.ป.ป.) 

 
  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของบ้านเตาไห (ตาปะขาวหาย) จังหวัดพิษณุโลก บ้านเตา
ไห (ตาปะขาวหาย) ต าบลหัวรอ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นแหล่งผลิต
เครื่องปั้นดินเผาโบราณประเภทไหจึงเรียกว่าบ้านเตาไห ต านานพื้นบ้านกล่าวว่า 
พระอินทร์แปลงกายเป็นชีปะขาวลงมาสร้างพระพุทธชินราช เมื่อสร้างเสร็จแล้ว
ท่านเดินขึ้นไปทางเหนือแล้วหายตัวไปในบริเวณบ้านเตาไหหรือบ้านตาปะขาว
หาย หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเตาไหถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่มีการสั่งสมและ
ถ่ายทอดมาเป็นระยะเวลา 600 -700 ปีเครื่องปั้นดินเผายังเป็นเคร่ืองมือที่มนุษย์
สามารถจะน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดีและไม่เพียงแต่ด้าน
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ประโยชน์ใช้สอยเท่านั้นที่มนุษย์ได้พัฒนาขึ้นให้มีความสวยงามมากขึ้น และมี
ความทนทานถาวรจึงเป็นปัจจัยที่ท าให้มนุษย์ให้ความส าคัญกับงานหัตถกรรม
เหล่านี้มากขึ้นอีกด้วย 
  จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง จึงท าให้เกิดนวัตกรรมประเภทกระบวนการ เพื่อให้เกิดแนว
ทางการประยุกต์และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการความรู้เพื่อสร้าง
นวัตกรรมชุมชน ดังนั้น จึงได้แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห พบว่า ควรมีการจัดสถานที่แสดงสินค้าถาวร 
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  การประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอกได้รู้ถึงคุณลักษณะ
พิเศษของอัตลักษณ์บนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห (ลายอุ) ที่แตกต่างจากแหล่ง
อื่น ๆ และทางหน่วยงานภาครัฐควรมีการจัดฝึกอบรมให้กับสมาชิกเกี่ยวกับการ
จัดท าบัญชี รายรับ -รายจ่าย การค านวณต้นทุนการผลิตกลุ่มวิสาหกิจชุมน
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไหควรได้รับการพัฒนาและการศึกษาดูงานจากสถานที่
จริง (ขันแก้ว สมบูรณ์, 2564) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9.17 เครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห 
ที่มา: สุนันท์ ล้อสมทรัพย ์(2564) 

 
  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนสายยาว ต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ ชุมชนสายยาว ต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์เป็นชุมชนที่มี
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชน เนื่องจากเป็นชุมชนที่ถือ
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ได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด และได้รับการยอมรับให้เป็น
ชุมชนท่องเท่ียวไหม ซ่ึงได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานและการพัฒนาเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนให้เป็นชุมชน
ต้นแบบทางด้านการเกษตร อีกทั้งยังเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวด้านการเกษตรที่ยาว
ที่สุดในโลก โดยมีความยาว 3 กิโลเมตรซ่ึงเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรที่ท าให้เกิดเศรษฐกิจภายในชุมชนซ่ึงสองข้างทางเต็มไปด้วยวิถี
การเกษตรที่มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณที่มีความงามของธรรมชาติ  
  จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง จึงท าให้เกิดนวัตกรรมประเภทกระบวนการ เพื่อให้เกิด
นวัตกรรมการจัดการความรู้ด้านการจัดท าบัญชีครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนสายยาว ดังนั้น จึงได้นวัตกรรมการจัดการความรู้ด้านการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การสร้างความเข้าใจ 2) การจัด
อบรม 3) การสอบบัญชีครัวเรือน 4) การก ากับติดตาม 5) การสร้างเครือข่ายการ
ท างาน และ 6) การวิเคราะห์ข้อมูล และได้คู่มือที่มีองค์ประกอบ 10 รายการคือ 
1) ที่มาข้อมูล 2) ข้อมูลกลุ่มอาชีพ 3) กระบวนการจัดการความรู้ 4) เป้าหมาย                              
5) แนวทางการสร้างรูปแบบสมุดบัญชีครัวเรือน 6) วิธีการบันทึกบัญชีครัวเรือน 
7) ประเภทของรายได้ในครัวเรือน 8) ประเภทของรายจ่ายในครัวเรือน 9) รูปแบบ
สมุดบัญชีครัวเรือน และ 10) ความเหมาะสมในการน าไปใช้ประโยชน์ ซ่ึงภาพรวม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่งผลให้ชุมชนรับรู้ก าไรและการใช้จ่ายที่ชัดเจน 
สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นและมีเงินออมเพิ่มมากขึ้น (ผกามาศ บุตรสาลี , 
สุพัตรา รักการศิลป์ และแก้วมณี อุทิรัมย์, 2565) 
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ภาพที่ 9.18 การแปรรูปน  าตาลปึกจากน  าอ้อย 
ที่มา: บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) (2559) 

 
  นอกจากการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ผู้เขียนสามารถสกัดองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้เกิด
แนวทางในการบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ชุมชนมีอยู่                                       
จึงน าไปสู่การเกิดองค์ความรู้ใหม่ ซ่ึงจะช่วยให้ชุมชนน าต้นทุนที่มีอยู่นั้นมาต่อยอด
และเพิ่มมูลค่าให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสามารถการพึ่งพาตนเอง                          
ดังโมเดลต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9.19 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชมุชน 

ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา: ประยุกตจ์าก กรมการท่องเที่ยว (2564) 

การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากร

การออกแบบ
สิ่งอ านวย

ความสะดวก

การจัดการ
ด้านสุขอนามัย

การจัดการ
ด้านความ
ปลอดภัย
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  จากภาพผู้เขียนสามารถสรุปได้ว่า ส าหรับการบริหารจัดการทางด้านการ
ท่องเที่ยวของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวก 
สุขอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้การท างานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
และพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยือนชุมชน ซ่ึงทั้งหมดนี้จะอยู่
ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ 
 

9.4 บทสรุป 
 เศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นแนวทางการปฏิบัติในการด าเนินชีวิต เพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมและสามารถรับมือกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย อีกทั้งยัง
สามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยวได้อีกด้วย โดยการน าเอาสิ่งที่ตนมี
นั้นมาต่อยอดและสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าที่เรียกว่า พัฒนาให้เกิดนวัตกรรมจาก
ฐานที่มีอยู่จากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรซ่ึงเป็นรูปแบบ
หนึ่งของการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้เกิดรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
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บทที่ 10 
นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ในแนวทางพระพุทธศาสนา 
 

 พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพอดุลยเดช ทรงพระราชทานคำสอน พระพุทธศาสนาแก่พุทธสมาคมแห่ง
ประเทศไทยในว ันท ี ่  26 พฤศจ ิกายน พ.ศ. 2513 ในความตอนหนึ ่งว่ า
“พระพุทธศาสนา แสดงความจริงของชีวิต แสดงทางปฏิบัติที่จะให้บรรลุความสุข
สูงสุดของชีวิต มีวิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผลว่า ทุกสิ่งเกิดจากเหตุ ผู้ใด
ประกอบเหตุอย่างไร เพียงใด ก็ได้ผลอย่างนั้นเพียงนั้น” นั่นก็หมายความว่า พระ
เจ้าอยู่หัวท่านทรงชี้ให้เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาวา่ สามารถแสดงความ
จริงของชีวิตมนุษย์ได้อย่างถูกต้องมีเหตุมีผลสามารถที่จะปฏิบัติได้และเห็นผลได้
อย่างแท้จริงโดยไม่จํากัดเรื่องกาลเวลา สถานที่ หากปฏิบัติเหตุบํารุงเหตุให้เต็มที่
ได้แล้วผลก็จะสำเร็จได้ตามนั้น แต่ว่า ชาวพุทธทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งอยากจะได้อะไร
ง่าย ขาดเหตุผล ไม่นึกถึงเหตุผลว่าสมควรหรือไม่ เพียงแต่การอ้อนวอนเฉย ๆ  
ก็อยากจะได ้ร ับความสมหว ัง  (พระศร ีร ัชมงคลบัณฑิตและคณะ , 2562) 
พระพุทธศาสนากับการท่องเที ่ยว เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการท่องเที ่ยว ณ 
ปัจจุบัน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้ความ
สนใจเป็นอย่างมาก โดยมากจะเป็นการไปเยี ่ยมศาสนสถาน เพื ่อกราบไหว้
พระพุทธรูปหรือรูปปั้นพระสงฆ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น สำหรับการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในแนวทางพระพุทธศาสนานั้น เป็นการท่องเที่ยวที่จะนำพานักท่องเที่ยวได้
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เข้าใจและปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาผ่านวิถีชีวิตและความเชื่อ ความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาที ่คนในชุมชนได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้น
นักท่องเที่ยวยังสามารถแลกเปลี่ยนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกับคนในชุมชน 
 

 
 

         ภาพที่ 10.1 ภาพจิตรกรรมฝาผนังเลา่เรื่องพุทธประวัตติอน  
     พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดพุทธบริษัทของ 

  วัดราชสิทธาราม 
ที่มา : กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม (2557) 

 

10.1 ประวัติความเป็นมา ความหมาย และความสำคัญ 

 10.1.1 ความเป็นมาของพระพุทธศาสนา 
   ศาสนาพุทธเกิดขึ ้นในชมพูทวีปซึ ่งในปัจจุบันเป็นดินแดนของ
ประเทศอินเดีย เนปาล อัฟกานิสถาน ปากีสถาน และบังคลาเทศ แต่หลักฐานทาง
โบราณคดีส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศอินเดีย เช่น สังเวชนียสถาน และพุทธสถาน  
ต่าง ๆ ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยในคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาระบุว่า เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 3 ประมาณ พ.ศ. 235 หลังจาก
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สังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 3 พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงส่งสมณทูตไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนายังดินแดนต่าง ๆ รวม 9 สายด้วยกัน ในส่วนของประเทศไทยเชื่อ
กันว่ามีคณะของสมณทูตซึ่งมีพระโสณเถระภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธ
ประวัติตอนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดพุทธบริษัทของวัดราชสิทธาราม  
เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร และพระอุตตรเถระเป็นหัวหน้าคณะเข้ามา
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกและอาจมีคณะสมณทูตชุดอื่น ๆ เข้ามาเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในกาลต่อ ๆ มา ดังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีทั ้งที ่เป็น
โบราณสถานและโบราณวัตถุว่า พระพุทธศาสนาได้เข้ามาเผยแผ่ในดินแดน
สุวรรณภูมิ ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 8 – 9 และประดิษฐานอย่างมั่นคงเมื่อราว
พุทธศตวรรษที่ 11 ทั้งฝ่ายเถรวาทและฝ่ายมหายาน ซึ่งดินแดนสุวรรณภูมิ เชื่อกัน
ว่าคือดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริเวณประเทศไทยและประเทศพม่าใน
ปัจจุบัน จึงทำให้คนไทย โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยยอมรับนับ
ถือพระพุทธศาสนาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
  เรื่องคนไทยกับพุทธศาสนาและพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้น ได้
ความตามตำนานพระพุทธเจดีย์ พระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุ
ภาพว่า คนไทยได้นับถือพระพุทธศาสนามาก่อนที่จะอพยพมาตั้งประเทศไทยใน
ปัจจุบันนี้แล้ว ซึ่งเรื่องนี้พระศรีวิสุทธิโมลี (ประยุท ป.ธ.9) ปัจจุบันพระพรหมคุณา
ภรณ์) ได้สรุปไว้ในคำบรรยาย เรื่อง พุทธศาสนากับการศึกษาในอดีต ว่าก่อนที่ชน
ชาติไทยจะได้ตั้งอาณาจักรเป็นประเทศไทยเป็นปึกแผ่นมั่นคง ซึ่งถือว่าเริ่มแตก่าร
ตั้งอาณาจักรสุโขทัยนั้น ชนชาติไทยในภูมิภาคสุวรรณภูมิ คลุมไปถึงรัฐไทยต่าง ๆ 
ในดินแดนตั้งแต่ทางตอนใต้ของประเทศจีนนั้น ได้รับนับถือพระพุทธศาสนา
มาแล้ว ทั้งสองนิกาย คือ 



                            
บทท่ี 10 นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแนวทางพุทธศาสนา 
 

 361 
 

 นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

  ยุคแรก ได้รับนับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน ผ่านทางประเทศจีน 
สมัยพระเจ้ามิ่งตี่ ในตอนต้น พุทธศตวรรษที่ 7 รัชสมัยของขุนหลวงเม้า แห่ง
อาณาจักรอ้ายลาว 
  ยุคที ่สอง แยกออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก สมัยอาณาจักร 
ศรีวิชัยรุ่งเรือง ราวพุทธศักราช 1300  กษัตริย์แห่งอาณาจักรศรีวิชัย ผู้นับถือ
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน มีเมืองหลวงอยู่ที่เกาะสุมาตรา ได้แผ่อำนาจเข้า
มาถึงแหลมมลายู ได้ดินแดนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงไปไว้ครอบครอง
พระพุทธศาสนานิกายมหายานจึงแผ่เข้ามาในภาคใต้ของประเทศไทย ระยะที่  
2 ในสมัยลพบุรี เมื่อขอมเรืองอำนาจแผ่อาณาเขตเข้ามาครอบครองประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางทั ้งหมด ในราวพุทธศักราช 1550
พระพุทธศาสนาแบบมหายาน ซึ่งขอมรับมาจากอาณาจักรศรีวิชัยเช่นกัน แต่ว่า
เจือด้วยศาสนาพราหมณ์ จึงแผ่เข้ามาในดินแดนแถบนี้ พร้อมด้วยภาษาสันสกฤต 
แต่ว่าดินแดนที่ขอมแผ่อาณาเขตเข้ามานั้น เดิมทีประชาชนพลเมืองก็ได้รับนับถือ
พระพุทธศาสนาแบบหินยานอยู่แล้ว แต่สมัยที่พระโสณะ และพระอุตตระศาสน
ทูตสายที่ 2 ของพระเจ้าอโศกมหาราช นำเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ ในสมัย 
ทราวดี ในพุทธศตวรรษที่ 3 
  ยุคที่สาม สมัยพระเจ้าอนุรุทธมหาราช หรืออโนรธามังช่อ กษัตริย์
พม่าแห่งอาณาจักรพุกามแผ่อำนาจ เข้ามาในอาณาเขตลานนาและล้านช้าง  
ราวพุทธศักราช 1600 พระพุทธศาสนานิกายหินยานแบบพุกาม จึงได้แผ่เข้ามาใน
ดินแดนแถบนี ้
  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย เร ิ ่มนับถือแบบหินยานลัทธิ  
ลังกาวงศ์อย่างจริงจังในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อพุทธศักราช 
1820 เป็นต้นมา กล่าวคือเมื ่อพ่อขุนได้ขึ ้นครองราชย์ พระองค์ได้ทรงสดับ
กิตติศ ัพท์ พระสงฆ์ที ่ไปศึกษาที ่ประเทศลังกา กลับมาสั ่งสอนอยู ่ท ี ่ เม ือง
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นครศรีธรรมราช มีความรอบรู้พระธรรมวินัยและมีวัตรปฏิบัติน่าเลื่ อมใส จึงได้
อาราธนาจากเมืองนครศรีธรรมราช ขึ ้นมาตั ้งสำนักและเผยแพร่คำสอน ณ  
กรุงสุโขทัย เรียกชื่อตามแหล่งที่มาว่า ลังกาวงศ์ พระสงฆ์ในลัทธิลังกาวงศ์  ที่พ่อ
ขุนรามคำแหงมหาราช อาราธนาจากเมืองนครศรีธรรมราชมาตั ้งสำนัก ใน 
กรุงสุโขทัยนี้ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้ามากและ
โดยที่พระสงฆ์คณะนี้ ชอบความวิเวกจึงโปรดให้อยู่ ณ วัดอรัญญิก นอกเมือง และ
พระองค์ได้เสด็จไปนมัสการท่านเป็นประจำทุกวันกลางเดือนและสิ ้นเดือน  
(กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม , 2561) เพื ่อการแสวงหาความสุขทาง
พระพุทธศาสนาของแต่ละบุคคล กำหนดเป็นความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณและ
ผลสัมฤทธิ์ทางปัญญาเกี่ยวกับธรรมชาติอันแท้จริง (William J. Long, 2021) 
 

  10.1.2 ความหมายของพระพุทธศาสนา 
   พระพุทธศาสนา คือ คำสั ่งสอนของพระพุทธเจ้าครั ้งพุทธกาล  
เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธศาสนายังไม่ถือกำเนิดขึ้น จนอีกสองเดือนต่อมา
เมื่อทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรก จึงทำให้เกิดพระพุทธศาสนาขึ้น และมี
ผู้ฟัง หรือสาวก (“สาวก” แปลว่าผู้ฟัง ผู้ฟังคำสั่งสอน ศิษย์ คำคู่กับ “สาวิกา”  
คือ ผู้ฟังหรือศิษย์ฝ่ายหญิง) กับหมู่ชนที่นับถือพระพุทธศาสนา เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
พุทธบริษัท มี 4 ชนิด คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ซึ่งเมื่อได้ฟังพระธรรม
เทศนาแล้วก็นำไปปฏิบัติตาม ต่อมาเมื่อมีผู้ฟังและผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากมีการจัดตั้งเป็นชุมชน เป็นสถาบัน เป็นองค์กร เพื่อ
ร ับผิดชอบดูแลการเรียนและการปฏิบัติ ตลอดจนมี ศาสนพิธ ี ศาสนวัตถุ  
ศาสนสถาน และกิจการต่าง ๆ ความหมายของพระพุทธศาสนาจึงขยายกว้าง
ออกไปครอบคลุมสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2557)  
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   ศุภลักษณ์ อัครางกูล (2551) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงศาสนา เป็น
การเดินทาง โดยมีเหตุผลทางศาสนาเป็นหลัก ถือเป็นการปฏิบัติที่มาตั้งแต่ยุคแรก 
ซึ่งเหตุผลในการเดินทางที่แท้จริงแล้วอาจไม่มีการท่องเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ใน
ปัจจุบัน การเดินทางลักษณะนี้จะรวมกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากกิจกรรมในทาง
พุทธศาสนา ซึ ่งอาจรวมถึงการเดินทางไปสักการะสิ ่งศักดิ ์สิทธิ ์หรือประกอบ
พิธีกรรม อย่างไรก็ดีกิจกรรมบางอย่างได้ลดความนิยมไปเนื่องจากจำนวนผู้ที่นับ
ถือศาสนาหรือความเชื่อนั้นลดลง สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามิได้มีเพียง
ผู้ที่นับถือศาสนานั้นที่เข้าเยี่ยมชม หากแต่นักท่องเที่ยวอื่น ๆ ยังให้ความสนใจเข้า
ร่วมชมความงาม หรือเข้าไปพักผ่อนสงบจิต สงบใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาพ
สังคมที่วุ่นวายในปัจจุบัน ผู้คนนิยมสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาเป็นที่พึ่งพิงทาง
จิตใจกันเสียมากกว่า และการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ยังเป็นที่มาของคำว่า การแสวง
บุญ พุทธศาสนา การท่องเที่ยว การเดินทาง ภาษา และประวัติศาสตร์ (Turayeva 
Zarnigor Mamarasulovna and Turaev Kuvonchbek Tohirovich, 2021)  
   ทั้งนี้ผู้เขียนเห็นว่า พระพุทธศาสนา คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 
ซึ่งเป็นคำสั่งสอนที่สำคัญและมคี่ายิง่กว่าสิ่งอื่นใดของผู้ตรัสรู้ หรือผู้รู้อย่างแจ่มแจ้ง 
ซึ ่งจะทำให้มนุษยชาติขึ ้นสู ่ ความบริสุทธิ ์ สะอาด (ด้วยศีล) ความสงบระงับ  
(ด้วยสมาธิ) และ ความเข้าใจแจ่มแจ้ง (ด้วยปัญญา) ได้อย่างแท้จริง และเมื่อเป็น
การท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา ถือเป็นการท่องเที่ยวเพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่ง
เป็นการท่องเที่ยวแบบพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นการท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาความ
สบายใจของตนเอง อีกทั ้งเป็นการเดินทางเพื ่อไปสักการะสิ ่งศักดิ ์ส ิทธิ ์หรือ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
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10.1.3 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา 
   สมเด ็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปย ุต ฺโต) (2554) ได ้สรุป
ความสำคัญและอิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย ดังน้ี 

• เป็นศาสนาของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย 

• เป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย 

• เป็นศูนย์รวมจิตใจให้ชนชาวไทยตั้งอยู่ในความสามัคคี 

• เป็นหลักเกณฑ์แห่งเสรีภาพในการนับถือศาสนา 

• เป็นสถาบันที่ดำรงยืนยงมาคู่ชาติไทย 

• เป็นหลักคำสอนสอดคล้องกับลักษณะนิสัยของคนไทยที่รัก
ความเป็นอิสระเสรี 

• เป็นแหล่งสำคัญที่หล่อหลอมเอกลักษณ์ของชาติไทย 

• เป็นมรดกและเป็นคลังสมบัติอันล้ำค่าของชนชาติไทย 

• เป็นหลักนำทางในการพัฒนาชาติไทย 

• เป็นแหล่งของดีมีค่าที่ชนชาติไทยมอบให้แก่อารยธรรมของโลก 
   

   ผู้เขียนเห็นได้ว่า พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของ
ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง ไม่เฉพาะพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชน
เท่านั้น แต่พระพุทธศาสนาในส่วนที่เป็นวัฒนธรรมยังส่งผลกระทบต่อสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
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10.2 องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา 

  ณัฐพงษ ์  ส ีบ ุญเร ือง (2552) ซ ึ ่ งสอดคล ้องก ับงานว ิจ ัยของ ท ่าน 
พระมหาบุญพิเชษฐ์ จันทร์เมือง (2553) ที่พบว่า กิจกรรมการการท่องเที่ยว 
เชิงพุทธศาสนาประกอบด้วยดังนี้ 
  1) กิจกรรมการเข้าร่วมพิธีกรรม เป็นพฤติกรรมเข้าร่วมพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆะบูชา วันเข้าพรรษา 
วันออกพรรษา วันวิสาขบูชา เป็นต้น 
  2) กิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
สันทนาการเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจโดยเป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนภายในบริเวณวัดเปน็
สำคัญ เช่น งานประจำปี งานวัดในเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันสงกรานต์ วันลอย
กระทง เป็นต้น  
  3) กิจกรรมการปฏิบัติธรรม เป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
โดยเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการขึ้นภายในวัดอาจจะจัดในรูปของโปรแกรมการ
ปฏิบัติธรรม ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวิธีการของผู้ จัด เช่น การสมาทาน 
ศีล 5 การฟังธรรมเทศนา เป็นต้น  
  4) กิจกรรมการสืบทอดพระพุทธศาสนา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ
สืบทอดพระพุทธศาสนา เช่น งานเกี่ยวกับการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานต่าง ๆ 
ของวัด งานทอดกฐิน งานทอดผ้าป่า งานบวชนาค เป็นต้น  
  5) กิจกรรมการเป็นที่พึ่งทางใจ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามความ
ประสงค์ความนับถือความพึงพอใจส่วนตัว โดยประเทศไทยประชาชนส่วนใหญน่บั
ถือศาสนาพุทธ การดำเนินกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งนับว่าเป็นที่พึ ่งทางใจของ
พุทธศาสนิกชนโดยทั่ว ๆ ไป เช่น การทำบุญตักบาตร การถวายดอกไม้ ธูปเทียน 
เพื่อใช้บูชาพระ เป็นต้น  
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  6) กิจกรรมการเช่าวัตถุมงคล เป็นกิจกรรมที่ทางวัดจัดให้มีการเช่า
วัตถุมงคล ตามที่วัดได้จัดทำขึ้นเพื่อหาเงินรายได้เข้าวัดเพื่อนำไปทำนุบำรุงพุทธ
ศาสนา หรือปฏิสังขรณ์ภายในบริเวณวัด และจัดให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้เช่าไป
บูชาตามกำลังศรัทธา เป็นต้น 
  การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มุ่งหวังให้
นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ  (Wannell, B., and Hasan, S. K, 2008)   
อันส่งผลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจเป็นสำคัญ และยังเป็นการจูงใจในการ
แสวงบุญในมิติทางศาสนาและความเชื่อ (มนชนก จุลสิกขี, 2562) อีกทั้งปัจจุบัน
วัดหรือศาสนสถาน ได้กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนต่างให้ความสนใจ
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นเหตุให้วัดหรือศาสนสถานบางแห่งได้ปรับบทบาทใหม่เพิ่ม 
จากเดิมที่เคยจำกัดไว้สำหรับเป็นสถานที่ปฏิบัติกิจของสงฆ์และศาสนพิธีของ
ชาวบ้าน หรือเป็นสถานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของผู้คนในชุมชนที่แต่ละวัดนั้น
ตั้งอยู่กระทั่งกลายมาเป็นสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างถิ่น มีสาเหตุมา
จากการที่วัดได้ขยายบทบาทโดยอาศัยคุณสมบัติของศาสนาสถานเป็นแรงจูงใจให้
เกิดการท่องเที่ยว ซึ่งการปรับแต่งบทบาทของวัดในมิติของการท่องเที่ยวโดยไม่
สูญเสียสภาพเดิม (กรรณิกา คำดี, 2558) และรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิง
ศาสนาเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง คือการเข้าร่วมพิธีทางศาสนา และการเข้า
เยี่ยมชมโบสถ์ (Katri, 2009) อีกทั้งเป็นการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มพูนคุณประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ สังคม และปันผลประโยชน์ต่าง ๆ กลับสู่ชุมชนท้องถิ่นในแหล่ง
ชุมชนต่าง ๆ ที่วัดตั้งอยู่ ทำให้เกิดธุรกิจข้างเคียง เช่น ร้านค้าขายของ ขายอาหาร
ให้ปลา ตลอดถึงขายสินค้าผล ิตภัณฑ์พ ื ้นเม ืองในท้องถิ ่น เป็นต้น (ธนิต  
บุตรทิพย์สกุล , 2558) ฉะนั้นแล้วศาสนสถานจึงต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการพัฒนาสิ ่งอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่นั ้น ๆ 
(Omar A.A. Jawabreh, 2017)  
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  ทั้งนี้ผู ้เขียนเห็นว่า  กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา เป็น
แรงจูงใจทางด้านศาสนาโดยมีปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยว ได้แก่  
การมีโอกาสไปร่วมแสวงบุญ ศึกษาธรรมะ ฝึกสมาธิเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา  
ที่เคารพนับถือการได้ไปสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ การทำบุญ ให้ทาน การ
บริจาคช่วยให้เกิดความสุขทางใจแก่นักท่องเที่ยว และถือได้ว่าเป็นการพักผ่อน
ทางจิตใจ 
 

10.3 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา 

     ในการบริหารจัดการที่ทำให้วัดในเขตธนบุรีที่มีศักยภาพเพียงพอในการ
เป็นแหล่งท่องเที ่ยวเชิงพุทธศาสนา จึงควรต้องมีการบริหารจัดการกับการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง โดย อารีย์ นัยพินิจ และคณะ (2556) ได้ให้
แนวคิดด้านการจัดการการท่องเที ่ยวเชิงพุทธศาสนา อันประกอบไปด้วย  
4 องค์ประกอบ ที่จะสามารถนำมาปรับใช้กับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้ดังนี้ 
    1) องค์ประกอบด้านสิ่งดึงดูดใจ คือ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา
ให้ความรู้สึกทางจิตใจในด้านบวก และมีสิ ่งดึงดูดใจในด้านต่าง ๆ เช่น ความ
สวยงามของสถานที ่ท่องเที ่ยว ด้านเอกลักษณ์และคุณค่าทางศาสนา ด้าน
เอกลักษณ์และคุณค่าทางศาสนา  
     2) องค์ประกอบด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ การเดินทางมา
จากสถานที่อื่น ๆ มีความสะดวก ไม่ว่าจะเดินทางมาด้วยรถส่วนตัวหรือเดินทาง
ด้วยรถประจำทาง มีป้ายบอกทางที่ชัดเจนสามารถเดินทางมาได้ง่าย และถนนใน
การสัญจรเรียบไม่ขรุขระ และมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่ าง ๆ ของ
ชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ 
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     3) องค์ประกอบด้านความปลอดภัย ได้แก่ เป็นสถานที่ที่คนในชุมชน
ดูแล มีความปลอดภัย คนในชุมชน ช่วยกันเป็นหูเป็นตาทางวัดมีมาตรการเกี่ยวกบั
การรักษาความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัยในด้านการใช้รถ ความ
ปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการเดินทาง ความปลอดภัยในการให้บริการ ความ
พร้อมของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในแหล่งท่องเที่ยว ความสะอาดของอาหารและ
เครื่องดื่ม  
    4) องค์ประกอบด้านการสนับสนุน ได้แก ่ชุมชนมีการจัดกิจกรรมตลอด
ในทุก ๆ ปี เพื่อให้มีนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาทำบุญมาก และมีการให้การ
สนับสนุนในด้านต่าง ๆ และมีหน่วยงานเข้ามาให้การสนับสนุน เป็นต้น 
   ผู้เขียนสรุป ได้ว่า การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแนวทาง
พุทธศาสนาจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย และด้านการสนับสนุน เพื่อให้เกิดการ
บริหารจัดการในศาสนสถานในแหล่งชุมชนให้มีประสิทธิมากยิ่งขึ้น  
 

10.4 ตัวอย่างการประยุกต์ใชน้วัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ในแนวทางพุทธศาสนา 
   การประยุกต์ใช้นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแนวทางพุทธศาสนา 
เป็นการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อส่งเสริมหลักสอน
ทางพระพุทธศาสนาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมไปถึงการนำเอาองค์ความรู้ใหม่มา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ ควรส่งเสริมและ
พัฒนาตามหลักทางพระพุทธศาสนานี้ไปในทางที่ดี มีความถูกต้องและเหมาะสม 
สำหรับการประยุกต์ใช้ในแนวทางพุทธศาสนากับการท่องเทีย่วโดยชุมชน ผู้เขียนมี
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ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแนวทางพุทธ
ศาสนา ที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมด้านการบริการในทางพระพุทธศาสนา ดังน้ี 
 

  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแนวทาง
พุทธศาสนาของชุมชนท่องเท ี ่ยวว ัดพระเชต ุพนวิมลม ังคลารามราช
วรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่สร้างตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรี
อยุธยายังเป็นราชธานี ในรัชกาลของสมเด็จพระเพทราชา ระหว่าง  พ.ศ. 2231-
2246 เป็นวัดที่ราษฎรสร้างขึ้น แต่ไม่มีหลักฐานปรากฏกว่าใครเป็นผู้สร้างเดิมมีชือ่
เรียกว่า “วัดโพธาราม” ตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ตำบลบางกอก
เมืองธนบุรี แบ่งเป็น 2 เขต ได้แก่ เขตพุทธาวาส กับเขตสังฆาวาส ตั้งอยู่ทางทิศใต้
ของพระบรมมหาราชวัง เป็นโบราณสถานจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางด้าน
ประว ัต ิศาสตร ์ ด ้านว ัฒนธรรม และด ้านการท่องเท ี ่ยวเช ิงพ ุทธศาสนา  
(พระมหาศุภวัฒน์ ฐานวุฑฺโฒ และนพวรรณ วิเศษสินธุ์, 2562)  
   จากนั ้นเมื ่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการท่องเที ่ยวโดยชุมชนใน
แนวทางพุทธศาสนา จึงทำให้เกิดนวัตกรรมด้านการบริการ โดยการนำเอา
เทคโนโลยีที่มีชื่อว่า “เรียน รู้ รักษ์ ณ วัดโพธิ์” หรือ Look Learn Love @ Wat 
Pho เป็นแอปพลิเคชันที ่ถูกพัฒนาขึ ้นโดยทีมงานจากหน่วยปฏิบัติการวิจัย
นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ที่จะเข้ามาช่วยทำให้การ
ท่องเที่ยวภายในวัดโพธิ์นั้นมีความสนุกและได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น เพราะแอป
พลิเคชันนี้ได้มีการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานระหว่างโลกความจริงและความ
เสมือนจริงเข้าด้วยกัน โดยใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ที่จะแสดง
ข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ ภายในวัดและนำเสนอในรูปแบบของ Animation และ 
Graphic โดยข้อมูลที่นำเสนอนั้นจะมีความน่าสนใจและไม่น่าเบื่อ ในแอปพลิเค
ชันจะพานักท่องเที ่ยวเดินทางเส้นทางทั ้งหมด 10 จุด เพื ่อดูภาพเคลื่อนไหว  
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จากศิลปะ รวมถึงทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้เกี่ยวกับวัดโพธิ์  ที่สำคัญการใช้
งานสามารถใช้ได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ (หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมเพื่อ
สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563) สอดคล้องกับ Kraft, S. E (2011) อธิบาย
ว่าการท่องเที ่ยวเชิงศาสนา ตั ้งอยู ่บนพื ้นฐานของประเพณี ศร ัทธา และ
ประวัติศาสตร์ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ ์เป็นที ่สนใจ และที่สำคัญต้องอาศัยการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับสิ่งนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความสนใจและ
ดึงดูดใจ (Manoj PushpaKumara Jinadasa, 2015)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 10.2 แอปพลเิคชัน “เรียน รู้ รักษ์ ณ วัดโพธิ์” 
ที่มา:  หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคม (2562) 
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   ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแนวทาง
พุทธศาสนาของวัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร เชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ
วรวิหาร หรือเรียกสั ้นๆ ว่า “วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ” วัดนี ้น ับได้ว ่าเป็น                                         
ปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งของจังหวัดเชียงใหม่และถือเป็นวัดคู่เมืองเชียงใหม่ ได้รับ
การประกาศเป็นโบราณสถานสำหรับชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เล่ม 52 วันที่ 8 มีนาคม 2478  พระธาตุของวัดนี้เป็นเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูง 
ย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ซึ่งก่อสร้างตามแบบศิลปะ
ล้านนา ซึ่งองค์พระบรมสารีริกธาตุจะถูกบรรจุไว้ใต้ดิน ตามธรรมเนียมการสร้าง
พระธาตุในสมัยก่อน ที่นิยมฝังพระบรมสารีริกธาตุไว้ใต้ดินเพื่อให้เป็นเสาหลักของ
เมืองเชียงใหม่ โดยในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางขึ้นไปเยี่ยมชม
วัด  
   จากนั ้นเมื ่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการท่องเที ่ยวโดยชุมชนใน
แนวทางพุทธศาสนา จึงทำให้เกิดนวัตกรรมด้านการบริการ โดยมีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติเพื่อบริการข้อมูลจุดบริการภายในวัดพระธาตุดอยสุเทพ
วรวิหาร นักท่องเที่ยวสามารถใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตดูข้อมูลภายในวัดได้  
ณ จุดให้บริการ สามารถใช้งานได้ทั้งหมด 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน และ
ภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการให้บริการทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ  
สอดคล้องกับ Marina (2005) อธิบายว่า การท่องเที ่ยวเชิงศาสนา เป็นการ
ท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ ฉะนั้นการให้ข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะผู้ที่
สนใจเรื่องเฉพาะนั้น ล้วนมีความต้องการความรู้ของสิ่งนั้นเป็นอย่างมาก และแต่
ละประเทศต่างก็มีการนับถือศาสนาแต่แตกต่างกัน ดังนั ้น  การจัดการด้าน                              
การท่องเที่ยวจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาความเชื่อของประเทศนั้น ๆ ด้วย (Turaev 
Kuvonchbek Tohirovich and Turayeva Zarnigor Mamarasulovna,                    
2020) นอกจากนั้น นวัตกรรมเป็นการเพิ่มคุณค่าการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาที่
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เป็นเหมือนแรงขับเคลื ่อนทางเศรษฐกิจที ่สำคัญของประเทศ สามารถสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี สร้างชื่อเสียงให้กับแหล่งท่องเที่ยงเชิงศาสนา สามารถสร้างการ
ร ับร ู ้ค ุณค ่าทางพระพุทธศาสนา และสามารถสร ้างความพึงพอใจให้กับ
นักท่องเที่ยว จนเกิดประสิทธิผลในการเพิ่มคุณค่าการท่องเที่ยวเชิ งพุทธศาสนา 
(ปริวรรต สมนึก, 2564 )  
 

 
 

ภาพที่ 10.3 เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมติิเพื่อบริการวัดพระธาตดุอยสเุทพฯ 
ที่มา:  ไพศาล กาญจนวงศ์ และอาบทิพย์ กาญจนวงศ์ (2560) 

 
   ตัวอย่างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแนวทาง
พุทธศาสนาของวัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
และวัดถ้ำคูหาสวรรค์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  จากนั้นเมื่อมีการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแนวทางพุทธศาสนา จึงทำให้เกิด
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นวัตกรรมด้านการบริการ  งานวิจัยของผู้เขียน เรื ่อง กลยุทธ์การเพิ่มคุณค่า
การตลาดสำหรับการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาของ 10 วัดน่าเที่ยวในจังหวัด
อุบลราชธานี (2564) พบว่า กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ที่ต่อยอด
ให้กับวัดมหาวนาราม และวัดถ้ำคูหาสวรรค์ ซึ ่งเป็นวัดในพื้นที่วิจัย มีการจัด
กิจกรรมวิ ่งสร้างบุญและวิ ่งเพื ่อต่อลมหายใจผู ้คน ซึ ่งนับเป็นนวัตกรรมด้าน
กระบวนการและนวัตกรรมด้านการบริการอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ดึงดูดความสนใจ
ให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชนได้เข้ามาร่วมต่อยอดการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาอีกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้การท่องเที่ยว
โดยชุมชนซึ่งหมายถึง วัดมีกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้และเป็นการสร้างบุญ
ให้กับตัวเองตามคติความเชื่อของชาวพุทธได้อย่างลงตัว 

 

 
 

ภาพที่ 10.4 วิ่งสร้างบญุ: วัดมหาวนาราม 10 กรกฎาคม 2565 และวิ่งเพื่อต่อ
ลมหายใจผู้อื่น: วัดถ้ำคูหาสวรรค์ 14 สิงหาคม 2565 

ที่มา: ผู้เขียน (2565) 
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   ตัวอย่างการยุกต์ใช้นวัตกรรมในแนวทางพุทธศาสนา ของแอปพลิเค
ชัน Line จากนั้นเมื ่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการท่องเที ่ยวโดยชุมชนใน
แนวทางพุทธศาสนา จึงทำให้เกิดนวัตกรรมด้านการบริการ เพื ่อเชิญชวน
ประชาชนเข้าร่วมสวดมนต์ออนไลน์ โดยใช้ไลน์ชื่อว่า “การแจ้งเตือนสวดมนต์” 
โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนร่วมสวดมนต์ใน
ทุกวันพระ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 20.00 น. – 21.30 น. โดยมีกิจกรรมคือร่วมจุด
ประทีป สวดธรรมจักร และพิธีอุทิศบุญให้หมู่ญาติผู้ล่วงลับ และฟังธรรมะกับพระ
อาจารย์ 
 
 

 
 

ภาพที่ 10.5 Line เพื่อเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสวดมนต์ออนไลน ์
ที่มา:  ผู้เขยีน (2565) 
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    ตัวอย่างการยุกต์ใช้นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแนวทางพุทธ
ศาสนา โดยใช้สื ่อประชาสัมพันธ์ จากนั้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในแนวทางพุทธศาสนา จึงทำให้เกิดนวัตกรรมด้านการบริการ 
ทำบุญตักบาตรอย่างไรให้ห่างไกลโควิด-19 ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางด้านบริการ  
โดยมีแนวทางการปฏิบัติให้แก่ศาสนสถานในชุมชนและสำหรับญาติโยมที่เข้า
มาร่วมทำบุญตกับาตร 
 

 

 
 

ภาพที่ 10.6 Line ทำบุญตักบาตรอย่างไรให้ห่างไกลโควิด-19 
ที่มา: กรมอนามัย สระบุรี (2565) 
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   ตัวอย่างการยุกต์ใช้นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแนวทางพุทธ
ศาสนา ทำให้เห็นถึงนวัตกรรมด้านการบริการของการท่องเที่ยวแบบออนไลน์ 
ของประเทศอียิปต์ อียิปต์เปิดโอกาสให้เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวล้ำค่า ทั้งพีระมิด 
สุสาน และพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ผ่านออนไลน์ กับเทคโนโลยี Virtual Tour ที่จะให้
ผู้ชมหรือนักท่องเที่ยวได้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ แบบ 360 องศา บนเว็บไซต์ 
egymonuments.gov.eg โดยจะพาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ต่าง ๆ ได้ชมภาพบรรยากาศภายนอกและภายในของสถานที่ท่องเที่ยวอียิปต์ 
แบบใกล้ชิด แสดงภาพสวยชัดเจน เห็นรายละเอียดแทบครบถ้วนทุกมุม  
 

 
 

ภาพที่ 10.7 เทคโนโลยี Virtual Tour ประเทศอียิปต์ 
ที่มา: Egypmonuments (2022) 
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   จากการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการท่องเที ่ยวโดยชุมชนในแนวทาง
พระพุทธศาสนา ผู้เขียนมีแนวทางในการปฏิบัติตัวเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชม
ในศาสนสถานหรือเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 10.8 แนวทางในการปฏิบัติตัว 
ที่มา:  ผู้เขยีน (2565) 
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10.5 บทสรุป 

   การท่องเที ่ยวโดยชุมชนในแนวทางพระพุทธศาสนา โดยหัวใจของ
พระพุทธศาสนา พระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา คือ ห้ามไม่ให้กระทำ
ความชั่วทุกชนิดทั้งกาย วาจา และใจ ให้กระทำความดีทุกอย่างทั้งทางกาย วาจา 
และใจ ชำระจิตให้บริสุทธิ์ เพราะจิตบริสุทธิ์จะทำให้กายและวาจาบริสุทธิ์ด้วย 
คุณธรรม ความดีงามที่เกิดจากการประพฤติดี ปฏิบัติชอบตามหลักพระธรรมคำสั่ง
สอนในพระพุทธศาสนาทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติมีความเห็นที่ถูกต้องจริยธรรม 
สำหรับชุมชนที่ได้มีการยึดถือในแนวทางพระพุทธ ถือ เป็นหลักปฏิบัติเพื่ออยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข เช่น ความไม่เบียดเบียนกัน คอยการช่วยเหลือเผื่อ
แผ่ซึ่งกันและกัน ซึ่งนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยว
ทางพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่จะเป็นนวัตกรรมกระบวนการและนวัตกรรมการ
บริการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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บทสรุป 
นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 
 เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2564) สรุปว่า ชุมชนการท่องเที่ยวของไทยที่มีการ
ประชาสัมพันธ์เป็นแหล่งท่องเท่ียวแล้วมีประมาณและชุมชนการท่องเท่ียวที่มีการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเกณฑ์ขององค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีประมาณ 840 แห่ง ในจ านวนนี้แบ่งเป็นภาคเหนือ
จ านวน 349 ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 201 ชุมชน ภาคกลาง
จ านวน 65 ชุมชน และภาคใต้จ านวน 225 ชุมชน นอกจากนี้ชุมชนการท่องเที่ยว
ของไทยเหล่านี้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทย (CBT 
Thailand Standard) ระดับ A จ านวน 270 ชุมชน ระดับ B จ านวน 296 ชุมชน
และอยู่ในระหว่างการส่งเสริมพัฒนาอีกจ านวน 274 ชุมชน 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของประเทศเราให้ได้มาตรฐานในระดับสากลได้ จะต้องมีการพัฒนา
นวัตกรรมการท่องเที่ยวให้เกิดแก่ชุมชนตามแนวคิดนวัตกรรม  (Rogers and 
Shoemaker, 1971) ที่เป็นความคิด วิธีการ การกระท า หรือสิ่งใหม่ ๆ ที่น ามาท า
ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมหรือน ามาเพื่อปรับปรุงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพดีกว่าเดิม ถึงแม้ว่าความคิด วิธีการ การกระท า หรือสิ่งใหม่ ๆ นั้นจะ
เคยใช้ในสังคมอื่นได้ผลดีมาแล้วก็ตามแต่ถ้าน ามาใช้ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใน
สังคมอีกแห่งหนึ่งก็จัดว่าเป็นนวัตกรรม ซ่ึง O’Sullivan and Dooley (2009) ได้
กล่าวว่า ประเภทของนวัตกรรมนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
ผลิตภัณฑ์ (product) กระบวนการ (process) และบริการ (service) ซ่ึงได้มา
จากต้นทุนทางสังคมของชุมชนการท่องเที่ยวที่ เรียกกันว่า "ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวของชุมชน” โดยใช้เทคนิควิธีการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้หลักของการ
บริหารจัดการอันประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การจัดคน การ
ด าเนินงานและการควบคุม โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภายในชุมชนและ
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ภายนอกชุมชน ทั้งนี้ให้ครอบคลุมประเด็นของการท่องเท่ียวโดยชุมชนในเร่ืองของ
การพัฒนานวัตกรรมในแหล่งท่องเที่ยว การน าเที่ยวและโปรแกรมน าเที่ยวของ
ชุมชน มัคคุเทศก์ท้องถิ่นของชุมชน การให้บริการและที่พักของชุมชน การพัฒนา
สื่อประชาสัมพันธ์และการพัฒนาของที่ระลึกของชุมชน รวมถึงการที่ใช้กิจกรรม
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ระหว่าง
ชุมชนผู้เป็นเจ้าของและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนชุมชน ให้เกิดจิตส านึกในการ
อนุรักษ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน น ามาซ่ึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น การไปท ากิจกรรมของโครงการส่งเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการชุมชนบ้านบากชุมจากแนวคิด D-HOPE ของกรมการพัฒนาชุมชน
ให้เกิดเป็นรูปธรรมแก่หมู่บ้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีศักยภาพ   ตลอดจน
โครงการวิจัย“นวัตกรรมระบบการท่องเท่ียวอัจฉริยะ (Smart Tourism) ส่งเสริม
จังหวัดสุพรรณบุรี” เป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาจัดการและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว อันประกอบด้วยการใช้แอปพลิเคชันแนะน าโปรแกรมท่องเที่ยวแก่
นักท่องเที่ยวรายบุคคล โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เข้า
มาช่วยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของนักท่องเที่ยว เช่น รูปแบบการท่องเที่ยว
ที่สนใจ งบประมาณ ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเท่ียวรวมถึงที่พักที่ต้องการ เป็นต้น 
เพื่อน ามาประมวลและน าไปใช้พัฒนาโปรแกรมการท่องเท่ียวต่อไป ดังภาพโมเดล
นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปนี้ 
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จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า การพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมการท่องเที่ยว

โดยชุมชนทั้งสามประเภทได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ และ
นวัตกรรมการบริการล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดคุณูปการเป็นอย่างมาก ตามตัวอย่าง
ของปณิตา เกตุแก้ว (2555) ได้สรุปถึงความส าคัญของนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนต่อการพัฒนาองค์กร ท้องถิ่นและประเทศ กล่าวคือ (1) การปรับเปลี่ยน

นวัตกรรม 
(Innovation) 

การท่องเท่ียวโดยชุมชน 
(Community-based 

Tourism) 

การจัดการ 
(Management) 

ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
(Tourism Resource) 

ผลิตภัณฑ ์
(Product) 

กระบวนการ 
(Process) 

บริการ 
(Service) 

องค์กรชุมชนและการมีส่วนรว่ม 
(Representative and Participation) 

นวัตกรรมการท่องเท่ียว
โดยชุมชน 

(Innovation of CBT) 

พุทธศาสนา 
(Buddhism) 

เศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency 
Economy) 

การบริหารจัดการ 
(Administration) 

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Sharing Process) 

ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
(Local 

Wisdom) 

กฎหมาย 
นโยบาย 
มาตรฐาน 

(Law Policy 
Standard) 

วางแผน 
(Plan) 

จัดองค์กร 
(Organize) 

จัดคน 
(Staff) 

ด าเนินการ 
(Direct) 

ควบคุม 
(Control) 

โมเดลนวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 
(Model of Innovation for Sustainable Community-based Tourism 

Management) 
 

การท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค ์

(Creative Tourism) 
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คุณลักษณะขององค์กรเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าของบริบทโลกาภิวัตน์ที่มีความรู้
และนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มคุณค่า พัฒนา ผลิตสินค้าและบริการที่ดี 
มีคุณภาพ (2) ผลิตภัณฑ์ กระบวนการการจัดการใหม่ที่คิดค้นและพัฒนาจากองค์
ความรู้และประสบการณ์ของชุมชนเพื่อแก้ปัญหาการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และ (3) การใช้เทคโนโลยีที่คิดค้นเองในประเทศ
เราเพิ่งเริ่มต้น จึงต้องมีการเร่งกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้าง
นวัตกรรมให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็น
ตัวอย่างหนึ่งของการท านวัตกรรมด้านบริหารจัดการที่สามารถผลักดันสินค้าของ
ไทยให้ขึ้นมาอยู่ในระดับแนวหน้า 
        แนวโน้มการพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
พจนา สวนศรี (2559) สรุปไว้ว่า แนวโน้มการพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในประเทศไทย จะต้องค านึงถึงสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
นอกจากนั้นชุมชนยังต้องมีแกนกลางที่มีความรู้เป็นที่ยอมรับรวมถึงความรู้ด้าน
การตลาด เพราะในวันที่นักท่องเที่ยวสนใจการท่องเที่ยวโดยชุมชนเราควรรักษา
แนวโน้มนี้ไว้และหาวิธีการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ชุมชนจริง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นประเด็นการจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน การสนับสนุนสินค้าท้องถิ่น หรือ
การมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่อ่อนโน้มถ่อมตน เคารพผู้อื่น ซ่ึงเรื่องเหล่านี้อาจ
ต้องมีองค์กรที่เข้ามาดูแลอย่างจริงจัง  ไม่ใช่เป็นการให้แค่ข้อมูล แต่เป็นการให้
ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อให้ตอบสนองคุณภาพ
ของการท่องเที่ยว นอกจากนั้น ในอนาคตการท่องเที่ยวโดยชุมชนอาจก้าวไปสู่
ความลึกซ้ึงมากขึ้น ทั้งในเรื่องภูมิสถาปัตย์ เรื่องบทบาทของผู้หญิงในการท างาน 
หรือแม้แต่การท างานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประวัติศาสตร์
ร่วมกัน เพื่อสร้างสันติภาพและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศดังแสดงตามภาพ 
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ที่มา: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืน (2565) 

 
เอกสารอ้างอิง 
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สถานการณ์ฉุกเฉิน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สุพีเรีย พริ้นติ้ง เฮาส์ จ ากัด, 
2564. 
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การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน), 2559. 

O’Sullivan, D. and Dooley, L. Applying Innovation Sage 
Publications, Inc., 2009. 

Rogers, E.M. and Shoemaker, F.F. Communication of Innovation: A 
Cross-Cultural Approach. 2nd Edition. The Free Press: New 
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กรมการท่องเที่ยว. (2554).  “มาตรฐานโฮมสเตย์บ้านโคกเมือง”, มาตรฐาน
 โฮมสเตย์บา้นโคกเมือง. https://www.mots.go.th/News-
 view.php?nid=232. 20 มีนาคม, 2565. 
  . Tourism talk: special issues/การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย. 

กรุงเทพฯ: พิมพลักษณ,์ 2558. 
  . มาตรฐานการท่องเทีย่วโดยชุมชน พมิพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. 
  . (2564). “Home Lodge แตกต่างจาก Home Stay อย่างไร”, Home 
 Lodge. https://www.facebook.com/Deptourism/posts/3676194   
  685798634. 10 พฤษภาคม, 2564. 
  . (2564). “โฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”, โฮมสเตย์ทีเ่ป็นมติรกับ
 สิ่งแวดล้อม. https://web.facebook.com/Deptourism/photos. 10 
 พฤษภาคม, 2564. 
  . (2564). “7 GREENS”, 7 GREENS. https://7greens.tourism  
  thailand.org. 10 ตุลาคม, 2564. 
  . คู่มือการประเมินแหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตร. พิมพ์คร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ: 

ม.ป.พ., 2552. 
  . (2564). ตอนที่ 1 องค์ความรู้ดา้นการบริหารจดัการแหล่งท่องเที่ยว. 

https://www.facebook.com. 27 พฤษภาคม, 2565. 
กรมการพัฒนาชุมชน. (2562). เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมความเป็น

ผู้ประกอบการชุมชน (โครงการ D-HOPE). http://dhope.cdd.go.th.  
19 เมษายน, 2565. 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.  ความรู้ศาสนาเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที ่2. 
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
 จ ากัด, 2557. 

https://www.mots.go.th/News-%09view.php?nid=232
https://www.mots.go.th/News-%09view.php?nid=232
https://www.facebook.com/Deptourism/posts/3676194%20%20%20685798634
https://www.facebook.com/Deptourism/posts/3676194%20%20%20685798634
https://7greens.tourism/
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กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.  ศาสนาในประเทศไทย พิมพ์ครั้งที่ 3.  
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ ากัด, 2561. 

กรมวิชาการ. สรปุผลการประชุมสมัมนาเรื่องภูมปิัญญาท้องถิ่นกับหลักสูตรที่
พึงประสงค์. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2538. 

กรมทรัพยากรน้ า. การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation). 
กรุงเทพฯ: ส านักอนุรักษแ์ละฟื้นฟแูหล่งน้ า กรมทรัพยากรน้ า, 2557. 

กรมส่งเสริมการเกษตร. (ม.ป.ป.). ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับภูมิปญัญาท้องถิ่น. 
http://new.research.doae.go.th. 16 เมษายน, 2565. 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. (2561). ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย. 
http://community.onep.go.th. 14 พฤษภาคม, 2565. 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. ๑๐ ชุมชนท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 
ปี ๒๕๕๙ Cultural Tourism Communities (CTC) 2016. 
กรุงเทพฯ: ส านักงานกิจการโรงพิมพ ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกใน
พระบรมราชูปถัมภ,์ 2560. 
กรมอนามัย สระบุร.ี (2565). “ท าบุญตกับาตรที่วัดอย่างไรให้ห่างไกล 
COVID-19”,  ท าบญุห่างไกล COVID-19. http://203.157.71.115/  
knowledge/knowledgebox/knowledge/view?id=132.  24 มีนาคม, 
2565. 

กรรณิกา ค าดี. “วัดและศาสนสถานในมิติของการท่องเที่ยว”, วารสารบณัฑิต
 วิทยาลยัมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 4(2): 
 175-191, 2558. 
กันตนา ภัทรโพธิวงศ์, ภูริวัจน์ ปุณยวุฒปิรีดา และพระปลัดประพจน์ สุปภาโต. 

“การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรักษาสุขภาพดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถิ่นของ
ชุมชนยายชาอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”, วารสาร มจร พุทธ
ปัญญาปริทรรศน์. 6(2): 145-155, 2564. 

http://203.157.71.115/%20%20knowledge/knowledgebox/knowledge/vi
http://203.157.71.115/%20%20knowledge/knowledgebox/knowledge/vi
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม.  2563. “สมาร์ทฟาร์ม
 กระนวน”, นวัตกรรม.  https://m.mgronline.com/science/app-
 detail/9630000015456.  23 มกราคม, 2565.   
กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2563). “หลักสูตรเพิ่มทักษะ”, การ
 เพิ่มความรู้ ทักษะ.  https://tatskillfactory.tourismthailand.org.  
 19 เมษายน,  2565. 
กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2565). มาตรฐาน SHA มาตรฐานเพื่อ

ประสบการณ์ท่องเทีย่วรปูแบบใหม่ New Normal. 
https://thai.tourismthailand.org. 25 พฤษภาคม, 2565. 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2564). “ผลส ารวจทัศนคติ และความพึง
 พอใจของนักทอ่งเท่ียวชาวต่างชาติและชาวไทย”, ผลส ารวจทัศนคติ.  
 https://thailandtourismdirectory.go.th/th.  26 มีนาคม,  2564. 
  . (ม.ป.ป.). วิสาหกิจชมุชนกลุ่มแปรรปูปลาบ้านแพทอง. 

https://thailandtourismdirectory.go.th. 16 เมษายน, 2565. 
กระทรวงการท่องเที่ยวและโรงแรมสหภาพเมียนมาร์. (ม.ป.ป.). การท่องเที่ยว

โดยชุมชน (CBT). https://tourism.gov.mm. 25 กรกฎาคม, 2562. 
กองมาตรฐานและก ากับความปลอดภัยนักท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเที่ยวและ
 กีฬา.  (2560). “ความปลอดภัยนกัท่องเท่ียว”, ความปลอดภัยของ
 นักท่องเที่ยว. https://secretary.mots.go.th/tourist/.  26 มีนาคม, 
 2564. 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลป่าเซ่า. รายงานประจ าปี กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จงัหวัด
อุตรดิตถ.์ จังหวัดอุตรดิตถ,์ 2560. 
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กาญจนา แก้วเทพ.  ภาพรวมของ “พัฒนาการขององค์กรชุมชน” ในองค์กร
ชุมชน กลไกเพื่อแกป้ัญหาและพัฒนาสังคม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น. กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 
(สกว.), 2540. 

ขันแก้ว สมบูรณ์. “การประยุกตแ์นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการความรู้
โดยชุมชนมีส่วนร่วมเพือ่สร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห (ตาปะขาวหาย)”, วารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปาง. 10(2): 1-10; กรกฎาคม –ธนัวาคม, 2564. 

คณาธิป ทองรววีงศ์.  กฎหมายเกีย่วกับการท่องเที่ยว.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพน์ิติ
 ธรรม, 2558. 
โคอี้ มอร์ร่ี. (ม.ป.ป.). โรงเรยีนชาวบ้าน บ้านคลองหัวชา้ง. 

https://www.coemorry.com. 13 พฤษภาคม, 2565. 
งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น. การศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนา

ชุมชนของประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี. มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์
ธาน,ี 2557. 

จริญญา เจริญสุขใส และสุวัฒน์ จุธากรณ์.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบั
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 
 2545. 
จริยา สพุรรณ และคณะ. การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเรื่องเล่าและกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวดัสิงหบ์ุรี และจังหวดั
ลพบุร.ี ทุนอุดหนุนวิจยัจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.), 2564. 

จินตนา สุจจานันท์. การศึกษาและการพัฒนาชุมชน. เชียงใหม่: 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2549. 
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จิตศักดิ์ พุฒจร, ทิพย์สุดา พุฒจร และนชุนารถ สิงหภูติ. “การทองเท่ียวโดย
ชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนของชุมชน”, CBT มีมิติพื้นที่ทาง
สังคมของชุมชนในการก าหนดทิศทางการท่องเที่ยวสร้างการเรียนรู้
ระหว่างเจา้ของบา้นกับผู้มาเยือน. พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่: วนิดาการ
พิมพ,์ 2554. 

จิราพร มะโนวัง, ชญานิน วังตาล และอภิเดช นิคม. “การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สงูอายุเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 
อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย”, วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที.่ 
10(4): 280-292, 2561. 

จิิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และปรยีานชุ ธรรมปิยา. ตามรอยพ่อ ชวีิตพอเพียง...
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. พิมพ์คร้ังที่ 12. กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2557. 

จิราภรณ์  แกว้มณี.  การจดัการการท่องเที่ยวโดยชมุชนตามปรัชญา เศรษฐกิจ
 พอเพียง.  วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต: 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2557. 
ชญาดา ดีมาลัย. การแบ่งปันความรู้ในองค์การมหาชน. วิทยานิพนธป์ริญญา

บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2559. 
ชรินดา วิเศษรัตน์ และชนาภา นิโครธานนท์.  รายงานวิจัยการถอดบทเรียน
 กระบวนการการจดัการท่องเทีย่วชมุชนเพื่อพัฒนาเป็นท่องเที่ยว
 ชุมชน ต้นแบบกรณีศึกษา: ชุมชนบ้านปา่เหมีย้ง ต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอ 
 เมืองปาน จงัหวัดล าปาง. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 
 2564. 
ชลเขตต์ หิรัญพิศ. รายงานวิจัยการบรหิารจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวค่าย

กรมหลวงชมุพร อ าเภอสัตหบี จังหวัดชลบุรีสูแ่หล่งท่องเที่ยวชั้นน า.

ชลบุรี: มหาวิทยาลยับูรพา, 2557. 
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ชุมชนบ้านป่าเหมีย้ง นคล าปาง.  (2564). “ภาพชุมชนบ้านปา่เหมี้ยง”, ชุมชน
บ้านปา่เหมีย้ง. https://www.facebook.com/PaaMiang/photos.  
20 เมษายน,  2564.  

ชุมโชค พลสมัคร. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. กรุงเทพฯ: 
กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม, 2560. 

เชียงใหม่นิวส์. (2562). เที่ยวนาขั้นบันไดที่บา้นผาหมอน แห่งแคว้น มึกะคี. 
https://www.chiangmainews.co.th. 25 พฤษภาคม, 2565. 

  . (2562). ป่าบ้านโปง ป่าผืนสุดท้ายในสันทราย ป่าที ่“ในหลวง ร.9” 
เสด็จฯ 3 ครั้ง. https://www.chiangmainews.co.th. 14 พฤษภาคม, 
2565. 

ฐิติ ฐิติจ าเริญพร และชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ. “การทองเท่ียวโดยชุมชนกับการ
สนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตชุมชนทอ้งถิ่น”, CBT มี
มิติพื้นที่ทางสงัคมของชมุชนในการก าหนดทิศทางการท่องเที่ยวสร้าง
การเรียนรู้ระหวา่งเจา้ของบา้นกับผู้มาเยือน. พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่: 
วนิดาการพิมพ,์ 2554. 

ณัฐกานต์  รุ่งเรือง.  องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ ส่งผลต่อ
 แนว ทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอา่งวังแข้ และภูฆอ้งค า ต าบลแก่งเค็ง 
 อ าเภอกุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี.  วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ
 มหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.2559. 
ณัฐนาฏ วิไลรัตน์ และวรรณกานต์ บญุสะอาด. การศึกษาความเป็นไปได้ในการ

จัดการท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้านทรายมูล. การศึกษาอิสระศิลปศาสตร
บัณฑิต: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557. 
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ณัฐพงษ์ สีบุญเรือง, สุวิมล แม้นจริงและภราดัย ไชยนุวัต. รายงานวิจัยปัจจยัทาง
 จิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเทีย่วเชงิพุทธศาสนา. 
 ปทุมธานี: มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2552. 
ณัฐพร ไข่มุก และอรอษุา สวุรรณประเทศ. “จากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่ส ารับอาหาร

เพื่อการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาชุมชนบ้านทุ่งหลวง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย และชุมชนบ้านวังวน อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทยั”, Journal 
of Community Development Research (Humanities and 
Social Sciences). 13(1): 109-127, 2563. 

ดิจิทัลเอเชีย. (2560). นวัตกรรม (Innovation).  http://digitalasia.co.th. 29 
พฤษภาคม, 2564. 

ทรงจิต พูลลาภ และคณะ. รายงานการศึกษาส ารวจศักยภาพและสถานภาพ
ของภูมปิัญญาไทยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏพระนคร, 2544. 

ทริปเก็ทเตอร.์ (2562). เมียนมาร์ 3 วัน 2 คืน ทริปไหว้พระขอพรสมใจ 
พักผ่อนนอนหรู รีชาร์จความสขุทั้งกายและใจ. 
https://www.tripgether.com. 16 เมษายน, 2565. 

ทรูปลูกปัญญา. (2565). บทเรียนออนไลน์ วิชาสงัคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง. 
https://www.trueplookpanya.com. 13 พฤษภาคม, 2565. 

ทิพวรรณ พุ่มมณี.  อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: 
 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 2546. 
ทิพย์สุวรรณ แซ่ลี้ และปริวรรต สมนึก . “แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการ

จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ต าบลศรีสุข อ าเภอศรีณรงค์ 
จังหวัดสุรินทร์”, วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 14(1): 
53-68; มกราคม – มิถุนายน, 2561. 
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ทัชชกร แสงทองดี.  “รูปแบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในการท่องเท่ียวใน
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติ
 วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ. 4(2): 22-36; กรกฎาคม – 
 ธันวาคม, 2561. 

เทิดชาย ช่วยบ ารุง. (2565). นวัตกรรม Safety Buddy. 
https://www.facebook.com/tedchoibamroong. 20 พฤษภาคม, 
2565. 

  . (2565). ประสบการณ์การเรยีนรู ้Keep the City Old: Good for 
Tourism and Quality of Lives: Tourism Differentiation by 
Cultural Fund @ Winchester. https://www.facebook.com. 2 
พฤษภาคม 2565. 

  . (2565). ประสบการณ์การเรยีนรู้ Bibury: the Cutest Village in 
England. https://www.facebook.com. 2 พฤษภาคม 2565. 

เทศบาลต าบลทุ่งหลวง. (ม.ป.ป.). เครื่องปั้นดินเผาบา้นทุ่งหลวง. 
https://www.thungluangsk.go.th. 16 เมษายน, 2565. 

เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน. (2560). ข้อมูลทั่วไป. 
https://blog.eduzones.com. 16 เมษายน, 2565. 

ไททัศน์ มาลา. บทบาทในการท างานรว่มกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์: 2553. 

ไทยพีบีเอส. (2562).  “รายการนักขา่วพลเมือง: ท่องเท่ียวชุมชนล่องแก่งแก้ง
 สว่าง”, ชุมชนล่องแก่งแก้งสว่าง. https://www.facebook.com/  
  watch/?v=340949990126571. 20 เมษายน,  2565. 
  . (2562).  ชุมชนในรายการช่องไทยพบีีเอส รายการ Localist ชีวตินอก

กรุง. https://www.youtube.com/watch?v=RYBPfcWAL4I. 20 
เมษายน, 2565. 

https://www.facebook.com/tedchoibamroong
https://www.facebook.com/tedchoibamroong
https://www.facebook.com/tedchoibamroong
https://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RYBPfcWAL4I
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ธนพล จันทร์เรืองฤทธิ์.  แนวทางการจัดการการทอ่งเท่ียวโดยชุมชนเพื่อการ
 ท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนกรณีศึกษา ชุมชนรมิน้ าจันทบูร จังหวัด จันทบุรี. 
 วิทยานพินธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลยักรุงเทพ, 2561. 
ธนิต บุตรทิพย์สกุล.  พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของ
 นักท่องเที่ยววัดในจังหวดัน่าน.  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต: 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. 
ธนินทร์ สังขดวงและคณะ.  รายงานวิจยัการพัฒนาและยกระดบัผลิตภณัฑ์การ
 ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพจากฐานทรัพยากรโคลนธรรมชาตบิ่อน้ าพุ
 เค็มร้อนในพื้นที่ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรงั. ตรัง: วิทยาลัยการ
 โรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
        วิทยาเขตตรัง, 2564. 
ธเนศ เฮ่ประโคน, รุ่งรัตน์ หัตถกรรม และดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์. (2563). การ

พัฒนารูปแบบโลจิสติกส์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมข้ามแดนไทย
กัมพูชา กรณีศึกษาชุมชนโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กับชุมชนบันทาย
ฉมาร์ จังหวัดบันเตียเมียนเจย . http://blog.bru.ac.th. 2 กรกฎาคม, 
2564. 

ธีรกานต์  โพธิ์แก้ว.  การมสี่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรง
 ต าบลป่าคลอก อ าเภอกลาง จงัหวัดภูเก็ต.  วิทยานพินธ์ปริญญา
 บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต, 2560. 
ธีรภัท ชยัพิพัฒน.์ “การจัดการความรูก้ารท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ใน

พื้นที่ท่องเท่ียวสามเหลีย่มทองค า อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชยีงราย”, 
PSDS Journal of Development Studies. 4(2): 80–128; 
กรกฎาคม – ธันวาคม, 2564. 

นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์. การศึกษาของชาติกบัภูมิปญัญาท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: อมรินทร ์
พริ้นตริ้น, 2536. 

http://blog.bru.ac.th/
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นิออน ศรีสมยง. การส ารวจทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวตา่งชาตติ่อการ
ตัดสินใจไปท่องเที่ยวในจังหวดัภาคใตท้ี่ประสบภัยพบิัติคลื่นยักษ์สึนามิ. 
วิทยานพินธ์ปริญญามหาบัณฑิต: มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย, 2552. 

บริษัท บอร์น ดิสติงชั่น จ ากัด. (2559). ที่นี่ ชุมชนลีเล็ด จ.สุราษฎร์ธาน.ี 
https://www.villagetotheworld.com. 25 พฤษภาคม, 2564. 

บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน). (2559). ชุมชนสายยาว ต้นแบบหมูบ่้าน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน (คลิป). 
https://www.matichon.co.th. 13 พฤษภาคม, 2565. 

บริษัท ว ีอาร์ เวิลด์ ทัวร ์จ ากัด. (ม.ป.ป.). ประเพณีการแข่งเรือยาวใน จังหวดั
พิจิตร. https://we-rworldtour.com. 16 เมษายน, 2565. 

บัณฑร อ่อนด า และวิรยิา นอ้ยวงศ์ นยางค์. ยุทธศาตรใ์นการพัฒนาชนบท : 
ประสบการณข์องประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ภาควิชาการพัฒนาชุมชน                                 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533. 

ปณิตา เกตุแกว้. (2555). ความหมาย องค์ประกอบ ประเภท และความส าคญั
ของนวัตกรรม. https://www.gotoknow.org. 25 พฤษภาคม, 2564. 

ปริวรรต สมนึก.  รายงานการวิจัยปัจจยัสู่ความส าเร็จในการจดัการธุรกิจ
 ท่องเที่ยวโดยชุมชนบา้นซะซอม ต าบลนาโพธิ์กลาง อ าเภอโขงเจียม 
 จังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธาน:ี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี, 2553. 
  . “การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบา้นภกูับการ อนุรักษ์ วัฒนธรรม”, 

วารสารศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 8(1): 3-4; มกราคม-
มิถุนายน, 2555. 

  รายงานวิจัยการถอดบทเรยีนชุมชนตน้แบบ: การจัดการท่องเทีย่วโดย
ชุมชนบ้านโคกเมือง จังหวดับุรีรมัย ์สูก่ารเป็นแหล่งท่องเทีย่วอย่าง
ยั่งยืน. อุบลราชธาน:ี มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน,ี 2564. 

 

https://we-rworldtour.com/
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ปริวรรต สมนึก.  รายงานวิจัยกลยทุธ์การเพิ่มคุณค่าการตลาดส าหรับการ
ท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาของ 10 วัดน่าเทีย่วในจังหวัด
อุบลราชธาน.ี  อุบลราชธาน:ี มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน,ี 2564. 

  . “การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนข้ามพื้นที่
ระหว่างชุมชนบา้นทรายมูลและชุมชนบา้นโพธิ์ศรี อ าเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธาน”ี, วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี. 
14(1): 47-62, 2561. 

  และทัพไท ชุ่มนาเสียว. “การทองเท่ียวโดยชุมชนกับการอนุรักษแ์ละ
ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน”, CBT มีมิติพืน้ที่ทางสังคมของชุมชนในการ
ก าหนดทิศทางการท่องเทีย่วสร้างการเรียนรู้ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มา
เยือน. พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่: วนิดาการพิมพ,์ 2554. 

  และคณะ 2559. การสร้างรปูแบบเครือข่ายการจดัการ 
        ท่องเที่ยวโดยชมุชนอย่างมีส่วนร่วมในเส้นทางการท่องเที่ยวตามริมน้ า  
        โขง จังหวัดอุบลราชธานี. รายงานวิจยัฉบับสมบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 
        2558 ส านกังานกองทุนสนับสนนุการวิจยัร่วมกับมหาวิทยาลัย  
        อุบลราชธานี. 
ประภาภรณ์ เครือง้ิว. (2558). ชุมชนหนองแม่นา “ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”.  

http://www.nongmaena.go.th. 16 เมษายน, 2565. 
ประเวศ วะสี. ภูมปิัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท เล่ม 2. กรุงเทพฯ:                                 

อัมรินทร์, 2536. 
ปาริฉัตร ศรีหะรัญ. “การท่องเที่ยวโดยชุมชน : ทางเลือกใหม่สู่ความยั่งยืน”, 
 วารสารวทิยาลยัดุสติธานี. 12(3): 119-132; กันยายน – ธันวาคม, 2561 
ปุริมพัฒน์ ธนาพันธ์สิริ.  “การจัดการความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน
 ให้กับนักท่องเท่ียวของต ารวจท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ต”, วารสารวิชาการ
 มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็. 12(1): 123-150; มกราคม – มิถุนายน, 
 2559. 
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ผกามาศ บุตรสาล,ี สุพัตรา รักการศิลป์ และแกว้มณี อุทิรัมย์. “นวัตกรรมการ
จัดการความรู้ด้านการจัดท าบัญชีครัวเรอืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการเสริมสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยนืของชุมชนสายยาว ต าบลถลุง
เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์”, วารสารชมุชนวิจัย. 16(1): 2-103; 
มกราคม–มีนาคม, 2565. 

ผจญภัยไร้พรมแดน.  (2561). “เผยแพร่ข้อมูลชุมชนบ้านชีทวน ในรายการผจญ
ภัยไร้ พรมแดน”, ชุมชนบ้านชีทวน. https://www.youtube.com/ 
watch?v=nr28-Sgnumk. 28 กรกฎาคม, 2564. 

ผู้จัดการออนไลน.์ (2565). “ชุมชนบ้านแหลม”, บ้านแหลม.     
   http://gotomanager.com.  26 พฤษภาคม 2565  
พจนา สวนศรี. คู่มือการจัดการท่องเทีย่วโดยชุมชน. กรุงเทพฯ: โครงการ

ท่องเท่ียวเพื่อชีวิตและธรรมชาต,ิ 2546. 
  และสมภพ ยี่จอหอ. คู่มือมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน. เชียงใหม่: 

หจก.วนิดาการพิมพ,์ 2556. 
พระครูพิจิตรวรเวท, พระอุดมสิทธินายก, พระปลัดระพิน พุทธฺิสาโร และพระมหา

สุเมฆ สมาหิโต. “การมีส่วนรว่มของวัดและชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณี
การแข่งขันเรือยาว จังหวัดพจิิตร”, วารสารวิจยวชิาการ. 5(2): 1; 
มีนาคม-เมษายน, 2565. 

พระมหาบุญพิเชษฐ์ จันทร์เมือง.  การจดัการการท่องเที่ยวในพระอาราม
 หลวงชั้นเอก ในเกาะรตันโกสินทร์.  ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต: 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2553. 
พระมหาศุภวัฒน์ ฐานวุฑฺโฒ และนพวรรณ วิเศษสินธุ์.  “การจัดการแหล่ง
 เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของวัดพระเชตพุนวิมลมังคลาราม เพื่อรองรับ
 ประเทศไทย 4.0”, วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 10(1): 145-165; มกราคม 
 - มิถุนายน, 2562.  

https://www.youtube.com/%20watch?v=nr28-Sgnumk
https://www.youtube.com/%20watch?v=nr28-Sgnumk
http://gotomanager.com/
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พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551. ราชกิจจานุเบกษา. 
 เล่ม 125 ตอนที่ 28 ก. หนา้ 20. 1 กุมภาพันธ,์ 2551. 
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนพ.ศ. 2551. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอน

ที่ 31 ก. หนา้ 27. 1 กุมภาพันธ,์ 2551. 
พอเพียง. (2564). ชุมชนต าบลยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม. 

https://www.porpeang.org. 16 เมษายน, 2565. 
พันสี วิพาวันและคณะ. “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืน 

กรณีศึกษา เมืองเวียงไซ แขวงหัวพัน สปป.ลาว”, วารสารอารยธรรม
ศึกษา โขง-สาละวิน. 9(2): 158-181, 256. 

พิจาริณี โล่ชยัยะกูล.  (2555). “ความส าคัญของการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
 อย่างยั่งยืน”, การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. http://www.etatjournal.com.   
  20 กรกฎาคม, 2564. 
พิมพร ศรีรุ่งเรือง และวารัชต์ มธัยมบุรษุ.  “นโยบาย กฎหมาย และขอ้บังคับที่
 เกี่ยวขอ้งกับความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเท่ียวใน
 เมืองพัทยา”, วารสารรชัตภ์าคย.์ 14(35): 246-260; กรกฎาคม - 
 สิงหาคม, 2563.  
พีรชัย กุลชยั และธนันชยั มุ่งจิต. “การทองเท่ียวโดยชุมชนกับการสร้างพันธมิตร

ทางการตลาดโดยชุมชน”, CBT มีมิติพืน้ที่ทางสังคมของชุมชนในการ
ก าหนดทิศทางการท่องเทีย่วสร้างการเรียนรู้ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มา
เยือน. พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่: วนิดาการพิมพ,์ 2554. 

พีรพัฒน์ พันศิริ. องค์กรชุมชน. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การพัฒนา
องค์กรชุมชน. นครปฐม: มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม, 2559. 

เพ็ญพร แย้มสาย. การแบ่งปันความรู้ในส่วนงานพิมพ์โดยใช้ระบบการจัดการ
เนื้อหา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑติ: มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร
, 2555. 
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เพ็ญฤดี พินากัน. การจัดการท่องเที่ยวโดยชมุชน บ้านซะซอม ต าบลนาโพธิ์
กลาง อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ตามมาตรฐานความ
ปลอดภยัดา้นสุขอนามัย (SHA). วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต: 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี, 2563. 

ภัทรบดินทร์ สุทธภักด.ี แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบรหิารจดัการการ
ท่องเที่ยวของชุมชนริมกว๊านพะเยา. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. 

ไพศาล กาญจนวงศ์และอาบทิพย์ กาญจนวงศ์.  “การประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
 บาร์โค้ดสองมิติเพื่อบริการข้อมูลให้นกัทอ่งเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว 
 กรณีศึกษา วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร เชียงใหม่”, วารสาร 
 ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา.  9(17): 120-134; มกราคม – 
 มิถุนายน, 2560. 
มนชนก จุลสิกข.ี  “แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา วัดใน
 พื้นที่ฝั่งธนบุรี”, วารสารวิทยาการจดัการปริทัศน์. 21(2): 203-210; 
 กรกฎาคม – ธันวาคม, 2562.  
มติชน.  “วิสาหกิจทอ่งเท่ียวชุมชนบา้นถ้ าเสือ ได้รับมาตรฐานความปลอดภยัด้าน
 สุขอนามัย”, มาตรฐานความปลอดภยัด้านสุขอนามยั.  
 https://www.matichon.co.th/publicize/news_2496681. 10 
 มีนาคม, 2564. 
มัทธนี ปราโมทย์เมือง. “การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธก์าร

ท่องเท่ียวเกษตรเชิงอนุรักษ์ ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน (เศรษฐกิจพอเพยีง) 
บ้านคลองหัวช้าง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี”, วารสารสังคมศาสตร.์ 
9(2): 97-107; กรกฎาคม – ธันวาคม, 2563. 

มิวเซียมไทยแลนด.์ (ม.ป.ป.). บ้านแม่ก าปอง. https://www.museum 
thailand.com. 25 พฤษภาคม, 2564. 

https://www.matichon.co.th/publicize/news_2496681.%2010
https://www.museum/
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มิวเซียมไทยแลนด.์ (ม.ป.ป.). สามเหลี่ยมทองค า. https://www.museum 
thailand.com. 14 พฤษภาคม, 2565. 

  . (ม.ป.ป.). เส้นสายลายสังคโลก. 
https://www.museumthailand.com. 14 พฤษภาคม, 2565. 

มูลนิธิชัยพัฒนา. (ม.ป.ป.). เศรษฐกิจพอเพียง. https://www.chaipat.or.th. 13 
พฤษภาคม, 2565. 

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์. (2565). 5 step ต่อยอดวิถีเกษตรสู่การท่องเทีย่ว. 
https://www.facebook.com. 23 พฤษภาคม, 2565. 

ยุพาพร จานประดับ. ภูมิปญัญาท้องถิน่กับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศกึษาศาสตร์มหาบัณฑิต: 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2544.  

รัตนา จันทร์เทาว์.  “พลวัตของบทบาทหน้าที่ประเพณีการแข่งเรือยาวในภาค
อีสาน”, วารสารมนุษยศาสตร ์สังคมศาสตร์. 33(3): 115-134, 2559. 

รุ่งศิริ สระบัว และกิตติพล สระบัว. “การพัฒนาการจัดการการตลาดในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง: 
กรณีศึกษาอ าเภอกุดจบั จังหวัดอุดรธานี”, วารสารการพัฒนาชุมชนและ
คุณภาพชีวติ. 9(2): 194–204; พฤษภาคม-สิงหาคม, 2564. 

ลักษณา เกยุราพันธ์ และคณะ. “การศึกษาวัฒนธรรมไทยลาวคร่ัง เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี”, วารสาร
ศิลปากรศึกษาศาสตรว์ิจัย. 13(1): 163-174; มกราคม – มิถุนายน, 
2564. 

โลเคิล อไลค์. “Local Alike นวัตกรรมการท่องเท่ียวทีพ่ลิกชีวิตชุมชนแบบ
 ยั่งยืน”, นวัตกรรมชุมชน. https://www.localalike.com/.  
 14 มกราคม, 2565. 
 

https://www.chaipat.or.th/
https://www.localalike.com/
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วารยาภา มิ่งศิริธรรม และรววีรรณ โปรยรุ่งโรจน์. “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว
 โดยชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ อ าเภอพุทธ
 มณฑล จังหวัดนครปฐม”, วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 11(1): 
 38, 2564. 
วิชสุดา ร้อยพิลา และปรีดา ไชยา.  “องค์ประกอบของทรัพยากรทอ่งเท่ียวที่มีผล
 ต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดกาฬสินธุ์”, วารสารวิจัยและ
 พัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์.  10(3): 197-211; เดือน
 กันยายน – เดือนธันวาคม, 2558. 
วิธัญญา วัณโณ. “การแบ่งปันความรู้: พืน้ฐานของการจัดการความรู้ในองค์การ”, 

วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม. 
28(1): 16-26, 2552. 

วีระพล ทองมา และประเจต อ านาจ. ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวต่อประชาชนใน พื้นที่ต าบนแม่แรม อ าเภอแม่รมิ จังหวัด
เชียงใหม่. รายงานผลการวิจยั มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2547. 

ศศิชา หมดมลทิล.  (2562). “ท่องเท่ียวโดยชุมชน วิถีสู่ความยั่งยืน”, การ
 ท่องเที่ยวโดยชุมชน.  https://www.gsbresearch.or.th.  28  
 กรกฎาคม, 2564. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ.  การวิจัยตลาด: ฉบับมาตรฐาน.  กรุงเทพฯ: 
 ธรรมสาร, 2542. 
ศิลป์ พิมลวัฒนา. (2564). “ชุมชนบางกระเจ้า” ชุมชน Low Carbon. 
 https://thestandard.co/bang-kachao/.  14 เมษายน, 2565. 
ศุภลักษณ์ อัครางกูล. พฤติกรรมนักท่องเที่ยว (พิมพ์ครั้งที่ 4).  ขอนแก่น:   
 โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2551. 
 
 

https://www/
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สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน). คู่มือการรบัรองสถานภาพการ
เป็นองค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน. กรุงเทพฯ: ส านักสนับสนุนสภา
องค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย,์ 2558. 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ. (2563). ชาวมง้ภชูี้ฟ้าสืบสานพระราชด าร ิท า
ผลิตภัณฑ์การทอ “ผ้าใยกัญชง”. https://www.thaitextile.org. 14 
พฤษภาคม, 2565. 

สถาบันวจิัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  คู่มือการจัดการการท่องเทีย่ว
 ชุมชนและบา้นพักแบบโฮมสเตย์.  เชียงใหม่: นพบุรีการพิมพ,์ 2548. 
สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน.  คู่มือมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน. 
 พิมพ์ครั้งที่ 1.  เชียงใหม่: วนิดาการพิมพ์, 2556. 
  .  (2559). “รู้จักสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน  (CBT-I)”, การท่องเที่ยว

โดยชมุชน.   
สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน. CBT มีมิต ิพื้นที่ทางสังคมของชุมชนในการ

ก าหนดทิศทางการท่องเทีย่ว สรา้งการเรียนรู้ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้
มาเยือน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 
(สกว.), 2554. 

  . “การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยโดยชุมชนเกี่ยวกบัปัญหาการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน”, ใน รายงานผลการวิจัยตามชุมชน 10 ป.ี 
กรงุเทพฯ: กองทุนวิจยัประเทศไทย, 2553. 

สมจิต ขอนวงค์ และคณะ. “การส่งเสริมการเรียนรูด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าทอ
ของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริ
ทรรศน มจร วิทยาเขตแพร.่ 7(1): 28-44; มกราคม–มิถุนายน, 2564. 

สมจิต พรหมเทพ. รายงานการวิจัยการใช้ภูมปิัญญาชาวบ้านของประชาชน
ชนบท. เชียงใหม่. คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏ
เชียงใหม่, 2543. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

สมพงษ์ หลีเคราะห์ และคณะ. 2561. โครงการแนวทางการขบัเคลื่อน
นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชมุชนจังหวัดสตูล. รายงานวิจยัฉบับ
สมบูรณ์. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม. 

สมพันธ์ เตชะอธิก. พัฒนาความเขม็แขง็ขององค์กรชาวบ้าน. กรุงเทพฯ: เคล็ด
ไทย, 2540. 

สมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ.  คู่มือผู้น าสุขภาวะต าบล : การสร้างนโยบาย
ยุทธศาสตร์ โครงการนวตักรรมสรา้งเสริมสุขภาพ. ขอนแก่น: คลังนานา
วิทยา, 2553. 

สยามรัฐ.  (2563). “ภาพเมืองพัทยา”, พัทยา. https://siamrath.co.th/n/145  
  238.  28 มกราคม, 2565. 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต).  พระพุทธศาสนากับโลก
 ธุรกิจ: การใชห้ลักพุทธธรรมในการท าธุรกิจ: บทสนทนาระหว่างพระ
 พรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยตฺุโต) กบั ลอเรนส์ แวน เดน มิวเซนเบิร์ค. 
 กรุงเทพฯ: จันทร์เพ็ญ, 2554. 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์(ป.อ.ปยุตโฺต).  กาลานุกรม พระพทธศาสนาในอารย
 ธรรมโลก.  กรุงเทพฯ: บริษัทส านักพิมพ์แพ็ทแอนด์โฮม จ ากัด, 2560. 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. สังคมศาสตร์เบื้องต้น. พิมพ์คร้ังที่ 5. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. 
สินธุ์ สโรบล. การท่องเที่ยวโดยชุมชนแนวคิดและประสบการณ์พื้นที่ภาคเหนอื. 

โครงการประสานงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวและชุมชน. 
ส านักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) ส านกังานภาค. พิมพ์ครั้งที่ 1. 
เชียงใหม่: วนิดา เพรส, 2546. 

 
 

https://siamrath.co.th/n/145
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

สิริวดี พรหมน้อย, วาสนา พันธุ์ทอง, สร้อยรัตน์ดา สามโพธิ์ศรี และสืบ อินสืบ.                             
“ขะโหยดโมเดล: นวัตกรรมการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมชุมชนบ้านบุ่งวัง
ง้ิว จังหวัดอุตรดิตถ”์, วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที.่ 12(1): 41-
58, 2559. 

สุกัญญา พยุงสิน. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมของชุมชมเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกจิชุมชนกลุ่มส่งเสริมสมุนไพรโคกส าโรง ต าบลเพนียด 
อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุร”ี, วารสารสถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา. 5(2): 148, 2563. 

สุดถนอม ตันเจริญ.  “การจัดการการทอ่งเท่ียวโดยชุมชนเพือ่การพัฒนาการ
 ท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืน”, ใน การประชุมวิชาการระดบัชาติดา้นการ
 จัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
 เจ้าพระยา ครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
 เจ้าพระยา, 2560. 
สุนันท์ ล้อสมทรัพย.์ (2564). ‘บ้านเตาไห’ ชุมชนลบัริมน้ าน่านกับการกลับมา

ของเตาที่หายไป. https://onceinlife.co. 13 พฤษภาคม, 2565. 
สุพัตรา พิทักษ์พรพัลภล.  รปูแบบกิจกรรมการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์
 ของแหล่งท่องเที่ยวสามพันโบก จังหวดัอุบลราชธานี.  วิทยานิพนธ์
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี, 2564. 
สุวภัทร ศรีจองแสง และเขมจิรา หนองเป็ด.  “การพัฒนาทรัพยากรการ
 ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยา่งสร้างสรรค์ของชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 2”, วารสารมนุษยศาสตรแ์ละ
 สังคมศาสตร.์  10(ฉบับพิเศษ): 72-101; กรกฎาคม – ธันวาคม, 2562.  
สามารถ จันทรสูรย.์ ภมูิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ:                            

อัมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ, 2536. 
สารานุกรมกว๊านพะเยา. (ม.ป.ป.). ชุมชนรอบกว๊านพะเยา. 

http://www.phayaolake.ict.up.ac.th. 20 มกราคม, 2565. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
   

ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. หนังสือเรียนสาระทักษะ
การด าเนินชีวิต รายวชิา เศรษฐกิจพอเพียง (ทช 21001) ระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้น. ม.ป.พ., 2554. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. โครงการศึกษา
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ. 
กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
, 2547. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 21 เซ็นจูรี, 2550. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เรยีนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง. กรุงเทพฯ: ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. แนวทางส่งเสรมิภูมปิัญญาไทยใน
การจัดการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด, 2542. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. 
(2549). คู่มือการสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู.้ https://www.m-
culture.go.th. 14 พฤษภาคม, 2565. 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาต.ิ พลวัตนวัตกรรม. กรุงเทพฯ: ส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. 

ส านักงาน บริษัท ข่าวสด จ ากัด. (2561). เบิ่งถ้ าผู้น าลาว ฐานทีม่ั่นเวียงไซ : 
หลากหลาย. https://www.khaosod.co.th. 16 เมษายน, 2565. 

ส านักงานประกันคุณภาพ. “กิจกรรมที่ 4 การแลกเปลีย่นเรียนรู้และการถอด
ความรู”้, ใน เอกสารประกอบโครงการ (KM) ส านักงานประกันคุณภาพ 
2563. น.2. ส านักงานประกันคุณภาพ: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2563. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.  (2561). “แผนปฏิบัติการ
 ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชมุชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ 
 พ.ศ. 2561- 2565”, แผนปฏบิัติการขบัเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว
 โดยชมุชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์. https://secretary.mots.go.th/  
  news_view.php?nid=1481. 20 มีนาคม, 2564. 
______.แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาต ิฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564).
 กรุงเทพฯ: ส านักงานกิจการโรงพิมพอ์งค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 
 2564.  
  . รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว ฉบบัที่ 7. กรุงเทพฯ: ส านักงาน

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560. 
ส านักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร (องค์การมหาชน). (ม.ป.ป.). โคกหนองนา

โมเดล หมายถึงอะไร องค์ประกอบและประโยชน์ที่จะได้รับ. 
https://www.arda.or.th. 13 พฤษภาคม, 2565.  

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี. โครงการช่วยเหลือในการพัฒนา
กลุ่มอาชีพของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี. ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดอบุลราชธาน,ี 2559. 

ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองนครปฐม. (2563). แบบมาตรฐาน โคก หนอง 
นา โมเดล. https://district.cdd.go.th. 13 พฤษภาคม, 2565. 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.). (2553). ความรู้ที่
ชัดแจ้ง และความรู้ซ่อนเร้น. https://www.nstda.or.th. 14 พฤษภาคม
, 2565. 

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล. (2562). “ดีป้า” เหนือล่าง ผนึกก าลัง ธ.ก.ส. 
ลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานการท่องเที่ยวชมุชน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 
เสริมสร้างชุมชนเขม้แข็งอย่างยั่งยืน. https://www.depa.or.th. 16 
เมษายน, 2565. 

https://secretary.mots.go.th/
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

หน่วยปฏิบัตกิารวจิัยนวัตกรรมเพื่อสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  (2563). 
“แอป พลิเคชัน “เรียน รู้ รักษ์ วัดโพธิ”์”, นวัตกรรมทาง
พระพุทธศาสนา. https://www.research.chula.ac.th/th/ 
organization. 10 เมษายน, 2565. 

หทัยภัทร ก้งเส้ง และคณะ. “นวัตกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา
การท่องเที่ยวบา้นเกิดหลวงปู่ทวดเหยยีบน้ าทะเลจืด ต าบลดีหลวง อ าเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา”, วารสารวชิาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์. 3(3): 
48-64; กรกฎาคม – กันยายน, 2563. 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพือ่การท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืน (องค์การ
มหาชน). ใส่ใจไปเที่ยวกบั อพท.. พิมพค์ร้ังที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัท โคคูน 
แอนด์ โค จ ากัด, 2558. 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพือ่การท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืน (องค์การ
มหาชน). ชุดความรู้ถอดบทเรียนการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน เล่มที่  1
ประจ าปี 2558 ตอนรวมพลค้นแก่น การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชน. 
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อการ
ท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืน (องค์กรมหาชน), 2560. 

  . เที่ยวชุมชนไปกบัคน อพท.. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัท โคคูน 
แอนด์ โค จ ากัด, 2559. 

 . คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์. 
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัท บุ๊คพลสั พับลิชชิ่ง จ ากัด, 2561. 

  . กลยุทธ์การจดัการการท่องเทีย่วแบบบูรณาการ: ถอดบทเรียน
ความส าเร็จของผู้น าการเปลี่ยนแปลง. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 
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ประสบการณ์การท างาน   

 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวและ 
การบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 กรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 มัคคุเทศก์อาชีพอิสระ ภาษาอังกฤษ  
 วิทยากรการส่ือสารแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 

ประวัติผู้เขียน  
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หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนหวังที่เสนอองค์ความรู้และแนวทางการสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เขียนในบทบาทของนักพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ซ่ึงจะชี้ให้เห็นถึงความส าคัญในประเด็นต่าง ๆ จากหลายมุมมองซึ่ง
สะท้อนให้เห็นความส าเร็จตามตัวชี้วัดของการพัฒนาอย่างย่ังยืน 


