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การศึกษาเร่ืองการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื ของชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือ 

กรุงเทพมหานครคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) เพื่อศึกษาศกัยภาพทางกายภาพและวฒันธรรมของ
พื้นท่ีชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือเพื่อรองรับการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 2) เพื่อวิเคราะห์
ความสามารถในการจดัการของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือ เป็นใชก้ารวิจยั
เชิงคุณภาพ โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการท่องเท่ียวของชุมชน
ริมคลองประเวศฝ่ังเหนือคือ ผูน้ าชุมชน ผูดู้แลจุดท่องเท่ียว  และประชาชนท่ีอาศยัในชุมชน 

ผลการศึกษาพบวา่ชุมชนริมคลองประเวศฝังเหนือเป็นชุมชนมุสลิมมีจุดท่องเท่ียวทาง
กายภาพและทางวฒันธรรมหลายแห่งท่ีเป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียว แต่ยงัขาดร้านอาหารเคร่ืองด่ืม
ตามกระแสนิยม และจุดเช็คอินท่ีดึงดูดแก่นกัท่องเท่ียว ส่วนดา้นความสามารถในการจดัการชุมชน
ริมคลองประเวศฝ่ังเหนือเป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็ คนในชุมชนมีความสามคัคีและร่วมมือกนั ทางชุมชน
ไดเ้ร่ิมพฒันาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเท่าทีท าได ้อยา่งเช่น มีป้ายบอกทางและป้ายแสดง
รายละเอียดจุดท่องเท่ียวในแต่ละจุด  แต่ทางชุมชนยงัขาดการประชาสัมพนัธ์(การด าเนินการดา้น
การตลาด)ใหชุ้มชนเป็นท่ีรู้จกัแก่นกัท่องเท่ียวภายนอกและการบริหารจดัการเร่ืองการเดินทางเพื่อ
เขา้ถึงชุมชน ซ่ึงหากชุมชนไดว้างแผนเพิ่มร้านอาหารเคร่ืองด่ืม และ การบริหารจดัการในดา้นต่าง ๆ  
ใหพ้ร้อมแลว้ชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือน่าจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชนท่ีมีนกัท่องเท่ียวสนใจ
เขา้มาท่องเท่ียวมากยิง่ขึ้น 
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Study on sustainable tourism management of communities along the Prawet canal on the 

north side , Bangkok. Objectives are as follows: 1) To study the physical and cultural potential of 
the community area along the Prawet canal on the north side ; 2) To analyze the management 
capability of the communities surrounding the community along the Prawet canal on the north 
side. It is the qualitative research. By using in-depth interviews from people involved in tourism 
management of communities along the Khlong Prawet North side, namely community leaders, 
tourism point administrators, and people living in the community. 

The results of the study revealed that the community along the Prawet Buri canal is a 
Muslim community with many physical and cultural attractions that are of interest to tourists. But 
there is still a lack of popular food and beverage restaurants. and check-in points that attract 
tourists. As for the ability to manage communities along the Prawet canal on the north side, it is a 
strong community. People in the community are united and cooperative. The community has 
begun to develop the community as a tourist attraction as possible, for example, there are signs 
and signs detailing tourist spots in each point. But the community still lacks of public relations 
(marketing actions) to make the community known to outside tourists and travel management to 
reach the community. If the community plans to add food, beverages and management in various 
aspects to be ready, the community along the Prawet canal on the north side should be a 
community attraction that attracts more tourists to travel. 
 
 



ค 
 

กติติกรรมประกาศ 

การศึกษาเร่ืองการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืของชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือ 
กรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.วิชชุดา สร้างเอ่ียม ท่ีไดใ้หค้  าปรึกษา 
ค าแนะน า คอยติดตาม และคอยใหก้ าลงัใจแก่ผูศึ้กษาตลอดเวลา ขอขอบพระคุณคุณสมาน โตหวัป่า 
ประธานชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือ ผูดู้แลจุดท่องเท่ียวทุกๆ ท่าน และประชาชนในชุมชนทุกๆ 
คนท่ีไดใ้หข้อ้มูลและใหค้วามสะดวกสบายในการศึกษาคร้ังน้ี   

ขอขอบพระคุณ คณาจารยท์ุกท่านในหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม คณะบริหารการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์  และขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีในคณะทุก
ท่าน ท่ีคอยช่วยเหลือแนะน า และคอยอ านวยความสะดวกใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
ขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่น 18 ทุกท่านท่ีคอยช่วยเหลือและใหก้ าลงัใจท่ีดีเสมอมา 

สุดทา้ยน้ีขอขอบพระคุณ ทุก ๆ คนในครอบครัว เพื่อนๆ และคนรอบ ๆ ตวัผูศึ้กษาทุกคน 
ท่ีคอยใหก้ าลงัใจและคอยช่วยเหลือในทุกๆ ดา้นจนงานคน้ควา้อิสระเล่มน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  

กฤษณ์  จุฑามณี 
กรกฎาคม 2565 

 
 



ง 
 

สารบัญ 

 หน้า 

 

 

บทคดัยอ่ ก 

ABSTRACT ข 

กิตติกรรมประกาศ ค 

สารบญั  ง 

สารบญัตาราง ช 

สารบญัภาพ ซ 

บทท่ี 1 บทน า 1 

1.1 ท่ีมาความส าคญั 1 

1.2 ค าถามงานวิจยั 2 

1.3 วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 2 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 2 

1.5 ขอบเขตในการศึกษา 3 

1.5.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 3 

1.5.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 3 

1.5.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 3 

1.5.4 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 3 

บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 4 

2.1 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 4 

2.1.1 ความหมายของการท่องเท่ียว 4 

2.1.2 องคป์ระกอบของการท่องเท่ียว 5 

2.1.3 ผลกระทบจากการท่องเท่ียว 7 

2.1.4 แนวทางการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว 9 



(จ) 

2.2 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวโดยชุมชน 10 

2.2.1 การจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 12 

2.2.2 ลกัษณะการท่องเท่ียวโดยชุมชน 13 

2.2.3 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียว 15 

2.2.4 แนวทางการสนบัสนุนการท่องเท่ียวโดยชุมชน 17 

2.2.5 การจดัการตลาดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 22 

2.3 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเพื่อความยัง่ยนื 24 

2.3.1 ความหมายของการท่องเท่ียวเพื่อความยัง่ยนื 24 

2.3.2 การพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 25 

2.3.3 หลกัการของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 27 

2.3.4 การวางแผนการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 32 

2.3.5 การสร้างเครือข่ายเพื่อการพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียว 34 

2.4 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วม 35 

2.4.1 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 35 

2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 37 

บทท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจยั 39 

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 39 

3.2 การออกแบบการวิจยั 40 

3.2.1 พื้นท่ีศึกษา 40 

3.2.2 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของคนในชุมชน 43 

3.2.3 การออกแบบการศึกษา 44 

3.3 วิธีการศึกษา 45 

3.3.1 วิธีการเก็บขอ้มูล 45 

3.3.2 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 46 

บทท่ี 4 ผลการศึกษา 47 

4.1 ศกัยภาพทางภายภาพและวฒันธรรมของพื้นท่ีชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือ 47 

4.1.1 สะพานไม ้100 ปี 47 

4.1.2 บา้นเจียระไนพลอย (อ.สุรเดช หวงัเจริญ) 48 

4.1.3 บา้นผา้ปักสุนิสา (OTOP) 50 

4.1.4 แบมะฟาร์มแพะ 50 



(ฉ) 

4.1.5 เส้นทางการท่องเท่ียว การป่ัน การเดิน และทางน ้า 52 

4.1.6 คลองประเวศบุรีรมย ์ 53 

4.1.7 กิจกรรม/ประเพณีต่างๆ ในชุมชน 54 

4.2 ความสามารถในการจดัการชุมชน 56 

4.2.1 ความเป็นมาของการจดัการการท่องเท่ียวชุมชนในพื้นท่ี 56 

4.2.2 แนวทางด าเนินการในปัจจุบนั 57 

4.2.3 การถอดบทเรียนของการด าเนินงานในปัจจุบนั 58 

4.2.4 การถอดบทเรียนการด าเนินการส่งเสริม/พฒันาการท่องเท่ียวโดยชุมชน 60 

บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 61 

5.1 สรุปผลการศึกษา 61 

5.1.1 ศกัยภาพทางภายภาพและวฒันธรรมของพื้นท่ีชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือ 61 

5.1.2 ความสามารถในการจดัการของชุมชน 62 

5.2 การอภิปรายผล 62 

5.3 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 63 

บรรณานุกรม 65 

ประวติัผูเ้ขียน 67 

 

 



ช 
 

สารบัญตาราง 

ตารางที ่ หน้า 
ตาราง 1 รูปแบบการศึกษา 44 
ตาราง 2 การถอดบทเรียนในการท างานของชุมชน 58 

  
 
 

 

 



ซ 
 

สารบัญภาพ 

ภาพที ่ หน้า 
 
ภาพท่ี 3.1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของชุมชนโดยสังเขป      41 
ภาพท่ี 3.2 แผนผงัชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือ      42 
ภาพท่ี 4.1 สะพานไม ้100 ปี        48 
ภาพท่ี 4.2 กิจกรรมการท่องเท่ียวในบา้นเจียระไนพลอย     49
ภาพท่ี 4.3 บา้นปักผา้สุนิสา        50 
ภาพท่ี 4 .4 แบมะฟาร์มแพะ        51 
ภาพท่ี 4.5 แผนท่ีแหล่งท่องเท่ียวชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือ    52 
ภาพท่ี 4.6 ภาพคลองประเวศบุรีรมยบ์ริเวณชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือ   54 
ภาพท่ี 4.7 กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือ    55



 

บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาความส าคญั 
          อุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตวัสูงมีบทบาทและ
ความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม นบัเป็นแหล่งรายไดท่ี้ส าคญัอนัน ามาซ่ึงเงินตรา
ต่างประเทศก่อใหเ้กิดการสร้างงาน การกระจายรายไดไ้ปสู่ภูมิภาค และยงัคงมีแนวโนม้เติบโตอยา่ง
ต่อเน่ือง ดว้ยความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปะวฒันธรรม ประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 
และอธัยาศยัไมตรี ในแบบของคนไทย (แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2560-
2564) โดยในปี พ.ศ. 2558 World Economic Forum: (WEF) ไดจ้ดัอนัดบัขีดความสามารถในการ
แข่งขนัดา้น การท่องเท่ียวของประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี 35 จาก 141 ประเทศทัว่โลก 
         รูปแบบการท่องเท่ียวในปัจจุบนัน้ีนกัท่องเท่ียวนิยมการท่องเท่ียวในรูปแบบใกลชิ้ดธรรมชาติ
และการใชชี้วิตตามวิถีชุมชนดั้งเดิมมีเพิ่มมากขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ท าใหภ้าครัฐมุ่งพฒันาและส่งเสริม
การท่องเท่ียวโดยชุมชนอยา่งต่อเน่ือง โดยมุ่งหวงัท่ีจะใหก้ารท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นแรงขับท่ีจะท า
ใหเ้กิดการกระจายรายไดล้งสู่ชุมชนทอ้งถ่ินเพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตและเป็นแรงผลกัดนัให้
เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตตามไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ภาครัฐมีการก าหนดแผนปฏิบติัการ
ขบัเคล่ือนการพฒันาการท่องเท่ียวโดยชุมชนอยา่งย ัง่ยนืและสร้างสรรค ์พ.ศ. 2561-2565 เป้าหมาย
เพื่อเพิ่มศกัยภาพและทกัษะของทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนใหมี้ความรู้ ความสามารถในการจดัการ
การท่องเท่ียวโดยชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ตามแนวคิดการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนบนฐานความ
พอเพียง อีกทั้งยกระดบัการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีมีมาตรฐานคุณภาพภายใตข้ีดความสามารถการ
รองรับของชุมชน และเพื่อเพิ่มจ านวนเครือข่ายและความเขม้แขง็ของเครือข่ายการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันายทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีมีเป้าหมายหน่ึงคือการกระจายรายได้
และลดความเหล่ือมล ้าของประเทศผา่นการท่องเท่ียวโดยชุมชน  
               การท่องเท่ียวโดยชุมชนเพื่อการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืมีแนวคิดเพื่อรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรมและประเพณีของชุมชน เพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนืจาก 
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ทรัพยากรท่ีมีอยู ่การด าเนินกิจกรรมต่างๆตอ้งค านึงถึงส่วนรวม ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถ
ออกแบบรูปแบบของกิจกรรมเพื่อใหเ้ขา้กบัชุมชนนั้นๆและยงัตอ้งค านึงวา่จะไม่ส่งผลเสียใหแ้ก่
ชุมชน ในการด าเนินกิจกรรมดงักล่าวคนภายในชุมชนสามารถมีส่วนออกความคิดเห็นในการลง
ประชามติในการประชุมเพื่อจดักิจกรรม ซ่ึงลว้นแต่จะท าใหก้ารท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีเกิดขึ้น
ตอบสนองถึงความยัง่ยนืของชุมชนและสามารถอนุรักษท์รัพยากรทั้งหมดภายในชุมชนนั้นได ้
                ชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือ เป็นชุมชนเลก็ๆ ตั้งอยูริ่มคลองประเวศบุรีรมยฝ่ั์งทิศ
เหนือ ลกัษณะของชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือเป็นชุมชนดั้งเดิมท่ีอาศยัอยู่ริมคลองประเวศ 
สภาพแวดลอ้มส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีสีเขียว วิถีชีวิตความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมของชุมชนจะ
ผสมผสานร่วมสมยั และยงัคงสถาปัตยกรรมหลากหลายไวอ้ยา่งกลมกลืน ไม่วา่จะเป็นบา้นเรือน
ไทยแบบดั้งเดิม บา้นเรือนไทยประยกุต ์อีกทั้งยงัคงอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีตามแบบฉบบัของอิสลาม อนุรักษก์ารท าขนมไทยโบราณ ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 
การป่ันจกัรยานท่องเท่ียวและออกก าลงักาย ศูนยเ์รียนรู้การเจียระไนพลอยแบบดั้งเดิม ศูนยเ์รียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง งานปักผา้ลายฉลุ และสินคา้หตัถกรรมจากฝีมือชาวบา้นในชุมชนอีกมากมาย ทาง
ชุมจึงคิดวา่ชุมชนน่าจะมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชนได ้
  

1.2 ค าถามงานวิจยั 
ชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือมีศกัยภาพทางดา้นกายภาพวฒันธรรม และความสามารถ

ในการจดัการของชุมชน ใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชนอยา่งย ัง่ยนืหรือไม่ 
 

1.3 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1.ศึกษาศกัยภาพทางกายภาพและวฒันธรรมของพื้นท่ีชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือเพื่อ
รองรับการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื  

2.วิเคราะห์ความสามารถในการจดัการของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีชุมชนริมคลองประเวศฝ่ัง
เหนือ 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ไดท้ราบศกัยภาพทางดา้นกายภาพวฒันธรราม และ ความสามารถในการจดัการของชุมชน 

ท่ีจะสร้างชุมชนใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
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1.5 ขอบเขตในการศึกษา 
1.5.1 ขอบเขตด้านพื้นท่ี 

ผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาพื้นท่ีชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือ แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารสัมภาษณ์ และสังเกตุการณ์ในการเก็บขอ้มูล 

1.5.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัแนวทางการจดัการการท่องเท่ียวเพื่อชมวิถีชีวิตของ 

ผูค้นในชุมชนเพื่อใชศึ้กษาและน ามาเป็นแนวทางในการจดัการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการเพื่อการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื ของชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือ 

1.5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาท่ีผูศึ้กษาใชใ้นการศึกษา ตั้งแต่เดือน เมษายน - กรกฎาคม 2565   

1.5.4 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ผูน้าชุมชน 
2. ผูป้ระกอบการร้านคา้ และจุดแวะชมของนกัท่องเท่ียว 
3. ประชาชนในชุมชน



 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฏ ีและผลงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

งานวิจยัในคร้ังน้ีศึกษาเก่ียวกบั “แนวทางการจดัการการท่องเท่ียวชุมชนอยา่งย ัง่ยนื แบบ
การมีส่วนร่วมของชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือ แขวงประเวศ เขตประเวศ” ผูศึ้กษาได้
ท าการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ เอกสารต่างๆ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 
2.2 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
2.3 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเพื่อความยัง่ยนื 
2.4 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วม 
2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 แนวคิด และทฤษฎีเกีย่วข้องกบัการท่องเที่ยว 
2.1.1  ความหมายของการท่องเท่ียว 

การท่องเท่ียวเป็นการท ากิจกรรมต่างๆของบุคคลท่ีเดินทางไปและอยูใ่นสถานท่ีต่างจาก 
ส่ิงแวดลอ้มเดิมของพวกเขา ไม่เกินหน่ึงปีติดต่อกนั เพื่อการพกัผอ่นและอาจมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆท่ี
ท าใหเ้กิดการท่องเท่ียวขึ้น การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขนัจึงตอ้งอาศยัความสามารถ
ในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสนองความตอ้งการ ความพึง 
พอใจของนกัท่องเท่ียว ใหมี้ความปลอดภยัและความบนัเทิงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ การเดินทางจะตอ้ง
ไม่รับค่าตอบแทนจากสถานท่ีท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวเดินทางมาเพื่อพกัผอ่นหย่อนใจกบัครอบครัว
และเพื่อนๆ ระยะเวลาของการท่องเท่ียวมีการพกัคา้งคืนหรือไม่คา้งคืนก็ได ้นกัท่องเท่ียวท่ีมีความ
ตอ้งการท่ีจะเดินทางออกนอกชุมชนไปสถานท่ีใดท่ีหน่ึง สถานท่ีนั้นจะใหบ้ริการเพื่อตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวดว้ยการจดัหาผลิตภณัฑต์่างๆมาให ้และมีความส าคญัต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคม นกัท่องเท่ียวมีความอยากรู้อยากเห็นส่ิงแปลกใหม่ของปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
โบราณสถาน โบราณวตัถุ วฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตท่ีต่างกนัไป ตลอดจนการเดินทางเพื่อ
ผอ่นคลายความเครียดจากภารกิจประจ าวนัการท่องเท่ียวเป็นการเดินทางพกัผอ่นและยงัเก่ียวขอ้งไป
ถึงการด าเนินกิจกรรมต่างๆทั้งการน าเท่ียว การลงทุน และการจดัการในเชิงธุรกิจท่ีมีขั้นตอน
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ซบัซอ้น ส่วนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นนิยามท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ท่ี
มีองคป์ระกอบส าคญั ๆ คือองคก์ร รูปแบบการด าเนินธุรกิจ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 
การเดินทางและประกอบกิจการท่องเท่ียวของมนุษย ์การพฒันาการท่องเท่ียวไทยในอดีตอาจ
เดินทางดว้ยหลายจุดหมายแต่ในยคุปัจจุบนัก็คือการเดินทางประกอบธุรกิจท่องเท่ียวซ่ึงมีเป้าหมาย
หลกัคือความพึงพอใจทั้งของผูป้ระกอบการผูน้ าเท่ียว และนกัท่องเท่ียวเป็นส าคญั 

2.1.2  องค์ประกอบของการท่องเท่ียว 
การท่องเท่ียวเป็นการท ากิจกรรมทุกประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียว 

เดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราวดว้ยความสมคัรใจและไม่เป็นการประกอบอาชีพ 
หรือหารายไดซ่ึ้งจากการท่องเท่ียวจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญัไดแ้ก่ 

1) สถานท่ีน่าสนใจหรือส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) 
สถานท่ีท่ีมีศกัยภาพดึงดูดนกัท่องเท่ียวไปยงัปลายทางและเป็นท่ีรู้จกักนัไปทัว่วา่ เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงาม ความน่าประทบัใจ รวมทั้ง มีมิตรไมตรีของเจา้ของแหล่งท่องเท่ียว 
นั้นๆดว้ย เพื่อช่วยสนบัสนุนใหน้กัท่องเท่ียวสามารถเดินทางท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอยา่ง 
สะดวกสบายและมีความสุข แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นส่ิงดึงดูดในการท่องเท่ียวแสดงความงดงามของ
ภูมิประเทศ เช่นสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ระบบนิเวศ อีกทั้งยงัรวมไปถึงทรัพยากรวฒันธรรม
หรือแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม หรือแหล่งท่องเท่ียวท่ีแสดงประเพณีต่างๆ เช่น มรดกทาง
วฒันธรรมโบราณคดี ประเพณี ค่านิยม ศิลปะและงานฝีมือพื้นบา้น แหล่งท่องเท่ียวต่างๆท่ีดึงดูด
นกัท่องเท่ียวใหม้าดูและหาประสบการณ์จากกิจกรรมต่างๆของสถานท่ีท่องเท่ียว มีการออกเป็นเขต
ท่องเท่ียวโดยมีการก าหนดดงัน้ี 

1.1) เขตท่องเท่ียวท่ีสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจยัหลกั คือ เขตท่องเท่ียวท่ีมีสภาพ 
อากาศดี เหมาะแก่การรักษาสุขภาพและการพกัผอ่นช่วงฤดูหนาว ช่วงฤดูร้อน 

1.2) เขตท่องเท่ียวท่ีมีลกัษะภูมิประเทศเป็นปัจจยัหลกั คือ เขตท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะภูมิ
ประเทศท่ีสวยงามทัว่ไปคือ ภูเขา ทะเล เป็นตน้ เขตท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศแบบพิเศษคือ 
บริเวณชายหาดท่ีสามารถเล่นนา้ทะเลได ้มีนา้ตก มีหินผาหรือลานหิน มีถา้ภูเขาไฟ ถา้ จุดชมวิวและ
เขตท่องเท่ียวท่ีมีพืชพรรณหายาก เช่น มีป่าเขตร้อน เป็นตน้ 

1.3) เขตท่องเท่ียวท่ีสามารถเล่นกีฬาได ้เช่น กีฬาปีนเขา กีฬาทางนา้ กีฬาตกปลา ล่าสัตว ์   
ขี่มา้ ตีกอลฟ์ เทนนิส ฯลฯ 

1.4) สถานพกัฟ้ืนและสถานพกัผอ่นสุขภาพ ไดแ้ก่ สถานท่ีท่ีมีนา้แร่ บ่อนา้ร้อน 
หรือองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีคนนิยมไปเพื่อรักษาสุขภาพ 
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1.5) เมืองเก่า ปราสาท เมืองโบราณ ศิลปะ ภาพรวมของเมือง พื้นท่ีท่ีเคยเกิดเหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์ สถานท่ีท่ีบุคคลส าคญัเคยอาศยัอยู่ 

1.6) วิถีชีวิต ความเป็นอยูข่องกลุ่มชน ดา้นจารีต ประเพณี วฒันธรรมต่างๆ การแสดงทาง
วฒันธรรมท่ีจดัขึ้น เช่น สัปดาห์ทางวฒันธรรม การแสดงละครกลางแจง้ 

1.7) ส่ิงก่อสร้างหรืออาคารท่ีใชเ้พื่อประกอบธุรกิจ เช่น ท่าเรือ สนามบิน สะพาน ศูนยก์าร
คมนาคมหรือศูนยก์ารขนส่ง โดยเฉพาะตา้แหน่งท่ีมีการเปล่ียนการคมนาคมและจุดศูนยก์ลาง
การศึกษา การสันทนาการ (Christaller, 1963) 

2) ท่ีพกั (Accommodation) 
ท่ีพกั หมายถึง สถานท่ีและผลิตภณัฑท่ี์ใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว เช่น โรงแรม โมเตล็ 

ท่ีตั้งแคมป์ บา้นพกัชาวบา้น ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีพกัเป็นอีกหน่ึงองคป์ระกอบท่ีส าคญัของ 
ธุรกิจการท่องเท่ียว เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวตอ้งพกัและเลือกรับประทานอาหารในสถานท่ีท่องเท่ียว 
นั้นๆ สถานท่ีท่องเท่ียวจึงตอ้งจดัใหมี้ท่ีพกัเพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถ
เลือกสรรได ้ท่ีพกัเป็นการบริการท่ีรองรับการท่องเท่ียวเป็นอุปทานประเภทหน่ึง ท่ีให้ความ
สะดวกสบายและความบนัเทิงแก่นกัท่องเท่ียวซ่ึงในบางโอกาสอาจเป็นตวัดึงดูดใจไดเ้ช่นกนั การ
บริการนกัท่องเท่ียวท่ีส าคญัไดแ้ก่ ท่ีพกั อาหาร แหล่งจา้หน่ายสินคา้ แหล่งบนัเทิง แหล่งกิจกรรม
และบริการอ่ืนๆ ทั้งน้ีรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอา้นวยความสะดวกท่ีจา้เป็นอ่ืนๆ เม่ือมีการ
เดินทางก็จา้เป็นตอ้งมีการพกัแรมและธุรกิจท่ีพกัแรมสามารถทา้รายไดเ้ป็นอนัดบัสอง รองจาก
อุตสาหกรรมท่ีระลึก ร้านอาหารภตัตาคาร กิจกรรมท่ีตอ้งเกิดขึ้นในระหวา่งท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทาง 
นอกจากน้ี มีการก าหนดมาตรฐานของท่ีพกัของสมาคมโรงแรม ไดจ้ าแนกการบริการของโรงแรม
ตามมาตรฐานคุณภาพแห่งยโุรปเป็นระบบ Hotelstars ตามการก าหนดคุณภาพ ดงัน้ี 

3) การเขา้ถึงสถานท่ีท่องเท่ียว (Accessibility) 
ทรัพยากรการท่องเท่ียวจะดึงดูความสนใจของนกัท่องเท่ียวไดม้าก หากมีความสะดวก 

ในการเดินทางเท่ียวชม การเขา้ถึงสถานท่ีท่องเท่ียวจะทา้ใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางไปและกลบัจากท่ี 
หมายปลายทางไดอ้ยา่งปลอดภยั การเขา้ถึงสถานท่ีท่องเท่ียวสามารถใชก้ารเดินทาง ทางอากาศ ทาง 
เรือและทางบก ดว้ยเคร่ืองบิน รถไฟ รถโดยสารและรถส่วนตวั นกัท่องเท่ียวสามารถซ้ือบริการได้
จากสายการบิน บริษทัรถโดยสาร หรือจากผูป้ระกอบการท่องเท่ียวและบริษทัรถเช่า ถา้สถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีสวยงามหรือมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์แต่ไม่มีถนน ทางรถไฟหรือสนามบิน สถานท่ี
ท่องเท่ียวแห่งนั้นก็จะไม่เป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว 

4) ส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenity) 
ส่ิงอ านวยความสะดวก หมายถึง ส่ิงท่ีจบัตอ้งไดห้รือจบัตอ้งไม่ไดใ้นสถานท่ีใหบ้ริการ 
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โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ส่ิงท่ีท าใหมี้ความสะดวกสบาย ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีตวัตนอาจจะรวมถึงท่ี
พกัอาหาร สวนสาธารณะ สระวา่ยน ้า หอ้งออกก าลงักาย ส่วนส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจบัตอ้งไม่ได ้
เป็นส่ิงท่ีท าใหก้ารเดินทางมาพกัผอ่นสะดวกสบาย ไดแ้ก่ ระบบการส่ือสาร สาธารณูปโภค การ
ขนส่งหรือบริการอ่ืนๆ ท่ีเป็นปัจจยัพื้นฐาน รวมทั้ง การบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร และการจดัท าป้าย
บอกทางส่ิงอ านวยความสะดวกจะเป็นการบริการขั้นพื้นฐานใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว ดงันั้น ส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีใหบ้ริการกบันกัท่องเท่ียวจะช่วยรักษาความนิยมของสถานท่ีท่องเท่ียวในหมู่
นกัท่องเท่ียว นอกจากน้ีทรัพยากรส่ิงอา้นวยความสะดวกจะใหป้ระสบการณ์ท่ีไม่ซ ้ากนัในแต่ละ
สถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงเป็นรากฐานท่ีส าคญัในการจดัการท่องเท่ียวชุมชน ชาวบา้นในพื้นท่ีจะเป็น
สะพานท่ีเช่ือมโยงกบักิจกรรมนนัทนาการและการท่องเท่ียวในชุมชน และส่ิงอา้นวยความสะดวกมี
นยัส าคญัท่ีนา้ไปสู่การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื นกัท่องเท่ียวจะไดรั้บขอ้มูลจากแผน่พบั 
อินเทอร์เน็ตท่ีเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีมีความส าคญัมากส าหรับนกัท่องเท่ียว ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัมี
ความส าคญั เช่น สภาพภูมิอากาศท่ีส าคญัต่อการเดินทาง ส่วนคู่มือท่องเท่ียวก็เป็นท่ีนิยมอยา่งมาก
และควรปรับปรุงทุกปี คู่น้ีท่องเท่ียวน้ีจะตอ้งมีคา้แนะน าถึงรูปแบบการเดินทาง และสามารถดาวน์
โหลดผา่นทางอินเทอร์เน็ตไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได ้ส านกังานท่องเท่ียวควรใหค้วามส าคญักบั
การบริการขอ้มูลนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน รวมทั้ง
กิจกรรม ท่ีพกัและการขนส่ง โดยไดรั้บทุนสนบัสนุนจากเทศบาลของจงัหวดัต่างๆอีกดว้ย (วรรณา 
วงษว์านิช, 2539) 

2.1.3 ผลกระทบจากการท่องเท่ียว 
การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว และคาดวา่ในปี พ.ศ. 2563 จะมี 

นกัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศมากขึ้นถึง 1.5 พนัลา้นคน ท าใหมี้รายรับจากการท่องเท่ียว 
จากนกัท่องเท่ียวเฉล่ีย 700 เหรียญสหรัฐต่อคน การท่องเท่ียวไดส้ร้างผลกระทบทางบวกและลบ 
การพฒันาการท่องเท่ียวอาจจะท าลายทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีมีอยูแ่ละสามารถสร้างความเสียหาย
ใหก้บัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม การท่องเท่ียวอาจจะเป็นเมล็ดพนัธุ์ท่ีท าลายตวัเองและท าให้
นกัท่องเท่ียวลดลงอีกดว้ย 

1) ผลกระทบจากการท่องเท่ียวกบัชุมชน  การท่องเท่ียวจะช่วยสร้างความตระหนกัใน
ทอ้งถ่ิน สร้างมูลค่าทางการเงินใหแ้ก่สถานท่ีทางธรรมชาติและวฒันธรรม สามารถกระตุน้
ความรู้สึกความภาคภูมิใจในมรดกทางวฒันธรรมทอ้งถ่ินและระดบัชาติ สร้างความสนใจในการ
อนุรักษท่ี์กวา้งในชุมชนทอ้งถ่ิน มีการแลกเปล่ียนทางสังคมระหวา่งนกัท่องเท่ียวและชาวบา้นทอ้ง
ถ่ินท่ีอาศยัอยูใ่นสถานท่ีท่องเท่ียว บางคร้ังการท่องเท่ียวไดช่้วยผอ่นคลายขอ้จา้กดัทางสังคมแบบ
ดั้งเดิม เช่น ชาวบา้นในทอ้งถ่ินท่ีมีความอ่อนไหวเม่ือสัมผสักบันกัท่องเท่ียวตะวนัตกจึงท าใหมี้
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แนวโนม้ท่ีจะเลียนแบบการแต่งกายและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ขณะนั้นดูเหมือนจะเป็น
ผลกระทบเชิงบวกส าหรับผูท่ี้อยูอ่าศยัและท าใหผู้น้ าชุมชนก็ไดผ้อ่นคลายกฎระเบียบของชุมชนมาก
ขึ้น การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืสามารถเพิ่มพลงัของชุมชนในหลายๆดา้น เช่น ชาวบา้นเขา้มาร่วม
กิจกรรมและเทศกาลของทอ้งถ่ิน รวมทั้ง การฟ้ืนฟูและพฒันากิจกรรมรวมไปถึงเทศกาลของ
ทอ้งถ่ินเพื่อตอบสนองความสนใจของนกัท่องเท่ียว นอกจากน้ี การท่องเท่ียวไดส้ร้างงานขึ้น ซ่ึงจะ
ทา้ใหก้ารอพยพแรงงานของชาวบา้นจากชนบทเขา้สู่เมืองลดลงและมีการฝึกอบรมอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาธุรกิจและทกัษะขององคก์รท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

2) ผลกระทบจากการท่องเท่ียวกบันกัท่องเท่ียว การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืจะท าใหน้กัท่องเท่ียว
สามารถเพลิดเพลินไปกบัธรรมชาติและภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม คุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี มีอากาศและน ้า
ท่ีสะอาดของชุมชนมีอาชญากรรมต ่า ประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเจริญรุ่งเรืองและเป็นของแท ้
ก็ต่อเม่ือนกัท่องเท่ียวมีความเขา้ใจทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม การเมืองและ
เศรษฐกิจของชุมชน การเขา้เยีย่มชมทอ้งถ่ินจะทา้ใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความเคารพในวฒันธรรมและ
สนบัสนุนความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของนกัท่องเท่ียวดว้ย การใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มและ
ใชท้รัพยากรในปริมาณท่ีนอ้ยท่ีสุดของทรัพยากรไม่หมุนเวียนน ากลบัมาใชใ้หม่ มีการอนุรักษ ์
รักษามรดกทางวฒันธรรมและค่านิยมดั้งเดิม รวมทั้งการสนบัสนุนเศรษฐกิจทอ้งถ่ินดว้ยการซ้ือ
สินคา้ทอ้งถ่ินและการมีส่วนร่วมของธุรกิจขนาดเลก็ในทอ้งถ่ิน นกัท่องเท่ียวมีส่วนในการ
รับผิดชอบการท่องเท่ียวจะเป็นการเดินทางไปสู่การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืและเป็นเสาหลกัของการ
ท่องเท่ียวท่ีรับผิดชอบคือ ความสมบูรณ์ของส่ิงแวดลอ้มความยติุธรรมทางสังคมและการพฒันา
เศรษฐกิจ 

3) ผลกระทบจากการท่องเท่ียวต่อสังคม การท่องเท่ียวทา้ใหเ้กิดผลกระทบทางสังคมหลาย
ดา้นโดยเฉพาะสถานท่ีท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงหากไดรั้บความเสียหายจะฟ้ืนฟูไดย้าก ในการ
จดัการการท่องเท่ียวจึงควรกระท าในทิศทางท่ีแสดงเจตนาถึงความพยายามอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืระยะเวลาท่ีผา่นมา การท่องเท่ียวไดมุ้่งเนน้มิติทางเศรษฐกิจ
เป็นส าคญั การท่องเท่ียวท่ีควบคู่กบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจึงทา้ใหเ้กิดการขยายตวัของ
นกัท่องเท่ียวจา้นวนมากและก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ธรรมชาติ เศรษฐกิจและสังคมทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม เช่นเดียวกบัการผลิตการพฒันาอ่ืนๆ จะเห็นไดว้า่การท่องเท่ียวมีทั้งผลดีและ
ผลเสียอยูใ่นตวั ในการจดัการการท่องเท่ียวจะตอ้งพยายามควบคุมผลกระทบท่ีเกิดขึ้นและเนน้ใหมี้
การใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างเห็นคุณค่า ไม่ใหเ้กิดผลเสียหรือให้เกิดนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

4) ผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในโลกและเติบโตเร็วท่ีสุด การท่องเท่ียวสามารถใหป้ระโยชน์อยา่งมากกบัชุมชนทอ้งถ่ิน การศึกษา
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ผลกระทบจากการท่องเท่ียวมีวตัถุประสงคท่ี์จะสร้างความเขา้ใจถึงผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ 
เพื่อใหส้ามารถด าเนินการลดผลกระทบเชิงลบจากการพฒันาการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวเป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาเศรษฐกิจ สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ คือ การเปิดโอกาสให้
ผูป้ระกอบการพฒันาเศรษฐกิจ สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคือ การเปิดโอกาสใหป้ระกอบการ
ไดด้ าเนินธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีเป็นอุตสาหกรรมท่ีใชแ้รงงานจา้นวนมาก ทา้ใหมี้การจา้งงานสร้าง
รายไดจ้ากภาษี แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและน ารายไดไ้ปพฒันาในพื้นท่ีชนบทในหลายๆ
ประเทศ การท่องเท่ียวเป็นตวักระตุน้เศรษฐกิจท่ีส าคญัท่ีสุดเพียงอยา่งเดียวของคนในชุมชน ดงันั้น
จึงเป็นการเส่ียงมากท่ีจะมีปัจจยับางอยา่งท่ีมาส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
ประเทศนั้น เช่น การก่อการร้าย ความขดัแยง้ทางการเมือง การเกิดโรคระบาด ผลกระทบของภยั
พิบติัทางธรรมชาติซ่ึงผลกระทบเหล่าน้ีจะทา้ใหน้กัท่องเท่ียวลดลง และมีผลกระทบต่อภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม ขณะเดียวกนัการท่องเท่ียวก็ช่วยกระจายความเส่ียงในระบบเศรษฐกิจเพื่อใหมี้
ความมัน่คงในระบบเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือท่ีกระตุน้เศรษฐกิจท่ีส าคญั 

5) ผลกระทบจากการท่องเท่ียวต่อมรดกทางวฒันธรรม วฒันธรรมมีบทบาทท่ีส าคญัในการ
ดึงดูดนกัท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวสภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรมทา้หนา้ท่ีเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืชาวบา้นเป็นผูท่ี้จะไดรั้บผลกระทบจากการท่องเท่ียว
ท่ีย ัง่ยนืทั้งเชิงบวกและเชิงลบ การพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศทา้ให้
ชุมชนทอ้งถ่ินมีความสุขกบัการทา้กิจกรรมร่วมกนัระหวา่งวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ความสามารถ
เหล่าน้ีอาจมีผลกระทบรุนแรงทางสังคม วฒันธรรมในเชิงลบจากการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื เช่น การ
ผลิตงานศิลปะแบบดั้งเดิมท่ีเป็นทั้งการบา้รุงรักษาและฟ้ืนฟูวฒันธรรมต่างๆ แต่การท่องเท่ียวก็มีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑท์างวฒันธรรมหรือการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ทางประวติัศาสตร์ ดว้ย
การนา้วฒันธรรม ประเพณีทางศาสนา ประเพณีทอ้งถ่ินและเทศกาลต่างๆ มาเป็นสินคา้โภคภณัฑ์
เพื่อการซ้ือขาย (ฤทธี อนุจรพนัธ์, 2543) 

2.1.4 แนวทางการจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียว 
การเปล่ียนแนวทางการพฒันาจากอดีตสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืท่ีไม่เพียงครอบคลุมระบบ 

ชีวภาพ แต่ใหค้วามสนใจต่อสังคมและวฒันธรรมของทอ้งถ่ินดว้ย การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืใชเ้ป็น 
เปูาหมายของการจดัการการท่องเท่ียวและการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวนกัวิชาการหลายท่าน 
ไดมี้การสร้างกรอบแนวคิดหรือแนวทางการพฒันาเพื่อความยัง่ยนืซ่ึงนา้มาใชไ้ดก้บัการท่องเท่ียว
และการจดัการทรัพยากร เช่น แนวทางการใชสิ้ทธิอา้นาจแก่ประชาชนในทอ้งถ่ินในการปรึกษา
และเป็นพนัธมิตร (Xu & Sofield, 2013) แนวคิดการพฒันาชุมชนโดยมีพื้นฐานจากรูปแบบของ
ระบบนิเวศของการวางแผนการท่องเท่ียว (Murphy, 1985) แนวคิดเก่ียวกบัการปูองกนัและอนุรักษ์
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ส่ิงแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรมในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีจา้นวนเพิ่มมากขึ้น เช่น การจดัทา้
ฐานขอ้มูลของทรัพยากรการท่องเท่ียวทางสังคมและวฒันธรรม การควบคุมจา้นวนและเขา้ใจ
ประเภทของนกัท่องเท่ียวจะช่วยลดผลกระทบท่ีทา้ลายทรัพยากรการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม เป็น
ตน้ แนวคิดอนัเป็นรากฐานในการพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียวในเมืองหรือพื้นท่ีท่องเท่ียวเพื่อการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืไดรั้บอิทธิพลจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายกลุ่ม เช่น องคก์ารระหวา่งประเทศ 
รัฐบาลภาคเอกชน องคก์ารไม่แสวงหาก าไร ประชาชน เป็นตน้ ทา้ให้เกิดแนวคิดท่ีสนบัสนุนการ
พฒันาอยา่งมากสู่แนวคิดท่ีต่อตา้นการพฒันาอยา่งมากไดเ้ช่นกนั คุ๊ก และโฮลเดน (Cook & 
Holden, 2008, pp.153-154) กล่าววา่แนวคิดอนัเป็นรากฐานการพฒันาออกเป็น 2 แนวทางหลกัท่ีอยู่
คนละขั้ว คือ แนวทางการเนน้เทคโนโลยแีละแนวทางการเนน้ส่ิงแวดลอ้ม 

1) แนวทางการเนน้เทคโนโลย ีมีความเช่ือวา่เทคโนโลยสีามารถใชแ้กไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มไดโ้ดยการประยกุตแ์นวคิดทางวิทยาศาสตร์ ใชก้ารวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยมีมุมมอง 
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพว่าเป็นทรัพยากรท่ีสามารถใชไ้ดต้ามความเหมาะสม และใชก้ารควบคุม 
ดว้ยการรวมอา้นาจไวท่ี้ส่วนกลางในระดบัชนชั้นปกครองดีกวา่การกระจายอา้นาจการตดัสินใจ
ไปสู่ทอ้งถ่ิน หน่วยงานการพฒันาท่ีเนน้เทคโนโลยมีกัไดรั้บอิทธิพลจากการเมืองและมีมุมมองท่ี
เช่ือมโยงกบัระบบทุนนิยม การคา้เสรี และระบบเศรษฐกิจระดบัโลก 

2) แนวทางการเนน้ส่ิงแวดลอ้ม มีความเช่ือในความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ โดยใช ้
เทคโนโลยทีางเลือกมากกวา่การใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ ใหค้วามส าคญักบัระบบนิเวศวิทยาและ 
ส่ิงแวดลอ้ม ตระหนกัถึงสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย ์และการกระจายอา้นาจสู่ทอ้งถ่ิน หน่วยงาน
การพฒันาการท่องเท่ียวเนน้ความส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้ม นกัท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวสามารถพฒันาการท่องเท่ียวและกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อระดบัการใช้
ทรัพยากรการท่องเท่ียวนอ้ยท่ีสุด ประชาชนในทอ้งถ่ินและกลุ่มองคก์ารไม่แสวงหาผลก าไรควรมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจของการใชท้รัพยากรทอ้งถ่ินเพื่อการท่องเท่ียว 

2.2  แนวคิด และทฤษฎีเกีย่วข้องกบัการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
การท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) หมายถึง การท่องเท่ียวท่ี 

ชุมชนมีการด าเนินการเองนบัตั้งแต่การวางแผน การด าเนินการและการติดตามผล เพื่อใหเ้กิดการ 
ท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื รักษาสภาพแวดลอ้ม ตลอดจนการกระจายรายไดอ้ยา่งเป็นธรรมในชุมชน และ
เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง (ดรรชนี เอมพนัธุ์, 2550)  
การท่องเท่ียวโดยชุมชนมีหลกัท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1) การท่องเท่ียวตอ้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบดา้นลบต่อชุมชนและทรัพยากรการท่องเท่ียว 
ในทั้งบริเวณแหล่งท่องเท่ียวและพื้นท่ีใกลเ้คียง 
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2) การท่องเท่ียวตอ้งมีความยัง่ยนื ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และการใชป้ระโยชน์จาก 
ทรัพยากรภายในสถานท่ีท่องเท่ียว 

3) ประชาชนทอ้งถ่ินตอ้งมีส่วนร่วมอยา่งจริงจงัตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมท างานและร่วม
ประเมินผลติดตาม 

4) การท่องเท่ียวน ารายไดห้รือประโยชน์อ่ืนๆมาสู่ชุมชนและเกิดการกระจายรายได้
ดงักล่าวอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัมากท่ีสุด 

5) การท่องเท่ียวใหป้ระสบการณ์ท่ีดีแก่นกัท่องเท่ียว ทั้งยงัก่อใหเ้กิดจิตส านึกในการ
ท่องเท่ียวท่ีดี และทา้ใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในชุมชนทอ้งถ่ิน และแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีชุมชนทอ้งถ่ินดูแลจดัการพร้อมกนัน้ีการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในชุมชนใหมี้ความรู้
ความสามารถในการจดัการการท่องเท่ียว และผูมี้ส่วนร่วมในการด าเนินการตั้งแต่คิดวางแผน
ด าเนิน การตดัสินใจด าเนินการต่างๆ การประเมินผลโครงการและการรับผลประโยชน์ โดยคา้นึง
ความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเป็นส าคญั ชุมชนแต่ละแห่งลว้นมีศกัยภาพในการพฒันา
แหล่งท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัพื้นฐานทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีชุมชนนั้นมีอยูน่ั้นมีอยู ่
บางชุมชนมีทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติอนัไดแ้ก่ นา้ตก ป่าเขาล าเนาไพร รวมทั้งสัตวป่์าท่ี
อาศยัอยูห่ลากหลายชนิด บางชุมชนมีความโดดเด่นในดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์อนั 
ไดแ้ก่ วดัวาอารามและโบราณสถานทางพุทธศาสนา หรือมีประวติัศาสตร์ทางทอ้งถ่ินท่ีน่าสนใจ 
รวมทั้งมีร่องรอยทางดา้นโบราณคดีปรากฏใหเ้ห็น ขณะท่ีบางชุมชนมีขอ้เด่นดา้นอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมประเพณีหลากหลายกลุ่มชาติพนัธุ์ มีวิถีชีวิตความเป็นอยูแ่ละวิถีการผลิตท่ีเอ้ือต่อการ
พฒันาดา้นการท่องเท่ียวสามารถนา้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบันกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนไดเ้ป็นอยา่งดี 
(พลอยศรี โปราณานนท,์ 2544)นอกจากน้ีเพื่อเป็นการยกระดบัการท่องเท่ียวโดยชุมชนในมิติของ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อให้เป็นแนวทางหน่ึงในการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทยไดก้ าหนดนโยบายและแผนยทุธศาสตร์การพฒันาการท่องเท่ียว เพื่อใหค้นภายใน
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากร เพื่อนา้ไปสู่การท่องเท่ียวท่ีใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรม อยา่งสมดุลมากขึ้น นอกจากน้ียงัส่งเสริมใหช้าวบา้นได้
เรียนรู้ดา้นการจดัการการท่องเท่ียวการจดัการรายได ้และการกระจายรายไดจ้ากการท่องเท่ียว สู่คน
ทุกกลุ่มในชุมชนอยา่งเป็นธรรมในการเตรียมความพร้อมของชุมชน ชาวบา้นไดมี้การประชุมระดม
ความคิดเก่ียวกบัขอ้ดีและขอ้เสียของการท่องเท่ียว รวมทั้งผลกระทบในดา้นบวกและดา้นลบ 
เพื่อใหส้มาชิกในชุมชนไดรั้บความรู้ถึงปัญหาร่วมกนั และช่วยกนัหาวิธีการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทั้งน้ี
เพื่อปรับแนวทางการจดัการการท่องเท่ียวให้เหมาะสมอนัจะช่วยใหก้ารด าเนินกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเกิดผลกระทบทั้งในดา้นบวกและลบนอ้ยท่ีสุดและเป็นการส่งเสริมใหป้ระชากรในชุมชน
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มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจอีกทั้งยงัรักษาไวซ่ึ้งทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม และอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรม ประชากรแต่ละชุมชนสามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ินใน
กานจดัการการท่องเท่ียวดว้ยการใชท้รัพยากรท่ีชุมชนมีอยูอ่ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบท
ของชุมชน อนัเป็นการจดัการการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืท่ีส าคญั ชาวบา้นไดร่้วมมือร่วมใจกนัคิด 
ตดัสินใจ วางแผน และด าเนินการท่องเท่ียวโดยมุ่งเนน้การมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม โบราณสถานทางประวติัศาสตร์ พร้อมทั้งส่งเสริมการรักษาศิลปะ 
วฒันธรรม ประเพณี และการร้ือฟ้ืนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อนา้ไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในดา้น
วฒันธรรมระหวา่งชาวบา้นกบันกัท่องเท่ียว(ร าไพพรรณ แกว้สุริยะ, 2547) 

2.2.1  การจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
พจนา สวนศรี (2546) ยกประเด็น “การประชุมเอิร์ธ ซมัมิท” หรือการประชุมสุดยอม 

ส่ิงแวดลอ้มโลก ท่ีกรุงริโอ เดอ เจเนโร เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2535 ซ่ึงมุ่งเนน้ในเร่ืองของการพฒันา
ท่ีย ัง่ยนื และก่อใหเ้กิดกระแสส าคญัต่อการพฒันาการท่องเท่ียว 3 ประการดว้ยกนั ดงัน้ี 

1) กระแสการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการอนุรักษร์ะบบ 
นิเวศเพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัโลก 

2) กระแสของตลาดการท่องเท่ียว มีปริมาณนกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ ท่ีตอ้งการศึกษา 
เรียนรู้หรือมีประสบการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม อนัเป็นประเด็นหลกัของสังคมโลกเพิ่มขึ้น 

3) กระแสการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นความหมายของการพฒันาแบบมีส่วนร่วมจาก 
ประชาชนระดบัรากหญา้ เพื่อบรรลุแนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยนืจากกระแสการพฒันาการท่องเท่ียว
ในแนวทางดงักล่าว มูลนิธิอาสาสมคัรเพื่อสังคมไดค้ิดรูปแบบ “การจดัการการท่องเท่ียวโดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน” ขึ้นในปี 2537 อนัเป็นกิจกรรมภายในโครงการท่องเท่ียวเพื่อชีวิตและ
ธรรมชาติเพื่อให้เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถตอบสนองและพฒันาสู่กระบวนการพฒันาทาง
สังคมอยา่งย ัง่ยนืได ้ภายใตมิ้ติท่ีหลากหลายและเป็นองคร์วมดงัน้ี 

1) มิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมการท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเรียนรู้และร่วมมือกนัในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งจ ากดัใหเ้กิดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มนอ้ย 
ท่ีสุด 

2) มิติดา้นการเมือง กิจกรรมท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงของการรณรงคก์ารมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในระดบัล่าง โดยการสร้างกระบวนการวางแผน และการตดัสินใจในการจดัการการ 
ท่องเท่ียวของชุมชน 

3) มิติดา้นสังคมและวฒันธรรม มุ่งใหกิ้จกรรมการท่องเท่ียวสร้างสรรคก์ารแลกเปล่ียน 
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เรียนรู้ของคนต่างวฒันธรรม เพื่อเพิ่มความเขา้ใจและตระหนกัในคุณค่าของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
รวมทั้งการรู้เท่าทนัต่อวฒันธรรมแบบเมืองท่ีเติบโตอยา่งไร้รากฐาน 

4) มิติดา้นเศรษฐกิจ มุ่งใหกิ้จกรรมการท่องเท่ียวน าไปสู่การกระจายรายได ้และผล 
ก าไรท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวเกิดกบัชุมชนอยา่งแทจ้ริง ประชาชนในพื้นท่ีจะเป็นปัจจยัหลกัในการ 
พฒันา และควบคุมการเจริญเติบโตของการท่องเท่ียวในพื้นท่ีของตนเอง ภายใตมิ้ติท่ีไม่ขดัแยง้กบั
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

การท่องเท่ียวโดยชุมชนแตกต่างจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตรงท่ี การท่องเท่ียวโดยชุมชน 
เป็นการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นคนก าหนดทิศทางการท่องเท่ียว หมายถึง การจดัการโดย 
วฒันธรรม ไม่ใช่เพียงองคป์ระกอบหน่ึงของการท่องเท่ียวเท่านั้น ซ่ึงความแตกต่างท่ีชดัเจนก็คือ 
ชุมชนอยูใ่นบทบาทของเจา้ของกิจกรรมการท่องเท่ียว ไม่ใช่หมู่บา้นท่ีมีการจดัการการท่องเท่ียวอยู่ 
แลว้ และหมู่บา้นท่ีจดัการท่องเท่ียวนั้นตอ้งมีการเตรียมการและวางแผนเพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้แก่นกัท่องเท่ียวอยา่งแทจ้ริงทางดา้นเศรษฐกิจ การจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนนั้นจะเนน้
ใหค้วามส าคญักบัชุมชนเป็นศูนยก์ลาง 

2.2.2  ลกัษณะการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
การจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของการท่องเท่ียวโดย

ชุมชน นั้นตอ้งครอบคลุมองคป์ระกอบท่ีส าคญัโดยการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนมีรายละเอียด
ของแต่ ละองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1) ทรัพยากรการท่องเท่ียวและกิจกรรมท่องเท่ียว ประเด็นส าคญัของการจดัการทรัพยากร
การท่องเท่ียวของชุมชนทอ้งถ่ิน คือ ศกัยภาพของทรัพยากรท่องเท่ียวในการดึงดูดความ สนใจของ
นกัท่องเท่ียว รวมไปถึงการก าหนดกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม และความสามารถใน การ
รองรับการท่องเท่ียว (Tourism Carrying Capacity)เพื่อให้ทรัพยากรท่องเท่ียวยงัคงอยูไ่ดย้ ัง่ยนื  
โดยไม่เส่ือมลงไปอยา่งถาวร และไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ สังคมและ
วฒันธรรม ทอ้งถ่ินตามมา การจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวจึงด าเนินการตามหลกัการต่างๆ ไดแ้ก่
1)การประเมินคุณค่าทรัพยากรการท่องเท่ียวในพื้นท่ีซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานความสนใจเฉพาะดา้นของ 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อธรรมชาติ วิถีชีวิตทอ้งถ่ินและการอนุรักษ ์2)การจดัการเพื่อรักษาคุณค่า  
ความส าคญัในความเป็นธรรมชาติและวฒันธรรมทอ้งถ่ินไวใ้หไ้ด ้     3)ตอ้งมีการจ าแนกเขตการ
จดัการพื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียวและการรักษาระบบนิเวศ      รวมไปถึงการก าหนดมาตรการหรือ
เง่ือนไขการใช ้พื้นท่ีต่างๆ 4)แสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
5)ตอ้งมีหาร ประชาสัมพนัธ์และสร้างความตระหนกัในคุณค่าของทรัพยากรการท่องเท่ียว  6)ตอ้งมี
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินสถานภาพของทรัพยากรท่องเท่ียวการออกแบบกิจกรรมการ
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ท่องเท่ียวโดยชุมชนยงัตอ้งใหค้วามส าคญัต่อประสบการณ์ท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย
คาดหวงัจะไดรั้บและเป็นกิจกรรมท่ีช่วยสร้างความสัมพนัธ์ ระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบัเจา้ของบา้นให้
เกิดการเรียนรู้และเกิดความประทบัใจ     เขา้ใจในธรรมชาติ ทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมของชุมชนให้
มากขึ้น พิจารณาถึงส่ิงอา้นวยความสะดวกท่ีมีในพื้นท่ี สร้าง เน้ือหาสาระของส่ิงท่ีตอ้งการให้
นกัท่องเท่ียวไดรั้บท่ีอยูบ่นหลกัการของการเคารพวฒันธรรมชุมชน และไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม      กิจกรรมการท่องเท่ียวชุมชนยงัสามารถผสมผสานกบัการ ท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนได้
ดว้ย     รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนท่ีผสมผสานกบักิจกรรมการ ท่องเท่ียวโดยชุมชน 

2) การจดัการดา้นการตลาดและนกัท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจกิจกรรมการท่องเท่ียว
โดยชุมชนนั้นมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวโดยทัว่ไปท่ีตอ้งการเรียนรู้ชีวิตและวฒันธรรม
ของคนในทอ้งถ่ินโดยพยายามท่ีใชชี้วิตอยา่งท่ีคนในทอ้งถ่ินนั้นทา้หรือเป็นอยู ่เช่น การกิน  
การพกับา้นของคนในชุมชน ร่วมทา้กิจกรรมในชีวิตประจา้วนัของชาวบา้น ชอบท่ีจะพูดคุย  
แลกเปล่ียนความคิดทางดา้นสังคม การเมือง และการพฒันาสังคมหรือมีความสนใจพิเศษดา้น  
มานุษยวิทยาหรือส่ิงแวดลอ้ม     และตอ้งการท่ีจะสนบัสนุนเพื่อการท่องเท่ียวท่ีคนในทอ้งถ่ินไดรั้บ  
ประโยชน์และเป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียวท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม     ดงันั้นจึง
เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีพร้อมปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ินนั้นและไม่ตอ้งการใหมี้การ
ปรับเปล่ียน หรือพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเพื่ออา้นวยความสะดวกสบายในลกัษณะเช่นเดียวกบัถ่ินท่ี
ตนเองอาศยัอยู ่หรือคุน้เคย หรือในลกัษณะท่ีไดรั้บการบริการในเมืองใหญ่หรือแหล่งท่องเท่ียว
ประเภทอ่ืนๆ โดยทัว่ไปการท่องเท่ียวโดยชุมชนจะยัง่ยนืและประสบผลส าเร็จทางเศรษฐกิจไดต้อ้ง
อาศยัการตลาดเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อประชาสัมพนัธ์เป็นส่ือกลางระหวา่งนกัท่องเท่ียว การ
ด าเนินการ ดา้นการตลาดส าหรับนกัท่องเท่ียวโดยชุมชนไม่ไดห้มายถึงเฉพาะการประชาสัมพนัธ์ให้
นกัท่องเท่ียวรู้จกัแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนเท่านั้น แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อคดัเลือกนกัท่องเท่ียวท่ีมี
คุณภาพ รวมไปถึง การส่ือสารใหเ้ขา้ใจตรงกนัถึงลกัษณะการท่องเท่ียวโดยชุมชนเพื่อให้
นกัท่องเท่ียวตดัสินใจล่วงหนา้วา่ การท่องเท่ียวรูปแบบน้ีเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีตนเองตอ้งการ
หรือไม่โดยการใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดตามส่วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือ      เพื่อใหไ้ด้
นกัท่องเท่ียวท่ีมีพฤติกรรมเหมาะสม กบัรูปแบบของการท่องเท่ียวโดยชุมชนมากท่ีสุด 

3) การบริการดา้นต่างๆ การบริการส าหรับการท่องเท่ียวโดยชุมชน ครอบคลุมการ บริการ
ท่ีเก่ียวกบัท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะขนส่งนกัท่องเท่ียว ตลอดจนการบริการกิจกรรมท่องเท่ียว  
การนา้เท่ียวและการส่ือความหมายธรรมชาติแก่นกัท่องเท่ียว     ในบางแห่งการบริการเร่ืองท่ีพกั
หรือ อาหารอาจไม่จา้เป็น ขึ้นอยูก่บัสภาพหรือลกัษณะเฉพาะของแหล่งท่องเท่ียว การบริการดา้น
ต่างๆ ท่ีมีโอกาสสร้างรายไดแ้ก่ประชาชนทอ้งถ่ิน เช่น บริการท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และ
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มคัคุเทศกน์ั้น ตอ้งใหป้ระชาชนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการต่างๆ ในภาคบริการ
ดงักล่าว เช่น จดัท่ีพกัท่ีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน หรือจดัท่ีพกั
ในบา้นของชาวบา้น เป็นมคัคุเทศกน์า้เท่ียวเดินป่า และเป็นนกัส่ือความหมายธรรมชาติ อยา่งไรก็ดี 
การบริการดา้นต่างๆตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการของการจดัการการท่องเท่ียวขอ้อ่ืนๆ เช่น การ
พฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกควร มีขนาดเลก็และกลมกลืนกบัการรักษาสภาพแวดลอ้มทอ้งถ่ินนั้น 
การบริการอาหารไม่ควรน าเน้ือสัตวม์าประกอบอาหารใหน้กัท่องเท่ียว เป็นตน้ และไม่พยายาม
เปล่ียนแปลงสภาพของวิถีชีวิตหรือธรรมชาติเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวท่ีมาจากสภาพแวดลอ้มในเมืองท่ีมี
ความสุขสภาพตามความคุน้ชิน แต่ควรเนน้การบริการท่ีสะอาด ประหยดัและอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและพลงังาน 

4) การบริหารจดัการ จดัไดว้่าเป็นแกนหรือกลไกส าคญัในการควบคุมดูแลและจดัการ 
ใหก้ารท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นไปตามวตัถุประสงค ์การบริหารจดัการน้ี ประกอบดว้ย องคก์รและ 
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมไปถึง แผนงาน โครงการ มาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆ ในการควบคุมดูแล  
ใหก้ารท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นไปตามหลกัหารท่ีถูกตอ้งและยงัเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชน
ทอ้งถ่ินใน การบริหารจดัการ (ฉลองศรี พิมลสมพงศ,์ 2548) 

2.2.3     กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเท่ียว 
การท่องเท่ียวในกรอบแนวคิดการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื     ปัจจุบนัมีการพฒันาแตกแขนง

ออกไปในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียว
เชิงเกษตร การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ซ่ึงการท่องเท่ียวแต่ละประเภท
ลว้นมีรูปแบบการจดัการท่ีอิงอยูบ่นพื้นฐานทรัพยากรของชุมชน      และสภาพความเป็นจริงของ
ชุมชนโดยไดมุ้่งเนน้การพฒันาชุมชนไปสู่การพึ่งพาตวัเอง     ชุมชนสามารถยนือยูไ่ดด้ว้ยฐานของ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่โดยยดึตามความตอ้งการของชุมชนเป็นหลกั      เพื่อท่ีจะสามารถบริหารจดัการ
ทรัพยากรท่ีมีอยูภ่ายในชุมชนไดอ้ยา่งเขม้แขง็      และทราบถึงขีดความสามารถในการนา้ทรัพยากร
เหล่านั้นมาใชป้ระโยชน์ใหเ้กิดคุณค่ามากท่ีสุด อีกทั้งยงัมีการทา้นุบา้รุงทรัพยากรเหล่านั้นใหเ้กิด
ความยัง่ยนือีกดว้ย โดยการปลูกจิตส านึกใหแ้ก่คนในชุมชนใหเ้กิดการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งประเพณี ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน    เพื่อนา้ไปสู่การจดัการการท่องเท่ียวอยา่ง
ย ัง่ยนืท่ีส าคญัของการท่องเท่ียวโดยชุมชน     ชาวบา้นควรเขา้ถึงทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการ  
จดัการทรัพยากรท่องเท่ียวของทอ้งถ่ินโดยตรง      รวมทั้งร่วมมือกนัรักษาทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้ป็น
มรดกของคนรุ่นลูกหลานและรุ่นต่อๆไป อาทิ การรักษาป่าตน้น ้าไวใ้ห้เป็นแหล่งน ้าท่ีส าคญัของ
ชุมชนและเป็นฐานสนบัสนุนการเกษตรกรรมซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัของชุมชน     (การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย, 2545) 
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การจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนควรมีการพฒันาศกัยภาพของคนในทอ้งถ่ิน     มีการ
พฒันาชาวบา้นในพื้นท่ีใหมี้ความรู้และความสามารถ เขา้ใจภูมิศาสตร์ ภูมินิเวศของทอ้งถ่ิน 
ตระหนกัถึงปัญหาผลกระทบจากการท่องเท่ียว ดุลยภาพของระบบนิเวศ รู้แนวทางการอนุรักษ ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม      รวมทั้งมีการอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ดั้งเดิมของทอ้งถ่ิน เพื่อใหเ้ป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินต่อไปในอนาคต อีก
ทั้งเป็นการสร้างความเขม้แข็งใหแ้ก่ชุมชนทอ้งถ่ินในระยะยาวส าหรับการพฒันาขีดความสามารถ
และเพิ่มศกัยภาพของคนในทอ้งถ่ินโดยเฉพาะอยา่งยิง่เยาวชนผูท่ี้จะเติบโตขึ้นมามีบทบาท
รับผิดชอบในการพฒันาทอ้งถ่ินของตนสามารถกระทา้ไดห้ลายวิธี เช่นการฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร การถ่ายโดนความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากผูอ้าวุโสสู่เยาวชน
รุ่นใหม่ และการเรียนรู้เร่ืองวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน เป็นตน้  

ประเด็นส าคญัของการด าเนินกิจกรรมดงักล่าว     ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ดา้นการอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาดั้งเดิม เกิด 
ความรักและความสามคัคีในชุมชน มีการเช่ือมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ระหวา่งชุมชน อีกทั้งนา้ไปสู่  
ความเขา้ใจในการจดัการการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชนกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของชุมชนยงัเช่ือมโยงไปถึงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหวา่ง ชุมชน โดยท่ีการจดัการ
การท่องเท่ียวเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัท่ีก่อใหเ้กิดการถ่ายโดนความรู้ ของคนในชุมชนจาก
แต่ละหมู่บา้น      สามารถนา้ความรู้ไปแปรสู่การด าเนินการใหบ้งัเกิดผลขึ้นจริงดว้ยการน าเอา
ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีอนัไดแ้ก่ น ้าตก พืชพรรณไม้
ในป่าท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ     รวมทั้งวฒันธรรมประเพณีมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้ 
อยา่งเหมาะสมและมีความยัง่ยนื (จิราภรณ์ อมัพรพรรด์ิ, 2547) 

การศึกษาธรรมชาติและภูมินิเวศยอ่ยของพื้นท่ี ช่วยใหรู้้วา่พื้นท่ีต่างๆ มีศกัยภาพในการ  
พฒันาดา้นการท่องเท่ียวในดา้นใด และมากนอ้ยเพียงใด บางชุมชนอาจมีเฉพาะทรัพยากรการ  
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ บางชุมชนมีขอ้เด่นในดา้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรม ซ่ึงลว้นเอ้ือต่อการ  
พฒันาไปสู่การจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนทั้งส้ิน     อีกทั้งช่วยใหป้ระชากรในชุมชนเขา้ถึงฐาน  
ทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี ไดเ้รียนรู้แนวทางการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื มี  
การจดัการองคค์วามรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิม รวมทั้งมีการถ่ายโดนความรู้และภูมิปัญญาของชุมชน 
โดยเกิดจากการระดมความคิดเห็นแลกเปล่ียนทศันะและประสบการณ์ของคนในชุมชน     เพื่อหา
ขอ้ดีขอ้เสียและผลกระทบของการท่องเท่ียว     มีการแสวงหาทางเลือกในการจดัการการท่องเท่ียวท่ี  
สอดคลอ้งเหมาะสมกบับริบทของชุมชน โดยยดึตามความตอ้งการของคนในชุมชนเป็นส าคญั 
พร้อม ทั้งค  านึงถึงความสามารถในการรองรับของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีดงักล่าว 
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การท่ีชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวโดยตรง     โดยการน าเอาทรัพยากร  
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ     วฒันธรรมและประวติัศาสตร์มาใชเ้ป็นพื้นฐานในการจดัการการ
ท่องเท่ียวภายใตก้รอบแนวคิดการจดัการอยา่งย ัง่ยนืและมีการผสานการพฒันาธุรกิจการท่องเท่ียว
เขา้กบัการพฒันาดา้นสังคม และการคุม้ครองดา้นส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งคา้นึงถึงความสามารถใน
การรองรับของธรรมชาติในพื้นท่ี    ก็ลว้นเป็นรูปแบบของการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
การจดัการในรูปแบบดงักล่าว     นอกจากจะใหค้วามส าคญัในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร 
ในทอ้งถ่ินแลว้ ยงัช่วยใหมี้การกระจายอ านาจการจดัการทรัพยากร นา้ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมี
อยูม่าใชอ้ยา่งเหมาะสมกบัพื้นท่ี ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อทอ้งถ่ินทั้งในทางตรงและทางออ้ม ทั้งใน
ระยะสั้น และระยะยาว  

เหนือส่ิงอ่ืนใด การด าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยอาศยัฐานทรัพยากรและองคค์วามรู้ท่ีมี 
อยูใ่นทอ้งถ่ิน เป็นกระบวนการพฒันาท่ีคนในชุมชนร่วมมือร่วมใจกนั นา้ไปสู่การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ร่วมกนัซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความเขา้ใจระหวา่งคนต่างวฒันธรรม ก่อให้เกิดความช่ืนชมซ่ึงกนั
และกนั และ ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาอยา่งต่อเน่ือง (ดรรชนี เอมพนัธุ์, 2550) 

2.2.4  แนวทางการสนับสนุนการท่องเท่ียวโดยชุมชน  
การท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นกิจกรรมหน่ึงในการส่งเสริมใหชุ้มชนไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ถึง 

ทรัพยากรและรักษาคุม้ครองทรัพยากรท่ีมีในทอ้งถ่ิน      รวมทั้งนา้ฐานทรัพยากรดงักล่าวมาจดัการ
ให ้เป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวของชุมชน     โดยพยายามหลีกเล่ียงมิใหเ้กิดผลกระทบต่อทั้งชุมชน
และส่ิงแวดลอ้ม     มีการคา้นึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเป็นส าคญัการน า
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูภ่ายในชุมชนมาใชเ้ป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวภายใตก้รอบแนวคิดการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื จะนา้ไปสู่การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื ก่อใหเ้กิดการเสริมความมัน่คง
ทางดา้นเศรษฐกิจและสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชน      และเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชนในหลายๆ
ดา้น อาทิ  การผลิตสินคา้และผลิตภณัฑด์า้นหัตถกรรมของชุมชน การพฒันาศกัยภาพของคนใน
ชุมชนก่อใหเ้กิดการกระจายรายไดข้องคนภายในชุมชน      และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งอนุรักษฟ้ื์นฟูวฒันธรรมประเพณี     ภูมิปัญญาในพื้นท่ีชุมชนแหล่งท่องเท่ียว 
การน าทรัพยากรซ่ึงเป็นสินทรัพยร่์วมของชุมชนทอ้งถ่ินมาใชเ้ป็นฐานในการพฒันาเศรษฐกิจ 
ของชุมชนต่างๆทัว่ภูมิภาคของประเทศ เพื่อนา้ไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในชุมชน ควรมี
การก าหนดแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวโดยชุมชน ดงัน้ี 

1) การพฒันาแหล่งท่องเท่ียว จะตอ้งค านึงถึงศกัยภาพความสามารถในการรองรับของ 
พื้นท่ี และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งตอ้งมีแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไปกบั
แผนพฒันา 
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2) การส่งเสริมและการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว จะตอ้งอยภู่ภายใตกรอบการอนุรักษ ์และ 
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

3) การก าหนดทิศทาง และมาตรการส่งเสริมพฒันาการท่องเท่ียวจะสอดคลอ้งกบับริบท
ของชุมชน ทางในดา้นสภาพทางสังคม สภาพทางเศรษฐกิจพื้นฐาน ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว 

4) การเตรียมมาตรการป้องกนัและควบคุมปัญหาความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้ม 
วฒันธรรม และวิถีชีวิตของชมุมชน ท่ีคาดวา่อาจจะเกิดจากกิจกรรมการท่องเท่ียว 

5) หน่วยยงานท่ีรับบผิดชอบแหล่งงท่องเท่ียว ตอ้งรายงานผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ี
เกิดจากการท่องเท่ียว  ต่อคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

6) จากจ านวนนกัท่องเท่ียวโดยค านึงถึงสมรรถนะและระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะ
รองรับได ้โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความอ่อนไหวของระบบนิเวศ เช่น การก าหนด จ านวน
นกัท่องเท่ียว การก าหนดระยะเวลา และการจดัใหมี้ทางเลือกต่างๆ เพื่อให้แแหล่งงท่องเท่ียวไดรั้บ  
การฟ้ืนฟูจากการท่องเท่ียวของแต่ละชุมชน 

7) แหล่งท่องเท่ียวจะตอ้งมีการจดัสภาพแวดลอ้มให้อยูใ่นระดบัมาตรฐานท่ีดี มีการบริหาร
จดัการน ้าเสีย ขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกูลท่ีถูกสุขลกัษณะ รวมทั้งควบคุมคุณภาพอากาศและเสียงท่ี
จะมีผลต่อนกัท่องเท่ียว ชุมชน การท่องเท่ียวและทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยูภ่ายในชุมชน มีแนวทาง
จดัการท่ีส่งงผลใหน้อ้ยท่ีสุดหรือไม่ให้เกิดขึ้นเลย 

8) มีการก าาหนดสัดส่วนรายไดท่ี้เกิดจากกิจกรรมการท่องเท่ียวมาใชใ้นการดูแลรักษา 
ฟ้ืนฟู บูรณะ จดัการสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว โดยแกไ้ขปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อเป็นการกระจายรายไดสู่้คนในทอ้งถ่ิน      รวมไปถึงการน ารายไดไ้ปพฒันากิจกรรมการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืใหแ้ก่ชุมชนนั้นๆอีกดว้ย 

9) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลแหล่งงท่องเท่ียวจะตอ้งดูแลรักษาเอกลกัษณและคุณค่า 
ดั้งเดิมของแหล่งท่องเท่ียวไวโ้ดยก าาหนดมาตรการควบคุมไม่ใหมี้การดดัแปลงสภาพแวดลอ้ม      
รวมทั้ง ควบคุมการก่อสร้างบริการพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆใหก้ลมกลืน     ไม่ลด
คุณค่า ความส าคญัและเอกลกัษณท่ีแต่ละชุมชนมีมาแต่เดิม 

10) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเท่ียว ประสานกบัหน่วยงานท่ีมีอ านาจ 
บงัคบัใชก้ฎหมาย ใหมี้การบงัคบัใชอ้ยา่งเขม้งวด เพื่อปราบปรามผูก้ระท าผิดกฎหมายอยา่งจริงจงั  
และต่อเน่ือง โดยเฉพาะการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์ และกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดดความเสียหายต่อ 
ส่ิงแวดดลอ้มและโบราณสถาน (ดรรชนี เอมพนัธุ์, 2550) 
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กระบวนการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมนั้นยดึหลกัการจดัการแบบมี

ส่วนร่วม เร่ิมตน้ท่ีการสอบถามความตอ้งการและความสนใจเขา้ร่วมด าเนินการจดัการการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน การวางแผน การด าเนินการ และการติดตามประเมินผล กระบวนการจดัการ
การท่องเท่ียวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมในระดบัชุมชนท่ีตอ้งการจดัตั้งเป็นองคก์รท่องเท่ียวของ
ชุมชน มีขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การประเมินความพร้อมและศกัยภาพของชุมชนเพื่อพฒันาการท่องเท่ียว 
เป็นขั้นตอนเร่ิมตน้ท่ีส าคญัเพื่อสอบถามความตอ้งการ ความคิดเห็น ทศันคติ และความพร้อมของ 
ชุมชนในการพฒันาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว ในขั้นตอนเร่ิมตน้น้ีควรนา้เสนอขอ้มูลเก่ียวกบั 
ความหมายความส าคญัของการจดัการการท่องเท่ียว ประโยชน์ท่ีชุมชนจะไดรั้บ รวมถึงผลกระทบท่ี 
อาจจะเกิดขึ้นกบัชุมชน การใหข้อ้มูลครบทุกดา้นสามารถช่วยใหชุ้มชนตดัสินใจไดง้่ายขึ้น หาก
ชุมชนมีความตอ้งการและเห็นประโยชน์ของการท่องเท่ียวแลว้จึงด าเนินการขั้นต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 2 น าเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนบัสนุน มีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัท า 
ขอ้เสนอโครงการพฒันาการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีระบุแนวคิด รูปแบบ วิธีการและแนวทางการมี
ส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน รวมทั้งผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บใหแ้ก่สมาชิกชุมชนทราบ นอกจากนั้น
ขอ้เสนอโครงการดงักล่าวยงัสามารถเสนอขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนท่ี
เก่ียวขอ้งและมีบทบาทในการสนบัสนุนการท่องเท่ียวของชุมชน การจดัทา้ขอ้เสนอโครงการน้ีจดั
ทา้โดยสมาชิกของชุมชนเองหรือหน่วยงานพี่เล้ียงท่ีมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการการท่องเท่ียว
โดยชุมชนเป็นอยา่งดีและขยายขอ้มูลออกไปสู่สมาชิกในชุมชนท่ีตอ้งการมีส่วนร่วมต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 3 การรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวโดยชุมชนมีส่วน 
ร่วม เป็นขั้นตอนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของการจดัการการ 
ท่องเท่ียวโดยชุมชนโดยใหส้มาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูล เรียนรู้แนวทางและวิธีการ
จดัการการท่องเท่ียว ตลอดจนช่วยกนัวิเคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน ศกัยภาพและคาดคะเนปัญหาหรือ
ประเด็นท่ีเป็นขอ้จา้กดัของชุมชน ผลลพัธ์ท่ีไดค้ือขอ้มูลท่ีส าคญัต่อการก าหนดแนวทางการจดัการ
การท่องเท่ียวโดยชุมชนในดา้นทรัพยากรท่องเท่ียว ส่ิงแวดลอ้ม การบริการ การพฒันา กฎระเบียบ
ขอ้ปฏิบติัต่างๆของนกัท่องเท่ียว 

ขั้นตอนท่ี 4 วางแผนการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนมีส่วนร่วม เป็นขั้นตอนท่ีน า 
ขอ้มูลท่ีรวบรวมและวิเคราะห์ไดม้าประกอบเป็นแผนงานและโรงการท่ีตอบสนองต่อวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน รวมถึงแกปั้ญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนัและ 
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แนวโนม้ในอนาคต ตลอดจนก าหนดแผนงานส่งเสริมหรือเพิ่มพูนศกัยภาพของการบริหารจดัการ
การท่องเท่ียวโดยชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

ขั้นตอนท่ี 5 การเตรียมความพร้อมของชุมชนในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวโดย 
ชุมชนมีส่วนร่วม เป็นขั้นตอนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสร้างทกัษะและองคค์วามรู้ต่างๆท่ีจา้เป็น 
ส าหรับชุมชนในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัการ โดยจดั
ประชุมแนะน าการท่องเท่ียวโดยชุมชนใหแ้ก่สมาชิกชุมชน การจดัตั้งองคก์ร การก าหนดกิจกรรม
และโปรแกรมการท่องเท่ียว การจดั Home Stay เป็นการจดัทา้บญัชีรายรับรายจ่ายอยา่งง่าย สัดส่วน
การจดัสรรรายไดอ้ยา่งโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของสมาชิกในชุมชน 

ขั้นตอนท่ี 6 การด าเนินการท่องเท่ียวโดยชุมชนมีส่วนร่วม เป็นขั้นตอนท่ีสมาชิกภาย 
ชุมชนไดมี้โอกาสตอ้นรับนกัท่องเท่ียว และมีการด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนดไว  ้

ขั้นตอนท่ี 7 การประเมินผลการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนมีส่วนร่วม เป็นขั้นตอน 
ท่ีด าเนินการจดัสร้างเคร่ืองมือหรือก าหนดแนวทางในการประเมินผลเชิงคุณภาพจากการจดัการการ 
ท่องเท่ียวโดยชุมชน เพื่อใหท้ราบถึงจุดดอ้ยและพิจารณาปรับปรุง และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น (พจนา 
สวนศรี, 2546) 

ขั้นตอนการวางแผนจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
การวางแผนจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน เป็นกิจกรรมท่ีชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการ 

ด าเนินการ ตั้งแต่ก าหนดประเด็นปัญหา รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล ประเมินศกัยภาพและขอ้จา้กดั 
ของชุมชน ตลาดและทรัพยากรท่องเท่ียวเพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการจดัการการ 
ท่องเท่ียวของชุมชน ทุกองคป์ระกอบของการจดัการการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ แนวทางการจดัการ 
ทรัพยากรการท่องเท่ียว การจดัการดา้นตลาด นกัท่องเท่ียวและการบริการต่างๆ การจดัการส่ิง 
อา้นวยความสะดวก และการบริหารการจดัการการท่องเท่ียวเพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนื บรรลุเปูาหมาย 
และวตัถุประสงคข์องการจดัการการท่องเท่ียวท่ีชุมชนร่วมกนัก าหนดขึ้นในภาวะปัจจุบนัพบวา่
โอกาสท่ีชุมชนทอ้งถ่ินจะริเร่ิมและด าเนินการจดัการทา้แผนการท่องเท่ียวเองมีค่อนขา้งนอ้ย ส่วน
ใหญ่การวางแผนการท่องเท่ียวของชุมชนจะเป็นการด าเนินงานร่วมกนัระหวา่งนกัวางแผนภายนอก
ท่ีมีหนา้ท่ีหรือบทบาทในการสนบัสนุนส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อใหชุ้มชนสามารถดูแลจดัการ
ทรัพยากรการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งย ัง่ยนื และเพื่อพฒันาชุมชนใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นจากการ
ท่องเท่ียว ดงันั้น กระบวนการวางแผนการท่องเท่ียวของชุมชนท่ีมีผูอ้  านวยความสะดวกหรือพี่เล้ียง
จากหน่วยงานภายนอกนั้น มกัเนน้ใหชุ้มชนเป็นผูร่้วมคิดและใหข้อ้เสนอแนะในการจดัการทา้
แผนการท่องเท่ียวเพื่อใหแ้ผนนั้นน าไปสู่การยอมรับของชุมชนและการน าไปปฏิบติัไดน้ั้น โดยการ
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เร่ิมตน้กระบวนการวางแผนจากการสอบถามความตอ้งการของชุมชนในการร่วมวางแผนและ
จดัการการท่องเท่ียว จากนั้นจึงเป็นการเร่ิมตน้กระบวนการก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค ์
ของการวางแผนไปจนกระทัง่การน าแผนไปสู่การปฏิบติั 

1) การก าหนดวตัถุประสงคข์องการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนในขั้นตน้น้ีเป็นการ
ก าหนดวตัถุประสงคข์องการจดัการหรือพฒันาการท่องเท่ียวโดยทัว่ไปวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดขึ้น
ควรสะทอ้นถึงความสมดุลของปัจจยัทั้ง 3 ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการของการพฒันา การ
จดัการ ซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นสังคม และปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ นอกจากนั้น ยงัควร
สะทอ้นถึงเปูาหมายของการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื เม่ือการวางแผนด าเนินการไประยะ
หน่ึงวตัถุประสงคข์องการจดัการการท่องเท่ียวน้ีจะมีความชดัเจนยิง่ขึ้นเม่ือไดรั้บขอ้เสนอแนะหรือ
ขอ้คิดเห็นจากผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในชุมชนและนอกชุมชนเพิ่มเติม 

2) การส ารวจรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการส ารวจรวบรวมและประเมินสถานภาพ
ดา้นต่างๆของการจดัการการท่องเท่ียวโดยเนน้การศึกษาถึงศกัยภาพ โอกาส และปัญหาหรือ
อุปสรรค ขอ้จา้กดัต่างๆของการพฒันาและการจดัการระบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศทั้ง 4 
องคป์ระกอบ ไม่วา่จะเป็นทรัพยากรท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียว/ตลาดการท่องเท่ียว การบริการ และ
องคก์รบริหารจดัการ โดยใช ้SWOT Analysis 

3) การก าหนดนโยบายและร่างแผนทางเลือก 
เป็นขั้นตอนของการก าหนดนโยบายการพฒันาส่งเสริมและจดัการการท่องเท่ียวท่ี 
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัชุมชน และตอบสนองต่อศกัยภาพ โอกาส และปัญหาอุปสรรค ขอ้จา้กดั
ต่างๆของการจดัการการท่องเท่ียว ในระหวา่งขั้นตอนน้ีมกัมีการใหค้วามรู้และหลกัการของการ
จดัการการท่องเท่ียวท่ีถูกตอ้งกบัชุมชนและกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ
ร่วมกนัในทิศทางเดียวกนั โดยนกัวางแผนภายนอกชุมชนซ่ึงอาจเป็นพฒันากรอ าเภอ ครูอาจารย ์
หน่วยงานส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน มกัทา้หนา้ท่ีในการเป็นพี่เล้ียงทางวิชาการ หรือจดัใหมี้
การศึกษาดูงานเพื่อขยายวิสัยทศัน์ในการจดัการการท่องเท่ียวใหแ้ก่สมาชิกภายในชุมชน 

4) การน าแผนไปปฏิบติั รายละเอียดของแผนท่องเท่ียวระดบัชุมชนตอ้งมีมากเพียงพอใน
การน าไปสู่การปฏิบติัอยา่งสะดวก แผนงานและโครงการท่ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้ตอ้งน ามา
จดัท าเป็นรายละเอียดโครงการลา้ดบัความส าคญัก่อน-หลงั จดัตั้งองคก์รจดัการการท่องเท่ียวของ
ชุมชน ก าหนดบทบาท และแนวทางของผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนของพื้นท่ี 
รวมทั้งงบประมาณและแหล่งท่ีมาของงบประมาณท่ีมีความเป็นไปได ้และวิธีการประเมินผล
ความส าเร็จของโครงการ แผนงานท่ีไม่สามารถนา้ไปปฏิบติัไดถื้อวา่เป็นแผนงานท่ีไม่เกิด
ประโยชน์ ดงันั้น นกัวางแผนจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัต่อกลยทุธ์ในการนา้แผนไปสู่การปฏิบติั ไม่
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วา่จะเป็นเร่ืองของการประสานความร่วมมือ การก าหนดเง่ือนไขการใชป้ระโยชน์และมาตรการ
ต่างๆท่ีสามารถปฏิบติัได ้แผนงานดา้นการเงินเพื่อการสนบัสนุนการลงทุนต่างๆตอ้งมีความเป็นไป
ได ้การกระตุน้ใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมตั้งแต่เร่ิมตน้อยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะการจดัทา้แผนจะนา้ไปสู่
ความร่วมมือในการนา้ไปปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดี 

5) การประเมินผลและติดตามผลการด าเนินงานโครงการต่างๆเม่ือนา้ไปปฏิบติัแลว้ จา้เป็น
ตอ้งมีการประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง เพื่อพิจารณาอุปสรรคและผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 
และท่ีส าคญัเป็นการติดตามผลกระทบจากการการท่องเท่ียวท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม สังคมและเศรษฐกิจ
ของทอ้งถ่ินนั้นๆ เพื่อจะไดน้า้ขอ้มูลไปใชใ้นการด าเนินการจดัทา้แผนในระยะต่อไป (ดรรชนี เอม
พนัธุ์, 2550) 

2.2.5  การจัดการตลาดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
การท่องเท่ียวโดยชุมชนจะยัง่ยนืและประสบความส าเร็จทางเศรษฐกิจไดน้ั้นตอ้งอาศยั 

การตลาดเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อประชาสัมพนัธ์และเป็นส่ือกลางระหวา่งชุมชน นกัท่องเท่ียว
และผูป้ระกอบการท่องเท่ียว การตลาดยงัเป็นเคร่ืองมือในการเลือกสรรกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีความ
สนใจในกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีใหค้วามส าคญักบัการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเท่ียวทั้งทางธรรมชาติ วฒันธรรมและวิถีชีวิตทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง ผา่นการให้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่นกัท่องเท่ียวถึงรูปแบบการประกอบกิจกรรม และส่ิงอา้นวยความสะดวกทางการ
ท่องเท่ียวท่ีมีภายในชุมชน เป็นการสร้างความคาดหวงัท่ีถูกตอ้งเพื่อใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวเกิดความพึง
พอใจมากท่ีสุดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน หลกัการส าคญั
ของการด าเนินการท่องเท่ียวโดยชุมชนคือกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน เพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เป้าหมายทางเศรษฐกิจ เป้าหมายทางสังคม และเปูาหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อใหเ้กิดการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื ดงันั้นการด าเนินการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนจึงไม่ไดมุ้่งเนน้
เป้าหมายเฉพาะดา้นเศรษฐกิจหรือการผลก าไรจากการด าเนินงานเท่านั้น แต่ชุมชนตอ้งให้
ความส าคญักบัความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวดว้ย ซ่ึงถือเป็นจุดขาย
ท่ีส าคญัของชุมชนอยา่งไรก็ตามชุมชนตอ้งสร้างศกัยภาพดา้นการแข่งขนัทางการตลาดเพื่อดึงส่วน
แบ่งทางการตลาดของนกัท่องเท่ียวกลุ่มเปูาหมาย และด าเนินการพฒันาการท่องเท่ียวเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายของการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืใหไ้ด ้การด าเนินการดา้นการตลาดการท่องเท่ียวโดยชุมชน
พิจารณาด าเนินการตามส่วนประสมทางการตลาดของการท่องเท่ียวส่วนประสมทางการตลาดของ
การท่องเท่ียวโดยชุมชน เป็นองคป์ระกอบหลายๆส่วนท่ีชุมชนสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือหรือกลยทุธ์
ส าหรับจดัการการตลาดการท่องเท่ียว โดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดท่ีชุมชนสามารถ
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เขา้มาควบคุมหรือพฒันาได ้แนวทางการจดัการส่วนประสมทางการตลาดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
มีดงัน้ี 

1) ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว (Product) หมายถึง ทรัพยากรการท่องเท่ียวของชุมชนท่ี 
เป็นรากฐานในการประกอบกิจกรรมรวมถึงส่ิงอา้นวยความสะดวกเพื่อบริการแก่นกัท่องเท่ียว เช่น 
ท่ีพกั อาหาร ของท่ีระลึก การคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆท่ีมีภายในชุมชน 
ชุมชนแต่ละแห่งมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัทา้ใหเ้กิดความน่าสนใจท่ีแตกต่างกนัในแต่
ละชุมชนดว้ย ส่ิงส าคญัท่ีชุมชนตอ้งด าเนินการคือการจดัการและการพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียว
ของชุมชนใหต้รงกบัความชอบความสนใจของนกัท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรใหสู้งขึ้น 
ตามแนวทางการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื นั้นคือ การใหค้วามส าคญักบัการรักษา 
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ วฒันธรรมและวิถีชีวิต และเกิดผลกระทบท่ีนอ้ยท่ีสุด ไม่จา้เป็นตอ้ง 
ปรับเปล่ียน หรือสร้างเพิ่มเติม เพียงแต่พฒันาตามศกัยภาพและมีทางเลือกในการประกอบกิจกรรม
ท่ีหลากหลาย การจดัการผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวของชุมชนตอ้งจดัการใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบ
การท่องเท่ียวของกลุ่มนกัท่องเท่ียวเปูาหมาย โดยพิจารณาจากขอ้มูลการศึกษาวิจยัการตลาดการ 
ท่องเท่ียวโดยชุมชน เพื่อดูระดบัความพึงพอใจและความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 

2) การก าหนดราคา (Price) ราคาเป็นเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบคุณภาพหรือ 
ระดบัของการใหบ้ริการการท่องเท่ียว การก าหนดราคาของการท่องเท่ียวโดยชุมชนขึ้นอยูก่บัคุณค่า 
ของทรัพยากรหรือกิจกรรมการท่องเท่ียวและคุณภาพของการใหบ้ริการท่ีสามารถตอบสนองความ 
ตอ้งการของกลุ่มนกัท่องเท่ียวเปูาหมายได ้การก าหนดราคาการท่องเท่ียวนิยมก าหนดราคาจาก
ตน้ทุนบวกก าไรท่ีตอ้งการ การก าหนดราคามีความยดืหยุน่ตามความตอ้งการของตลาดหรือแนว
โนน้นกัท่องเท่ียวท่ีอาจเพิ่มขึ้นในฤดูกาลท่องเท่ียวหรือลดลงนอกฤดูกาลท่องเท่ียว นอกจากนั้นการ
ก าหนดราคาอาจพิจารณาจากระยะเวลาการพ านกัหรือตามประเภทกลุ่มนกัท่องเท่ียว 

3) ช่องทางการจา้หน่าย (Place) หมายถึงกระบานการหรือช่องทางหรือวิธีการท่ีจะทา้ 
ใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ถึงและตดัสินใจซ้ือโปรแกรมการท่องเท่ียวของชุมชนไดง้่ายท่ีสุด วิธีการกระจาย 
และจา้หน่ายผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวของชุมชนไปยงันกัท่องเท่ียวมี 2 วิธีหลกัๆ ไดแ้ก่ (1) การ
จดัจ าหน่ายโดยชุมชน หมายถึง วิธีการท่ีชุมชนมีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายทา้หนา้ท่ีนา้เสนอขอ้มูลการ
ท่องเท่ียวของชุมชนใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวกลุ่มเปูาหมายทราบและตดัสินใจซ้ือโปรแกรมการท่องเท่ียว
ของชุมชนเอง หรือการด าเนินการขายตรงผา่นระบบอินเทอร์เน็ต หรือการขายผา่นทางโทรศพัท ์
วิธีการน้ีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะตอ้งทราบถึงขอ้มูลทุกดา้นของชุมชน และสามารถก าหนดกลุ่มเปูา
หมายนกัท่องเท่ียวชุมชนได ้มีช่องทางในการติดต่อประสานงานส่วนอ่ืนๆเพื่อใหข้อ้มูลถึงกลุ่มเปูา
หมายไดร้วดเร็วท่ีสุด (2) การขายผา่นคนกลางหรือตวัแทน คนกลางหรือตวัแทนจา้หน่ายใน
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ความหมายน้ีคือผูป้ระกอบการธุรกิจนา้เท่ียวนั้นเอง ซ่ึงชุมชนควรพิจารณาเลือกสรรตวัแทนจา้
หน่ายท่ีถูกตอ้งแก่นกัท่องเท่ียว ซ่ึงมีส่วนส าคญัในการช่วยคดัสรรนกัท่องเท่ียวให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของชุมชนตวัแทนจา้หน่ายจะมีฐานขอ้มูลของลูกคา้ท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวใหแ้ก่ตวัแทนจา้
หน่ายในราคาส าหรับผูป้ระกอบการน าเท่ียว 

4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นรูปแบบการ 
ท่องเท่ียวท่ีไม่ไดห้วงัผลก าไรทางธุรกิจเป็นเปูาหมายหลกั แต่เพื่อใหส้ามารถบรรลุเปูาหมายของ
การด าเนินการทุกดา้นไดอ้ยา่งแทจ้ริง การส่งเสริมการขายถือเป็นส่ิงจา้เป็นส าหรับการท่องเท่ียว
โดยชุมชนเพื่อใหมี้นกัท่องเท่ียวเดินทางมาเยือนชุมชนอยา่งต่อเน่ืองเป็นการกระตุน้ให้ชุมชนมีการ
ต่ืนตวัทางการท่องเท่ียวอยูเ่สมอ การส่งเสริมการตลาดจึงเนน้การน าเสนอขอ้มูลและประชาสัมพนัธ์
ผา่นส่ือและตวักลางต่างๆอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เป็นการติดต่อส่ือสารระหวา่งชุมชนกบั
นกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแจง้ข่าวสารหรือจูงใจนกัท่องเท่ียวใหต้ดัสินใจเลือกมาท่องเท่ียวใน
แหล่งท่องเท่ียวของชุมชน การด าเนินการเพื่อส่งเสริมการตลาดของการท่องเท่ียวโดยชุมชน
สามารถด าเนินการไดห้ลากหลายวิธีขึ้นอยูก่บัความถนดัของแต่ละชุมชนนั้นๆ (พจนา สวนศรี, 
2546) 

2.3  แนวคิด และทฤษฎีเกีย่วข้องกบัการท่องเที่ยวเพ่ือความยั่งยืน 
การท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีเกิดขึ้นในอนาคตท่ีทา้ใหก้ารท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีใหญ่ 

ท่ีสุดและเติบโตเร็วท่ีสุด การท่องเท่ียวจะใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ 
สังคมและวฒันธรรมพื้นบา้น นกัท่องเท่ียวและผูส่้วนไดส่้วนเสียจากการท่องเท่ียวทุกภาคส่วนมี
ความเขา้ใจต่ออนัตรายท่ีจะเกิดขึ้นจากผลกระทบของการท่องเท่ียวท่ีมีต่อทรัพยากรการท่องเท่ียว
ทั้งหมดได ้จึงพยายามท่ีจะปกปูองสถานท่ีท่องเท่ียวและนกัท่องเท่ียวก็พยายามท่ีจะทา้ใหเ้กิด
ผลกระทบเชิงบวกท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม สังคมและเศรษฐกิจการท่องเท่ียวจะเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งไป
ยงัสถานท่ีท่องเท่ียว การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืจึงเป็นวิธีการท่ีจะลดผลกระทบท่ีเกิดจาก
การท่องเท่ียวใหบ้รรลุเปูาหมายได ้การท่องเท่ียวจะไม่ย ัง่ยนือยา่งสมบูรณ์เพราะการท่องเท่ียวถือวา่
เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีผลกระทบ แต่ก็สามารถจะทา้ใหมี้ความยัง่ยนืมากขึ้นได ้

2.3.1  ความหมายของการท่องเท่ียวเพ่ือความยั่งยืน 
การท่องเท่ียวเพื่อความยัง่ยนื หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีตรงกบัความตอ้งการของ

นกัท่องเท่ียวในปัจจุบนัไดมี้การเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียว
ทั้งหมด เพื่อท่ีจะสามารถรักษาสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ ไวไ้ดร้ะยะยาว การท่องเท่ียวควรค านึงถึง
ผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและอนาคตท่ีจะเกิดขึ้นจากความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวการท่องเท่ียวเพื่อความยัง่ยนืเป็นการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้คุณค่าและความ
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เป็นเอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ มีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ในแหล่งท่องเท่ียว โดยใหน้กัท่องเท่ียวไดส้ัมผสั เรียนรู้และไดรั้บประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธรรมชาติและวฒันธรรม ให้ผลตอบแทนแก่ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวอยา่งยนืยาว รวมทั้งการ
คืนประโยชน์กลบัสู่ทรัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนการท่องเท่ียวเพื่อความยัง่ยนืเป็น
การท่องเท่ียวท่ีเคารพทั้งผูค้นในทอ้งถ่ิน นอกจากนั้นก็คือมรดกทางวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม โดย
พยายามท่ีจะใหน้กัท่องเท่ียวไดส้นุกกบักิจกรรมต่างๆ และไดรั้บการศึกษาท่ีจะเป็นผลประโยชน์ต่อ
ประชาชนของประเทศนั้นๆ นอกจากน้ีการท่องเท่ียวเพื่อความยัง่ยนืมีอยา่งนอ้ย 4 มิติคือ 

1) มิติความยัง่ยนืทางเศรษฐกิจของการท่องเท่ียว 
2) มิติทางนิเวศวิทยาท่ีเนน้ความส าคญัของระบบนิเวศวิทยา 
3) มิติของการแข่งขนัแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวในระยะยาว 
4) มิติท่ียอมรับการท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์ของการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 
การท่องเท่ียวเพื่อความยัง่ยนืควรรักษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวและสร้าง 

ความมัน่ใจวา่ ประสบการณ์ท่ีใหก้บันกัท่องเท่ียวนั้น มีความหมาย มีประโยชน์ การสร้างความ 
ตระหนกัของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการพฒันาเพื่อความยัง่ยืนและการส่งเสริมการปฏิบติัดา้นการ 
ท่องเท่ียวเพื่อความยัง่ยนืในกลุ่มนกัท่องเท่ียว (ดรรชนี เอมพนัธุ์, 2542) 

2.3.2  การพฒันาเพ่ือความยั่งยืน 
การพฒันาเพื่อความยัง่ยนืเป็นการพฒันาใหมี้ทรัพยากรท่ีเพียงพอเพื่อคุณภาพคุณภาพชีวิต 

มีการวางแผนในช่วงเวลาท่ียาวนานและทุกคนมีส่วนร่วมในการพฒันา การพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 
ประกอบดว้ย 3 มิติ คือ 

1) มิติทางดา้นเศรษฐกิจ หมายถึง การสร้างความเจริญรุ่งเรืองในระดบัท่ีแตกต่างกนั 
ของสังคมและลดค่าใชจ่้ายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมด กิจกรรมและความสามารถของพวก
เขาท่ีจะไดรั้กษาไวใ้นระยะยาว ความยัง่ยนืทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยา่งเพียงพอท่ีจะตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของประชากรได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่
จะตอ้งสามรถขจดัความยากจนและเนน้การกระจายโอกาสในการใชท้รัพยากร เพื่อลดความไม่เท่า
เทียมกนัในสังคมผูร้ ่ ารวยจะตอ้งมีส่วนช่วยเหลือผูย้ากจน ประเทศอุตสาหกรรมท่ีมีฐานะมัง่คัง่ผู ้
ร ่ ารวยควรมีส่วนช่วยในการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใหก้บัประเทศท่ียากจนผลทางเศรษฐกิจท่ีเกิด
จากการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

1.1) ขจดัปัญหาความยากจน ชุมชนมีรายไดเ้พิ่ม เน่ืองจากชุมชนมีส่วนได ้
ประโยชน์จากการท่องเท่ียวในชุมชนทั้งทางตรงและทางออ้ม ทา้ใหมี้การกระจายรายไดสู่้ชุมชน มี 
รายไดเ้พิ่มขึ้น ฐานะทางเศรษฐกิจก็จะดีขึ้น 
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1.2) เกิดกองทุนในการพฒันาหมู่บา้นหรือชุมชน เพราะเม่ือมีการท่องเท่ียวโดยชุมชน มี
การจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวอยา่งเป็นระบบ ทา้ใหน้กัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ ย่อมท าให้
ชุมชนสามารถมีรายไดจ้ากการเก็บภาษีทอ้งถ่ิน หรือจดัทา้แผนงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อน ามา
เป็นกองทุนเพื่อพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียวใหย้ ัง่ยนืต่อไป 

1.3) รัฐบาลมีรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียว ทา้ใหเ้ศรษฐกิจของประเทศเติบโตสามารถน ารายได้
ไปพฒันาประเทศต่อไป 

2) มิติทางดา้นสังคม หมายถึง การเคารพสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกนัของคนใน
สังคม ตอ้งมีการกระจายความเท่าเทียมกนัของผลประโยชน์ โดยมุ่งเนน้การบรรเทาความยากจน 
และใหค้วามส าคญักบัชุมชนทอ้งถ่ินคือ การรักษาและการเสริมสร้างระบบสนบัสนุนชีวิตของ
ชาวบา้นรับรู้และเคารพในวฒันธรรมท่ีแตกต่าง หลีกเล่ียงรูปแบบของการแสวงหาผลประโยชน์
ใดๆ (บุญเลิศตั้งจิตวฒันา, 2542) ผลทางสังคมท่ีเกิดจากการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวอยา่ง
ย ัง่ยนื 

1.1) ไดร่้วมคิด ร่วมแลกเปล่ียน เกิดการทา้งานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 
1.2 ) ไม่โดดเด่ียว เพราะภาครัฐหรือเอกชน เม่ือไปทา้งานร่วมกบัชุมชนยอ่มท าใหชุ้มชน

เกิดความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ รวมทั้งลดช่องว่างระหวา่งรัฐกบัชุมชน 
1.3) มีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจา้เป็นใหก้บัชุมชน 
1.4) มีคุณค่าชีวิตท่ีดีขึ้น เพราะสามารถเขา้ถึงการศึกษา การสาธารณสุข 
1.5) การท่องเท่ียวชุมชนไดเ้พื่อ ไดพ้นัธมิตรเพิ่มขึ้น 
1.6) เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีความเคารพซ่ึงกนัและกนั และยอมรับกนั 
1.7) เกิดความภาคภูมิใจในวฒันธรรมประเพณี รู้จกัการอยูร่่วมกนัในสังคม 
1.8) เกิดการฟ้ืนฟูและสืบทอดทางวฒันธรรม จากรุ่นอาวุโสสู่คนรุ่นใหม่ 
3) มิติทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การอนุรักษแ์ละการจดัการทรัพยากรท่ีมี จึงท าให้ 

เกิดการด าเนินการเพื่อลดมลพิษทางอากาศ ทางบกและทางน ้า การอนุรักษค์วามหลากหลายทาง 
ชีวภาพและมรดกทางวฒันธรรม การพฒันาท่ีย ัง่ยนืจะตอ้งมีการพิทกัษแ์ละสงวนรักษาความ 
หลากหลายของพนัธุ์พืช พนัธุ์สัตว ์ในสภาพธรรมชาติไวใ้หไ้ด ้เพราะส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ
รวมทั้งมนุษย ์ต่างก็มีวิวฒันาการร่วมกนัผลทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการจดัการทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

1.1) มีจิตส านึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และมีการจดัการการใชป้ระโยชน์ 
โดยคา้นึงถึงความยัง่ยนื 
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1.2) มีการวางแผนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจดัการ
เส้นทาง การหยดุการพงัทลายของดิน การไม่รบกวนสัตวป่์า การจา้กดัใหมี้นกัท่องเท่ียวท่ี 
เหมาะสม การก าจดัขยะมูลฝอย 

1.3) เกิดแนวร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และปูองกนัไม่ใหมี้
การลกัลอบทา้ลายส่ิงแวดลอ้มของนายทุนซ่ึงเจา้หนา้ท่ีรัฐไม่สามารถสอดส่องดูแลไดท้ัว่ถึง ในการ
จดักิจกรรมการท่องเท่ียวส าหรับผูม้าเยือน ควรสอดแทรกการปลูกจิตส านึกใหน้กัท่องเท่ียวมีส่วน
ช่วยในการสอดส่องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

ทั้ง 3 หลกัน้ีเป็นวิธีการของการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัท่ีสามารถเป็นไปไดท้ั้งการร่วมมือกนั
หรือการแข่งขนัของส่ิงแวดลอ้ม สังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งการบริหารจดัการ
ของภาครัฐและเอกชนท่ีมุ่งเนน้ใหมี้ความยัง่ยนืทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม สังคมและวฒันธรรม การ
พฒันาจะตอ้งมีความสมดุลท่ีเหมาะสมกนัทั้ง 3 หลกั ท่ีจะทา้ใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในระยะยาว 
ดงันั้นจึงตอ้งมี 3 แนวทางท่ีจะช่วยท าใหก้ารพฒันามีความสมดุลเพิ่มขึ้น เปรียบเหมือนกบัการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

1) การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการ
พฒันาการท่องเท่ียว การรักษากระบวนการทางนิเวศวิทยาท่ีส าคญัและใหค้วามช่วยเหลือ เพื่อการ 
อนุรักษม์รดกทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพใหดี้ท่ีสุด 

2) เคารพความถูกตอ้งทางสังคมและวฒันธรรมของชุมชนท่ีอนุรักษแ์ละการใชชี้วิต 
ร่วมกบัมรดกทางวฒันธรรมและค่านิยมดั้งเดิม ท่ีจะน าไปสู่ความเขา้ใจระหวา่งวฒันธรรม 

3) ตรวจสอบใหแ้น่ใจถึงศกัยภาพของการด าเนินงานทางเศรษฐกิจใน 
ระยะยาวท่ีใหสิ้ทธิประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีการกระจายอยา่งเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียทั้งหมด รวมทั้ง การจา้งงานท่ีมัน่คงและโอกาสสร้างรายไดแ้ละบริการสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินและมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาความยากจน (นิศา ชชักุล,2550) 

2.3.3  หลกัการของการพฒันาท่ียั่งยืน 
อีเบอร์ (Eber, 1993 อา้งใน ร าไพพรรณ แกว้สุริยะ, 2547) กล่าววา่ การพฒันาท่ีย ัง่ยนืมี 

หลกัการท่ีส าคญัคือ การมีส่วนร่วมของชุมชมและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมดท่ีมาท าความเขา้ใจ
และวิเคราะห์ปัญหาทั้งภายใยและภายนอกทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาของทอ้งถ่ิน โดย
อาศยัการเจรจาต่อรองและการสร้างมติจากภายในชุมชน ดว้ยการอาศยัประเด็นทางประวติัศาสตร์
และวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัภายในชุมชน การพฒันามีหลกัการท่ีส าคญั 7 ประการ มีดงัน้ี 

1) การมีส่วนร่วม ประกอบดว้ยการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างๆใหค้วาม 
ร่วมมือและการส่ือสารท่ีชดัเจน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีชุมชนไดจ้ดัขึ้นเพื่อการอนุรักษค์วาม 
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เป็นอยูข่องวฒันธรรม ช่วยใหมี้การแลกเปล่ียนท่ีครอบคลุมความคิดเห็นของทุกกลุ่ม เพื่อใหเ้กิด 
ประโยชน์สูงสุด จึงตอ้งมีการรวบรวมความคิดเห็นของคนภายในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างสัมพนัธ์ 
ระหวา่งบุคคล มีการแบ่งปันขอ้มูลการส่ือสารเพื่อเป็นทา้ใหค้นภายนอกชุมชนไดรู้้จกัชุมชนของ
ตนเองอีกทั้งยงัถือไดว้า่เป็นการประชาสัมพนัธ์ชุมชน ดงันั้นจึงทา้ใหเ้กิดการเคารพซ่ึงกนัและกนั มี
ความรับผิดชอบร่วมกนัระหวา่งคนในชุมชนเดียวกนัดว้ยความมุ่งมัน่ มีการทา้งานร่วมกนัและได ้
ผลประโยชน์ร่วมกนั ผลลพัธ์คือทา้ใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มขึ้น ทา้ใหค้นภายในชุมชนมีนา้หน่ึงใจเดียวกนั
และมีการแบ่งปันความรู้ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชนอีกดว้ย 

2) การตดัสินใจ ถือไดว้า่มีความส าคญัอยา่งมาก เน่ืองจากก่อนท่ีจะเกิดการตดัสินใจ 
ของชุมชน ก็ลว้นแต่ตอ้งผา่นการลงประชามติท่ีเห็นชอบไปในทิศทางเดียวกนั การพิจารณาและการ 
ทบทวนดว้ยการสร้างความตระหนกัอยา่งไตร่ตรองดีแลว้ ยอ่มส่งผลดีต่อชุมชน การตดัสินใจเกิด
จากการรับฟังความคิดเห็นของคนภายในชุมชน ซ่ึงจะมีทั้งขอ้สนบัสนุนและขอ้ขดัแยง้ เพื่อใหไ้ด้
ความคิดเห็นท่ีตรงกนัมากท่ีสุด การมีส่วนร่วมจากคนภายในชุมชนก็เพื่อพูดคุยและอภิปรายดว้ย
การทบทวนและพิจารณา จึงทา้ใหเ้กิดการตดัสินใจท่ีมีผลต่อชุมชนของพวกเขา 

3) การเป็นหุน้ส่วน การเป็นพนัธมิตรท่ีแขง็แกร่งจะตอ้งมีการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั จึงท าให้
เกิดการจดักลุ่มและเครือข่ายสังคมภายในชุมชน เพื่อเอาไวป้รึกษาหารือปัญหาต่างๆ ก่อนท่ีจะถูก
แพร่กระจายสู่คนภายในชุมชน กุญแจส าคญัของการจดัตั้งหุน้ส่วนเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพมาก 
ท่ีสุด คือสมาชิกของคนภายในชุมชนมีความสามารถท่ีแตกต่างกนั ทกัษะความรู้ท่ีจา้เป็นในการ 
ด าเนินงานออกมาใหดี้ท่ีสุด จะตอ้งพึ่งความสามารถจากคนภายในชุมชน สมาชิกภายในชุมชน
จะตอ้งมีการรับมือกบัจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ท่ีมีผลกระทบการท่องเท่ียวเพื่อความ
ยัง่ยนืในชุมชนของตนเอง การจดัตั้งเครือข่ายก็เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือไวว้างใจใหก้บัคนภายใน
ชุมชน 

4) การก ากบัดูแล การปกครองทอ้งถ่ินท่ีดีจะตอ้งมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและมี 
ความรับผิดชอบ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นบรรทดัฐานทางสังคมท่ีช่วยส่งเสริมใหชุ้มชนมีการ 
ควบคุมมากขึ้น โดยการควบคุมน้ีจะไม่กระทบต่อสิทธิของคนภายในชุมชน และเป็นท่ียอมรับแก่
คนภายในชุมชน การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไม่ควรเกิดความคลาดเคล่ือน หรือเกิดขึ้นเพียงเลก็นอ้ย 
เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัคนภายในชุมชน โดยกระบวนการดงักล่าวสามารถตรวจสอบได ้เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถของผูก้  ากบัดูแลในการตดัสินใจเพื่อท่ีจะปรับปรุงการบริหารชุมชนอีกทั้งยงั
เก่ียวกบัความรับผิดชอบในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูภ่ายในชุมชนใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีดีต่อชุมชนมาก
ท่ีสุด และยงัน าพามาซ่ึงการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืของชุมชน การเสริมสร้างศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียว
ลว้นแต่มีความเช่ือมโยงกบัองคป์ระกอบต่างๆภายในชุมชน โดยเฉพาะคนภายในชุมชน เพราะการ
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ตอบสนองของคนในภายชุมชนจะตอ้งผา่นการลงประชามติ จึงจะทา้ใหผู้ท่ี้ก ากบัดูแลด าเนินการ
ต่อไปได ้

5) ความรู้และขอ้มูล การจดัการกบัขอ้มูลภายในชุมชนจะตอ้งมีความเหมาะสม ตรง 
เวลา และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดท้นัตามเวลาท่ีก าหนด หรือสามารถเขา้ถึงขอ้มูลโดยสะดวก
ส าหรับนกัท่องเท่ียว หรือแมก้ระทัง่ผูท่ี้สนใจในชุมชนนั้นๆ เพื่อทา้การศึกษา เพื่อการท่องเท่ียว 
หรือแมก้ระทัง่การนา้มาสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืของชุมชน ขอ้มูลท่ีมีความส าคญัอีกอยา่งหน่ึงคือ 
สภาพแวดลอ้มของชุมชน วฒันธรรม ประเพณี การด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ การเกษตร เพราะ 
ขอ้มูลเหล่าน้ีมีผลท่ีจะทา้ใหดึ้งดูดนกัท่องเท่ียวไม่มากก็นอ้ย ท่ีมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรียนรู้ ส่ิง
ต่างๆท่ีอยูภ่ายในชุมชน 

6) การปรับปรุง การปรับปรุงของชุมชนในท่ีน้ีหมายถึงการตรวจสอบ ประเมินความ 
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว และน าผลของการตรวจสอบมาพฒันาชุมชนใหดี้ขึ้น ส่วนประกอบท่ี
ส าคญัของการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองคือ การตรวจสอบและประเมินผลความ
คืบหนา้หรือประสิทธิภาพของการปรับปรุง วา่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไวห้รือไม่ อีกทั้งยงัเปิดรับ
ความคิดเห็นของคนภายในชุมชน เพื่อท่ีจะนา้มาเพิ่มประสิทธิภาพแลถะประสิทธิผล เน่ืองจากคน
ภายในชุมชนจะไดพ้บปะกบันกัท่องเท่ียว จึงทา้ใหค้นภายในชุมชนทราบถึงความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด 

7) วิถีชีวิตท่ีดี การพฒันาท่ีย ัง่ยนืเป็นส่ิงท่ีเก่ียวกบัการพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียว แหล่ง 
ชุมชน ใหมี้ความยัง่ยนืโดยการสร้างพฤติกรรมจากคนภายในชุมชน ค่านิยมและจริยธรรมท่ีดีใน
การด าเนินชีวิต การสร้างวิถีชีวิตท่ีย ัง่ยนืก็ขึ้นอยูท่ี่พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 
จริยธรรมและระบบค่านิยมท่ีน าไปใชโ้ดยคนภายในชุมชนในแต่ละชุมชน ทา้ยท่ีสุดแลว้
ความส าเร็จในการสร้างวิถีชีวิตท่ีดี นัน่ก็คือการสร้างคุณค่าใหก้บัทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัชีวิของคนภายในชุมชนของพวกเขามาตั้งแต่เกิดการพฒันาการท่องเท่ียวอาจจะ
เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเท่ียวมากขึ้นไดก้็ต่อเม่ือมีนกัท่องเท่ียวจา้นวนมากมาเท่ียวก็จะ
ทา้ใหร้ะบบนิเวศเส่ือมโทรม มีการเปล่ียนแปลงทางสังคมซ่ึงจะทา้ใหเ้กิดการสูญเสียทางมรดกทาง
วฒันธรรม และมีการพึ่งพาเศรษฐกิจมากขึ้น ในทุกกิจกรรมการท่องเท่ียวตอ้งมีการพฒันาและการ
จดัการท่ีย ัง่ยนืเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวท่ีมาเพื่อพกัผอ่น เพื่อผจญภยัหรือเพื่อประชุม ไดส้ัมผสักบัการ
ท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืเป็นการท่ีเท่ียวท่ีตอ้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม ท่ีมุ่งมัน่
ท่ีจะรักษาธรรมชาติและสามารถบูรณาการกบัการใชชี้วิตของคนภายในชุมชน ซ่ึงสถานท่ีท่องเท่ียว
ในหลายๆท่ีสามารถรักษาศกัยภาพ ความน่าสนใจของสถานท่ีท่องเท่ียวไดอ้ยา่งไม่จา้กดัเวลา 
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การพฒันาทุกรูปแบบ รวมทั้งการพฒันาการท่องเท่ียวจะก่อใหเ้กิดผลกระทบกบัส่ิงต่างๆ แต่การ
พฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวขนาดเลก็ทั้งหมด ก็จะมีผลกระทบท่ีนอ้ยลงและมีความรุนแรงนอ้ยกวา่ 
การพฒันาขนาดใหญ่ รวมทั้งรูปแบบของการท่องเท่ียวทางเลือก เช่น การท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีตั้งอยู่ 
ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีความเปราะบางและความเส่ียง ก็สามารถก่อใหเ้กิดผลกระทบมากเช่นกนั 
นอกจากน้ี จา้นวนนกัท่องเท่ียวก็จะมีผลต่อการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่การท่องเท่ียว
แบบมวลชน ก่อใหเ้กิดผลกระทบสูงกวา่การท่องเท่ียวทางเลือกท่ีมีนกัท่องเท่ียวเป็นกลุ่มขนาดเลก็ 
อยา่งไรก็ตามการท่องเท่ียวขนาดใหญ่หรือการท่องเท่ียวแบบมวลชน (Mass Tourism) ก็มีจุดแขง็ท่ี
สามารถน ามาใชป้ระโยชน์เพราะผูป้ระกอบการท่องเท่ียวแบบมวลชนมีการตลาดและทกัษะการ
ส่ือสาร อีกทั้งยงัมีโอกาสในการติดต่อกบักลุ่มคนต่างๆ ท่ีมีความสนใจในการพฒันาท่ีย ัง่ยนื มี
ผูบ้ริโภคจา้นวนมากท่ีซ้ือผลิตภณัฑข์นาดใหญ่ ผูป้ระกอบการกิจการการท่องเท่ียวแบบมวลชนจะมี
อิทธิพลเหนือกวา่ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจา้หน่าย ดงันั้น ผูป้ระกอบกิจการการท่องเท่ียวแบบมวลชน
สามารถใชศ้กัยภาพของตนในการจูงใจ โนม้นา้วและนา้นโยบายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืใหก้บั
นกัท่องเท่ียวไดง้่าย รวมทั้งสามารถควบคุมก ากบัใหน้กัท่องเท่ียวช่วยกนัพฒันาชุมชนท่ีเขา้ไป
ท่องเท่ียว ใหเ้กิดความยัง่ยนืจากผูท่ี้เขา้ไปท่องเท่ียวไดอี้กดว้ย การท่องเท่ียวท่ีมีเปูาหมายสูงสุดของ
การพฒันาเพื่อการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื จึงตอ้งมีความมุ่งมัน่ การปรับตวัเพื่อการสร้างสมดุลใหก้บั
สถานท่ีท่องเท่ียว สภาพแวดลอ้ม สังคม วฒันธรรม เพราะการเปลี่ยนแปลงอยา่งต่อเน่ืองของโลก 
จึงทา้ใหต้อ้งมีการวางแผนในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง การวางแผนดา้นการท่องเท่ียวในระยะยาว 
10-20 ปี ไดต้ระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงท่ีจะเป็นไปแบบค่อยๆ การพฒันาท่ีย ัง่ยนืจะตอ้งให้
ผลประโยชน์กบัผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมด รวมทั้งคนภายในชุมชน ชุมชนทอ้งถ่ิน นกัท่องเท่ียว 
และรัฐบาล (บุญเลิศ ตั้งจิตวฒันา,2542) 

นอกจากน้ี การท่องเท่ียวยงัเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัท่องเท่ียวท่ีมีความสัมพนัธ์กบั 
ส่ิงแวดลอ้มและชุมชนทอ้งถ่ิน ความสัมพนัธ์ในลกัษณะเดียวกนัน้ีจะไม่เกิดเหนือภาคธุรกิจอ่ืนๆ 
ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคการท่องเท่ียวหรือท่ีเรียกวา่นกัท่องเท่ียว จะเดินทางไปยงัผูผ้ลิตและผลิตภณัฑซ่ึ์ง
จะมีลกัษณะพิเศษ 3 ดา้นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของความสัมพนัธ์ของความสัมพนัธ์ระหวา่งการท่องเท่ียว
และการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 

1) ปฏิสัมพนัธ์ คือธรรมชาติของการท่องเท่ียวถือไดว้า่เป็นอุตสาหกรรมการบริการท่ี 
อยูบ่นพื้นฐานของการส่งมอบประสบการณ์ในสถานท่ีใหม่ๆ การท่องเท่ียวจะเก่ียวขอ้งกบัการ
ท างานร่วมกนัขององคก์รต่างๆภายในชุมชน องคป์ระกอบต่างๆจา้นวนมาก ทั้งทางตรงและ
ทางออ้มระหวา่งนกัท่องเท่ียว ชุมชนทอ้งถ่ินและสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ินลว้นแต่มีความสัมพนัธ์
ซ่ึงกนัและกนั 
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2) ใหค้วามรู้ ในท่ีน้ีหมายถึงการท่องเท่ียวจะท าใหน้กัท่องเท่ียวและชุมชนทอ้งถ่ินเกิด 
จิตใตส้ านึกต่อปัญหาของส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชนนั้นๆ รวมทั้งความแตกต่างของวฒันธรรม
ภายในชุมชนท่ีนกัท่องเท่ียวแสวงหาท่ีจะเรียนรู้ เพราะฉะนั้นการเขา้ถึงขอ้มูลก็มีผลต่อการตดัสินใจ
ในการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 

3) พึ่งพา การตดัสินใจท่องเท่ียวขึ้นอยูก่บันกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการจะไดส้ัมผสักบั 
สภาพแวดลอ้มท่ีสมบูรณ์ของชุมชน ความสะอาด พื้นท่ีธรรมชาติมีความดึงดูดน่าสนใจ ประเพณี
ทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรมท่ีมีแต่เดิมของชุมชน การตอ้นรับจากคนภายในทอ้งถ่ิน ลว้นแต่จะท า
ใหน้กัท่องเท่ียวมีความสนใจมากยิง่ขึ้นการท่องเท่ียวจะเกิดขึ้นไดล้ว้นแต่เกิดจากคุณลกัษณะเหล่าน้ี 
ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดของคนภายในชุมชนกบันกัท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียวมีความดึงดูดน่าสนใจ 
โดยการท่องเท่ียวสร้างความเสียหายจา้นวนมากต่อทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชน 
เพราะฉะนั้นคนภายในชุมชนตอ้งมีการวางแผนเพื่อรับมือกบัปัญหาท่ีจะเกิดตามมา 

แนวคิดการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีการ 
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงการตลาดก็มีผลต่อการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบ
พื้นฐานของการท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละแห่งมีความแตกต่างกนัออกไปตามสภาพ
ภูมิศาสตร์ท่ีท าใหค้วามส าคญักบัความสัมพนัธ์ระหวา่งการท่องเท่ียวและสภาพแวดลอ้ม ทั้ง
ทางดา้นกายภาพ ดา้นสังคมและวฒันธรรมจะไดรั้บความสนใจโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในทุกรายละเอียด 
โดยใชห้ลกัการของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืท่ีอยูใ่นแนวทางเดียวกนักบัหลกัพื้นฐานของการจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาเพื่อความยัง่ยนืเป็นส่ิงท่ีดีและเหมาะสมส าหรับการท่องเท่ียว
ในยคุสมยัน้ี ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาเชิงลบท่ีเกิดขึ้นกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในสถานท่ี
ท่องเท่ียวการพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวจะมีผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อสถานท่ีท่องเท่ียว 
การพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืจึงเป็นความพยายามท่ีจะหาความสมดุลระหวา่งผลกระทบท่ีมีเพื่อ
การสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืตอ้งคา้นึงถึง 3 หลกัการ 

1) ความยัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหแ้น่ใจวา่การพฒันา คือการบ ารุงและรักษา 
กระบวนการทางนิเวศวิทยา ท่ีส าคญัคือความหลากหลายและทรัพยากรชีวภาพ 

2) ความยัง่ยนืทางสังคมและวฒันธรรม เพื่อใหแ้น่ใจวา่การพฒันาเขา้กนัไดก้บั 
วฒันธรรมและค่านิยมของชาวบา้นทอ้งถ่ินท่ีรับผลกระทบจากการท่องเท่ียว จะมีการรักษา
เอกลกัษณ์ทางสังคมและวฒันธรรมอยา่งเคร่งครัด 

3) ความยัง่ยนืทางเศรษฐกิจ เพื่อใหแ้น่ใจวา่ ไดพ้ฒันาเศรษฐกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และมีการจดัการทรัพยากรเพื่อใหส้ามารถสนบัสนุนคนรุ่นต่อไป (บุญเลิศ ตั้งจิตวฒันา, 2542) 
การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดผลกระทบความยัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคมและวฒันธรรม ดงันั้น 
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ผูป้ระกอบการควรมีการก าหนดการปฏิบติัและกลยทุธ์ส าหรับการวางแผนการท่องเท่ียวท่ีจะ
สามารถบรรเทาผลกระทบดา้นลบและส่งเสริมใหมี้ผลกระทบดา้นบวก การพฒันาการท่องเท่ียวท่ี
ย ัง่ยนืจ าเป็นจะตอ้งใหค้วามส าคญัของการพฒันาการท่องเท่ียวและการพฒันาส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนั
ไป โดยจะมีการใชป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมและเปิดโอกาสใหค้นภายใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา แต่ยงัคงรักษาธรรมเนียมประเพณีไวไ้ด ้มีการศึกษาและการ
วางแผนเพื่อส่งเสริมและสร้างสรรคใ์หเ้กิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอยา่งคุม้ค่าและยาวนานท่ีสุด ใน
ขณะเดียวกนัตอ้งอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใหค้งอยูห่รือเส่ือมสภาพนอ้ยท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม ทรัพยากรท่ีมี
อยูอ่ยา่งจา้กดัแต่เกิดการน าไปใชเ้ร่ือย ๆ ก็จะทา้ใหท้รัพยากรไม่สามารถท่ีจะรองรับนกัท่องเท่ียวท่ี
เพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็วการท่องเท่ียวและสภาพแวดลอ้มมีความเช่ือมโยงกนัอยา่งมากและการพึ่งพาซ่ึง
กนัและกนัหากการท่องเท่ียวยงัคงเติบโตขึ้นเร่ือย ๆ การปรับปรุงความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืกบัสภาพแวดลอ้มของชุมชนก็จะมีส่วนช่วยใหเ้กิดความยัง่ยนืมากขึ้นภายใน
ชุมชน รูปลกัษณ์ท่ีเหมาะสมกบัสภาพภูมิศาสตร์และวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน มีการออกแบบการใช้
พลงังานท่ีมีประสิทธิภาพ ประหยดัทรัพยากรนา้ จะเห็นไดว้า่การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืจะเป็นการ
ท่องเท่ียวท่ีมีในสถานท่ีท่องเท่ียวทุกประเภท ทั้งแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียว
ประวติัศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียวประเภทศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและกิจกรรม ท่ีเนน้คุณค่าและ
ความเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละแหล่งท่องเท่ียว มีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรท่องเท่ียวและ
ส่ิงแวดลอ้มในสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีใหผ้ลตอบแทน ใหป้ระโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผูป้ระกอบ
ธุรกิจการท่องเท่ียว นอกจากน้ียงัท าใหน้กัท่องเท่ียวไดส้ัมผสั เรียนรู้และไดรั้บประสบการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ินอีกดว้ย (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2542) 

การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืจะช่วยอนุรักษท์รัพยากรการท่องเท่ียวใหถู้กผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 
เพราะวา่ส่ิงแวดลอ้มเป็นสมบติัท่ีส าคญัและมีคุณค่าต่อการท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก การท่องเท่ียวจึง 
ตอ้งรักษาส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชนใหอ้ยูใ่นสภาพเดิมไว ้การจดักิจกรรมการท่องเท่ียวควรคา้นึงถึง 
สภาพส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและลกัษณะทางภูมิประเทศของสถานท่ีท่องเท่ียว โดยการมืท าลาย 
ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ทา้ลายส่ิงแวดลอ้มหรือก่อให้เกิดผลเสียหาย โดยท่ีจะเป็นไปตามหลกัการ
ของการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืจะเป็นการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้คุณภาพ 
โดยไม่ท าลายธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม คงไวซ่ึ้งประเพณีและวฒันธรรมท่ีมีมาแต่ก่อนและมุ่งเนน้
การกระจายรายไดใ้หแ้ก่คนภายในชุมชนอยา่งทัว่ถึง ซ่ึงคนภายในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน
และลงมือทา้อยา่งเท่าเทียมกนั 

2.3.4  การวางแผนการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
การวางแผนการท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์การพฒันาท่ีย ัง่ยนื การวางแผนพฒันาการ 
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ท่องเท่ียวเพื่อหน่วยงานภาครัฐ บริษทั เอกชน กลุ่มประชาชนและบุคคลใหไ้ดรั้บผลประโยชน์มาก 
ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดต้ามหลกัการทางจริยธรรมดว้ยความเคารพทางวฒันธรรมและภาพแวดลอ้ม 
ของพื้นท่ีทอ้งถ่ิน เศรษฐกิจและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชน การท่องเท่ียวควรจะมีการวางแผน
และการบริหารจดัการในลกัษณะท่ีย ัง่ยนื ขอ้มูลจากการศึกษาวิจยัถึงผลกระทบต่อมนุษย ์ต่อ 
สภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมสามารถนา้มาประยกุตใ์ชไ้ดท้ั้งก่อนและระหวา่งการพฒันา 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับคนในทอ้งถ่ิน ควรจะไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้บทบาทความเป็นผูน้า้ใน
การวางแผนและการพฒันา ดว้ยความช่วยเหลือของผูป้ระกอบการท่ีจะสนบัสนุนใหค้นในทอ้งถ่ินมี
ส่วนร่วมและมีอิทธิพลต่อทิศทางของการพฒันา โดยคา้นึงการคุม้ครองและการใชป้ระโยชน์ทาง
เศรษฐกิจท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและสังคมทอ้งถ่ิน นอกจากน้ียงัมีการบูรณา
การวางแผนดา้นส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจและสังคม การวิเคราะห์ก่อนท่ีจะเร่ิมโครงการท่ีส าคญั มีการ
พิจารณาอยา่งรอบคอบถึงความแตกต่างของการพฒันาการท่องเท่ียวและวิธีการท่ีพวกเขาจะ
เช่ือมโยงกบัการใชง้านท่ีมีอยู่ในวิถีชีวิตและดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในทุกขั้นตอนของการพฒันาการ
ท่องเท่ียว การด าเนินงานประเมินควรมีความระมดัระวงัในการตรวจสอบและมีหลกัในการไกล่
เกล่ีย ควรท่ีจะด าเนินการเพื่อใหป้ระชาชนทอ้งถ่ินไดใ้ชป้ระโยชน์จากโอกาสหรือเพื่อตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงท่ีควรจะมีการส่งเสริมและการพฒันาการท่องเท่ียวในระดบัทอ้งถ่ินและระดบั
ภูมิภาคภายในประเทศอยา่งจริงจงัก่อนสู่การพฒันาท่องเท่ียวระหวา่งประเทศเพื่อเป็นหลกัประกนั
ถึงความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมระหวา่งจา้นวนนกัท่องเท่ียวกบัระบบสาธารณูปโภคท่ีมีอยู ่อีกทั้งยงั
ส่งเสริมใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในโครงการต่างๆ ท่ีจะมีผลตกระทบต่อ
วิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ในพื้นท่ี รวมทั้งการพิจารณาอยา่งรอบคอบถึงขอบเขตท่ีเหมาะสมของการ
พฒันาโดยใชค้วามส าคญักบัขีดความสามารถในการรองรับการพฒันาการท่องเท่ียว ทั้งน้ีควร
พยายามผลกัดนัใหก้ารท่องเท่ียวไดร้วมเขา้เป็นส่วนน่ึงของการพฒันาเศรษฐกิจของพื้นท่ีนั้น 
ตลอดจนการสนบัสนุนใหมี้การใชว้สัดุท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ินเพื่อการก่อสร้างและการใชป้ระโยชน์จาก
ผลผลิตต่างๆของทอ้งถ่ินเพื่อจะช่วยลดดุลการคา้กบัต่างประเทศไดท้างหน่ึงและเป็นการเพิ่มรายได้
กบัคนในทอ้งถ่ินดว้ยซ่ึงจะทา้ใหก้ารพฒันาการท่องเท่ียวสามารถน ารายไดเ้ขา้สู่ทอ้งถ่ินใหม้ากท่ีสุด
เพื่อประโยชน์ระยะยาวของชุมชนและมุ่งเสริมรูปแบบของงานท่ีมีความน่าสนใจและไดรั้บ
ผลตอบแทนสูงใหก้บัคนในทอ้งถ่ิน 

การวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวใหเ้กิดความยัง่ยนืจะมีประโยชน์อยา่งมาก เม่ือเร่ิมตั้งแต่ 
วตัถุประสงคข์องการด าเนินงานใหมี้ความสอดคลอ้งกบัแผนการพฒันาเศรษฐกิจ ขั้นตอนในการ 
วางแผนพฒันาการท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาถึงอุปสงคแ์ละอุปทานของนกัท่องเท่ียว ก าหนด
วตัถุประสงคข์องการพฒันาการท่องเท่ียว วางแผนดา้นการใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ี ส ารวจความ
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พร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน วางแผนในการใชง้บประมาณในการพฒันา วางแผนการใชป้ระโยชน์
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูจ่ดัโครงสร้างการบริหาร การทา้ตลาดและโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ติดตาม
ตรวจสอบความกา้วหนา้และก าหนดช่วงเวลาในการพฒันา (Bhatia, 1983) 

2.3.5  การสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียว 
เครือข่ายเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัประการหน่ึงในการทา้ให้งานหรือโครงการต่างๆส าเร็จ

ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากสภาพแวดล้อมทางการท่องเท่ียวมีความซับซ้อน 
หลากหลายมากขึ้นและมีความเก่ียวขอ้งกับภาคส่วนต่างๆมากขึ้น ดงันั้นการรวมกลุ่มกนัขึ้นเป็น
เครือข่ายจะท าใหส้ามารถประสานประโยชน์กบัผูร่้วมเครือข่ายไดดี้ยิง่ขึ้นอีกดว้ยเครือข่ายในการ 

จดัการการท่องเท่ียว หมายถึง การประสานความร่วมมือระหวา่งบุคคล กลุ่มและองคก์รท่ีมี
กิจกรรมการท่องเท่ียวและเช่ือมโยงขยายผลการท างานหรือแนวคิดไปสู่กลุ่มองค์กรอ่ืนๆ เพื่อ
ส่งเสริมพลงัในการแกปั้ญหาและการเปล่ียนแปลงส่ิงต่างๆ โดยผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างกัน การมีส่วนร่วมและกระบวนการกลุ่มท่ีจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงตามวตัถุประสงค์
และเปูาหมายร่วมกนัของทุกฝ่ายการสร้างเครือข่ายเพื่อการพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นการ
อาศยัความร่วมมือในการพฒันาจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และนกัท่องเท่ียว 
เพื่อให้มีการร่วมมือกันพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพ เครือข่ายในการพฒันา
ทรัพยากรมีหลายรูปแบบโดยอาจเป็นไปในลักษณะของการสร้างเครือข่ายความรู้เก่ียวกับการ
พฒันาทรัพยากร เครือข่ายการกระจายขอ้มูลเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เครือข่ายการ
ให้ความร่วมทุนระหว่างหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวการสร้าง
เครือข่ายระหว่างองคก์รในภาคส่วนต่างๆ เพื่อพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นส่ิงส าคญัต่อการ
ท่องเท่ียว เน่ืองจากท าใหแ้น่ใจไดว้า่ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจะน าไปสู่การพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียว
อนัเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของรัฐ แหล่งท่องเท่ียว บริษทัน้าเท่ียว ตวัแทนการท่องเท่ียว 
พนักงานในองค์กรการท่องเท่ียว นักพฒันาการท่องเท่ียว และนักท่องเท่ียวอีกด้วยการส่ือสาร
ระหว่างเครือข่ายทางการท่องเท่ียวเป็นการทา้ให้ทุกๆ ภาคส่วน เช่นชุมชนทอ้งถ่ินบริษทัน้าเท่ียว 
หน่วยงานภาครัฐบาลต่างๆ นอกจากน้ีการสร้างเครือข่ายทางการพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียวยงั
เป็นส่วนส าคัญในการเช่ือมโยงและพัฒนาด้านต่างๆของการท่องเท่ียว โดยมีองค์ประกอบ
ดงัต่อไปน้ี 

1) สังคมและวฒันธรรม การพฒันาคุณภาพของคนในภาคส่วนต่างๆ รวมถึงภาครัฐ 
ภาคเอกชน ทั้งชุมชนและหน่วยงาน อีกทั้งยงัช่วยพฒันาชีวิตความเป็นอยูใ่หก้บัคนภายในชุมชน 
และยงัใหค้วามส าคญัถึงการส่งเสริมพฒันาชุมชนอยา่งมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย รวมถึง 
นกัท่องเท่ียวดว้ย การจะทา้ใหชุ้มชนทอ้งถ่ินสามารถรักษาคุณค่าทางสังคมในดา้น ประเพณี 
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วฒันธรรมอนัดีงามไวต้่อไปอยา่งระยะยาวและโดยเฉพาะอยา่งยิง่การท่องเท่ียวจะเป็นอีกปัจจยัท่ีจะ 
ทา้ใหค้นสนใจคุณค่าดงักล่าวมากยิง่ขึ้น 

2) ดา้นเศรษฐกิจ การเพิ่มรายไดข้องผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวจะเพิ่มโอกาสใน
อาชีพของคนภายในชุมชนส าหรับอาชีพท่ีสร้างรายไดใ้หม่ๆ การนา้เอาหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมา 
ประยกุตใ์ชเ้พื่อใหเ้กิดความยัง่ยนื โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาทรัพยากรทางดา้นการท่องเท่ียว 

3) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกนัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จะ
สามารถทา้ใหชุ้มชนและธรรมชาติสามารถด ารงชีวิตอยูร่่วมกนัไดโ้ดยลดปัญหาเก่ียวกบัการท าลาย
หรือใชท้รัพยากรธรรมชาติไปในทางท่ีไม่เหมาะสม รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการพฒันารัพยากร
ธรรมชาติอาจนา้ไปสู่การออกกฎระเบียบหรือขอ้ก าหนดท่ีจา้เป็นในการพฒันาทรัพยากรท่ีมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2549) 

2.4  แนวคิด และทฤษฎีเกีย่วข้องกบัการมีส่วนร่วม 
2.4.1  การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 

การท่องเท่ียวแบบชุมชนมีส่วนร่วมหรือชุมชนเป็นแกนน าในการจดัการหมายถึง การจดั
กิจกรรมท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นผูด้  าเนินการ นบัตั้งแต่การวางแผน การด าเนินการ และการติดตาม 
ประเมินผล เพื่อใหเ้กิดการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื รักษาสภาพแวดลอ้ม ตลอดจนเกิดการกระจายรายได ้
อยา่งเป็นธรรมในชุมชนนั้นๆ การมีส่วนร่วมของชุมชนจ าแนกตามลกัษณะของการด าเนินงานท่ี 
ประชาชนทอ้งถ่ินมีโอกาสมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการท่องเท่ียวออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี (ดรรชนี 
เอมพนัธุ์, 2550) 

1) การมีส่วนร่วมระดบัรายบุคคลรับผลประโยชน์โดยตรง เช่น สมาชิกชุมชนจดั 
ใหบ้ริการเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเพื่อก่อให้เกิดรายไดจ้ากการใหบ้ริการดงักล่าว เช่น เรือ บงักะโล ท่ี
พกัอาหาร เป็นตน้ หรือเป็นการจา้หน่ายสินคา้ท่ีผลิตจากชุมชน 

2) การมีส่วนร่วมระดบัชุมชนโดยรวมกลุ่มจดัระบบการบริการนกัท่องเท่ียว โดยชุมชน 
รวมกนัจดัตั้งเป็นองคก์ร ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ก าหนดมาตรการรองรับการท่องเท่ียว 
มีการจดัระบบการใหบ้ริการในกิจกรรมต่างๆใหเ้รียบร้อยเพื่อใหเ้กิดความสะดวกและมีมาตรฐาน 
เดียวกนั มีการจดัสรรรายไดสู่้ผูใ้หบ้ริการโดยตรงและกบัสมาชิกของชุมชนทั้งหมดในรูปของ
กองทุนหมู่บา้น จดัเป็นธุรกิจท่องเท่ียวของชุมชน นอกจากนั้น ชุมชนอาจประสานงานกบับริษทัน า
เท่ียวเพื่อใหบ้ริษทันา้เท่ียวนา้นกัท่องเท่ียวเขา้มาเยอืนในแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน หรือชุมชนมี
ส่วนร่วมในการระดมทุนในธุรกิจกิจการท่องเท่ียวร่วมกบัผูล้งทุนอ่ืนๆ และชุมชนไดรั้บประโยชน์
จากธุรกิจท่องเท่ียว นา้มาจดัสรรใชป้ระโยชน์ในชุมชนตามท่ีชุมชนไดต้ั้งกฎกติกาไวโ้ดยยดึหลกั
ความยัง่ยนืของทรัพยากรการท่องเท่ียวใหค้งอยูต่ลอดไป 
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ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวอยา่ง
ย ัง่ยนืซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวอยา่ง
ย ัง่ยนืมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 2 ประการ ไดแ้ก่ 

1) ปัจจยัภายในชุมชน ความพร้อมดา้นทกัษะการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
กล่าวคือการบริการส่ือความหมายของธรรมชาติ การนา้เท่ียว การจดัเตรียมท่ีพกัและอาหาร 
ส าหรับนกัท่องเท่ียว รวมไปถึงความพร้อมของทรัพยากรท่ีจา้เป็นในการจดัการทรัพยากรการ 
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื ความตอ้งการของชุมชนในการท่ีจะเขา้ร่วมจดัการและใหบ้ริการแก่
นกัท่องเท่ียวความเขม้แขง็ของชุมชนและผูน้า้ชุมชนก็ตอ้งไดรั้บการนบัถือ สามารถให้สมาชิกของ
ชุมชนรวมกลุ่มกนัด าเนินการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืของชุมชนได ้ชุมชนมีความ
สามคัคี และยอมเสียสละในการทา้งานเพื่อชุมชนในการจดัตั้งองคก์รการท่องเท่ียวและจดัการ
ทรัพยากรการท่องเท่ียวใหย้ ัง่ยนื ชุมชนเหล่านั้นก็จะสามารถเรียนรู้และจดัการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการท่องเท่ียวได ้

2) ปัจจยัภายนอกชุมชน นโยบายของรัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการเปิดโอกาส 
ใหท้อ้งถ่ินเขา้ร่วมในการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื นโยบายของการท่องเท่ียวแห่ง 
ประเทศไทยสนบัสนุนการเพิ่มพูนความรู้ดา้นการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืแก่
ชุมชนทอ้งถ่ิน อีกทั้งความร่วมมือจากภาครัฐและองคก์รเอกชนท่ีใหก้ารสนบัสนุนใหชุ้มชนจดัตั้ง
องคก์ารทอ้งถ่ินส าหรับการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื การสนบัสนุนจาก
ผูป้ระกอบการในการน านกัท่องเท่ียวมาใชบ้ริการของทอ้งถ่ิน เช่น มคัคุเทศก ์ท่ีพกัและอาหารจาก
ทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

ระดบัของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
ส าหรับการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืในปัจจุบนั
มี 4 ระดบัคือ 

1) การใหข้อ้มูลเพื่อใชว้างแผนการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื เป็นการ 
มีส่วนร่วมในระดบัต ่าสุด มกัเป็นการวางแผนการท่องเท่ียวท่ีชุมชนไม่ไดเ้ป็นเจ้าของทรัพยากรการ 
ท่องเท่ียวโดยตรง หรือเป็นการวางแผนระดบัมหภาค แต่ชุมชนมีแนวโนม้ไดรั้บผลกระทบจากการ 
ก าหนดนโยบายหรือแผนการท่องเท่ียว 

2) การใหค้วามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะในการวางแผนจดัการการท่องเท่ียว เป็นการมี 
ส่วนร่วมท่ีตวัแทนของชุมชนอาจเขา้ร่วมอยูใ่นคณะกรรมการ หรือการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
เพื่อพิจารณาใหข้อ้เสนอแนะหรือความคิดเห็น ความตอ้งการของชุมชนในโครงการเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชน 
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3) การด าเนินการจดัการการท่องเท่ียวร่วมกนักบัหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เป็น 
การมีส่วนร่วมท่ีชุมชนมีอา้นาจในการตดัสินใจด าเนินการเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืร่วมกบัหน่วยงานของภาครัฐเพื่อประโยชน์ของชุมชนและสังคมโดยรวม 

4) การท่องเท่ียวท่ีด าเนินการโดยชุมชนเอง เป็นการมีส่วนร่วมท่ีชุมชนด าเนินการ 
ทั้งหมด นบัตั้งแต่การวางแผน การด าเนินการ และการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดการท่องเท่ียวท่ี 
ยัง่ยนื รักษาสภาพแวดลอ้ม และทรัพยากรการท่องเท่ียว ตลอดจนการเกิดการกระจายรายไดอ้ยา่ง 
เป็นธรรมในชุมชน (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2555) 

2.5  งานวิจยัที่เกีย่วข้อง 
ณฐักานต ์รุ่งเร่ือง (2559) ท าการศึกษาเร่ืององคป์ระกอบของการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ี

ส่งผลต่อแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวอ่างวงัแข ้และภูฆอ้งค า ต าบลแก่งเคง็ อาเภอกุดขา้วปุ้น 
อุบลราชธานี ผลวิจยั พบวา่ องคป์ระกอบของการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน ประกอบดว้ย 6 
องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 1 การจดัการเรียนรู้ องคป์ระกอบท่ี 2 การรวมกลุ่มเป็นองคก์รของ
ชุมชน องคป์ระกอบท่ี 3 อตัลกัษณ์ของชุมชน องคป์ระกอบท่ี 4 การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติชุมชน องคป์ระกอบท่ี 5 การจดัการท่องเท่ียว และองคป์ระกอบท่ี 6 การเป็น
ชุมชนท่ีมีเอกภาพแบบพอเพียง และไดรั้บการยนืยนัจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีเขา้ร่วมประชุม 30 คน 
วา่องคป์ระกอบหลกัทั้ง 6 องคป์ระกอบดงักล่าว มีความส าคญัต่อการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
และเป็นแนวทางนาไปสู่การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวต่อไป 

อจัฉรา ศรีลาชยั (2559) ท าการศึกษาเร่ืองแนวทางการจดัการรูปแบบการท่องเท่ียวโดยชุมชน
อยา่งย ัง่ยนื กรณีศึกษาชุมชนบา้นโคกเมือง ตาบลจระเขม้าก อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์ผล
การศึกษา พบวา่ 1) บริบทของชุมชน และทรัพยากรการท่องเท่ียวชุมชนภายใตบ้ริบทของการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน ของชุมชนบา้นโคกเมือง ในดา้นอตัลกัษณ์ของชุมชนบา้นโคกเมือง คือ ภูมิ
สังคมของชุมชนท่ีบ่งบอกถึงความเป็นชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตท่ีโดดเด่นในการท านา มีประเพณีท่ีถือ
ปฏิบติักนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ในดา้นท่ีตั้ง มีประวติัศาสตร์ของอารยธรรมขอมโบราณ วฒันธรรม
อีสานผสมผสาน กบัวฒันธรรมเขมร และคนในชุมชนมีอธัยาศยัไมตรีพร้อมท่ีจะตอ้นรับ
นกัท่องเท่ียว ในดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวในชุมชนมีจุดเด่น คือ มีปราสาทเมืองต ่า และมีฐานการ
เรียนรู้ บริบทและทรัพยากรการท่องเท่ียวของชุมชนบา้นโคกเมืองมีความพร้อมในการเป็นชุมชน
ทางดา้นการท่องเท่ียว2) ศกัยภาพของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื ชุมชนมีศกัยภาพ
ในการด าเนินงานดา้นการท่องเท่ียว ดว้ยบริบทความพร้อมของชุมชนท่ีมีศูนยก์ารเรียนรู้ ทรัพยากร
การท่องเท่ียว มีศกัยภาพดา้นการบริการ เช่น ร้านอาหาร บา้นพกัโฮมสเตย ์มคัคุเทศก์นอ้ยน าเท่ียว 
ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก เป็นตน้ 3) สถานการณ์ปัจจุบนัในดา้นการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
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มีกระแสทางการท่องเท่ียวชุมชนไปในทิศทางท่ีดี และมีทิศทางชดัเจน เพราะมีหน่วยงานเขา้มาให้
ความสนใจ และบวกกบันโยบายของทางภาครัฐท่ีมียทุธศาสตร์การท่องเท่ียวออกมาท่ีชดัเจน ทาให้
การทางานดา้นการท่องเท่ียวโดยชุมชนเห็นความชดัเจนมากยิง่ขึ้น 4) ปัจจยัแห่งความส าเร็จ และ
แนวทางในการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนอยา่งย ัง่ยนื ในดา้นปัจจยัแห่งความส าเร็จของชุมชน
บา้นโคกเมืองมีรางวลัท่ีช่วยการันตีความส าเร็จของชุมชน เช่น รางวลัหมู่บา้นท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม รางวลัหมู่บา้น OTOP Village Champions ล่าสุดไดรั้บรางวลัมาตรฐานโฮมสเตย ์เป็น
ชุมชนท่ีมีการพฒันามาเป็นระยะเวลายาวนานท าใหชุ้มชนประสบความส าเร็จในดา้นการท่องเท่ียว 
ส่วนในดา้นแนวทางในการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนอยา่งย ัง่ยนื ชุมชนหน่วยงานต่างๆ ท่ีเขา้
มาทางานร่วมกบัชุมชนตอ้งมองถึงศกัยภาพ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของชุมชนเพื่อท่ีจะ
พฒันาดา้นการท่องเท่ียวใหถู้กจุด คนในชุมชนก็ตอ้งร่วมกนัรักษาอตัลกัษณ์ของชุมชน และพฒันา
ผลิตภณัฑชุ์มชนใหมี้ความน่าสนใจ ตอ้งวางแผนในการท าการตลาดใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็วของเทคโนโลย ีคนในชุมชนก็ตอ้งไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในการทางานดา้นการ
ท่องเท่ียว และประการส าคญัชุมชนตอ้งจดัทาแผนการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนขึ้นเพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการดาเนินงานต่อไปไดใ้นอนาคต 
 
 
 
 



 

บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิัย 

การศึกษาเร่ืองการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืของชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือ 
กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใชก้ารสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ 
และเอกสารเป็นวิธีในการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีรายละเอียดในการศึกษาดงัน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
การจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีชุมชนมีการด าเนินการเอง

นบัตั้งแต่การวางแผน การด าเนินการและการติดตามผล เพื่อใหเ้กิดการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื รักษา
สภาพแวดลอ้ม ตลอดจนการกระจายรายไดอ้ยา่งเป็นธรรมในชุมชน และเพื่อบรรลุเปหมายท่ี
ก าหนดบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว -กายภาพ -วฒันธรรม  ตอ้งสามารถดึงดูดความสนใจของ
นกัท่องเท่ียว รวมไปถึงการก าหนดกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม และความสามารถใน การ
รองรับการท่องเท่ียว (Tourism Carrying Capacity)เพื่อให้ทรัพยากรท่องเท่ียวยงัคงอยูไ่ดย้ ัง่ยนื 

การจดัการการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน 

ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว 
ทางกายภาพและวฒันธรรม 

ความสามารถในการจดัการ
ตนเองของชุมชน 
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ความสามารถในการบริหารจดัการ ประกอบดว้ย องคก์รและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมไปถึง 
แผนงาน โครงการ มาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆ ในการควบคุมดูแลใหก้ารท่องเท่ียวโดยชุมชน
เป็นไปตามหลกัการท่ีถูกตอ้งและยงัเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน 
 

3.2 การออกแบบการวิจัย 
3.2.1 พื้นท่ีศึกษา 

ชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือ เป็นชุมชนเลก็ๆ ตั้งอยูริ่มคลองประเวศบุรีรมยฝ่ั์ง
ทิศเหนือ ลกัษณะของชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือเป็นชุมชนดั้งเดิมท่ีอาศยัอยู่ริมคลอง
ประเวศ สภาพแวดลอ้มส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีสีเขียว ปัจจุบนัมีการสร้างเขื่อนตลอดแนวคลอง
ประเวศ วิถีชีวิตความเป็นอยู่และวฒันธรรมของชุมชนจะผสมผสานร่วมสมยั และยงัคง
สถาปัตยกรรมหลากหลายไวอ้ยา่งกลมกลืน ไม่วา่จะเป็นบา้นเรือนไทยแบบดั้งเดิม บา้นเรือน
ไทยประยกุต ์อีกทั้งยงัคงอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน ขนบธรรมเนียมประเพณีตามแบบฉบบั
ของอิสลาม อนุรักษก์ารท าขนมไทยโบราณ ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน การป่ันจกัรยาน
ท่องเท่ียวและออกก าลงักาย ร้านคา้ประชารัฐ โรงเรียนสอนศาสนา ศูนยเ์รียนรู้การเจียระไน
พลอยแบบดั้งเดิม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง งานปักผา้ลายฉลุ และสินคา้คา้หตัถกรรม
จากฝีมือชาวบา้นในชุมชนอีกมากมาย 

ท่ีตั้งและอาณาเขตของชุมชน 
อาณาเขตติดต่อชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือ  ตั้งอยู ่ซอยอ่อนนุช ๕๙ แขวงประเวศ    

เขตประเวศ กทม. ฝ่ังตรงขา้มมสัยดิยามิอุล้อิบาดะห์ (สุเหร่าทางควาย) 
  อาณาเขตของชุมชน 

ทิศเหนือ ติดต่อกบั หมู่บา้นเมืองทอง 2 โครงการ 4 
ทิศใต ้  ติดต่อกบั คลองประเวศบุรีรมย ์
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั คลองมอญ 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั คลองบา้นมา้ 
เน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ ......50...... ไร่เศษ หรือประมาณ 0.8 ตารางกิโลเมตร 
คณะกรรมการชุมชน ประกอบดว้ย 
1. นายสมาน    โตหัวป่า ต าแหน่ง  ประธาน  
2. นายทศพล    ซาฟีอี ต าแหน่ง  รองประธาน 
3. นางขตัติยา   มสัเยาะ ต าแหน่ง เลขานุการ 
4.นางจินดา     โตหวัป่า  ต าแหน่ง เหรัญญิก 
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5. นายณรงค ์    ทรงศิริ  ต าแหน่ง กรรมการ 
6 นายนรินทร์   ถ่ินประเวศ ต าแหน่ง กรรมการ 
7 นายบุญพงษ ์ ธรรมสาร     ต าแหน่ง  กรรมการ  
8. นายสมศกัด์ิ   วอนวรรณ ต าแหน่ง  กรรมการ  

 
 
  ภาพท่ี 3.1 แผนท่ีแสดงที่ตั้งของชุมชนโดยสังเขป  
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ภาพท่ี 3.2 แผนผังชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือ 
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3.2.2 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของคนในชุมชน 
 จ านวนครอบครัว……175……ครอบครัว  

       จ านวนบา้น……150..…หลงัคาเรือน 
 -  จ านวนบา้นท่ีมีทะเบียนบา้น……135…หลงัคาเรือน 
 -  จ านวนบา้นท่ีไม่มีทะเบียนบา้น……15…หลงัคาเรือน 
 จ านวนประชากร…784….คน  ชาย…353… คน  หญิง…431….คน 
 1)  แรกเกิด – 6ปี  ชาย……18…… คน  หญิง………22……….คน 
 2)  อาย ุ7 ปี – 15 ปี ชาย……32…… คน  หญิง………73……….คน 
 3)  อาย ุ16 ปี – 25 ปี ชาย……98…... คน  หญิง………62……….คน 
 4)  อาย ุ26 ปี – 60 ปี ชาย……148… คน  หญิง………176…….คน 
 5)  อาย ุ60 ปี ขึ้นไป ชาย……57…… คน  หญิง………98……….คน 
  6)  คนพิการ  รวมทั้งส้ิน....15......คน ชาย.…11…. คน หญิง…4.…...คน 
 7) ป่วยติดเตียง  รวมทั้งส้ิน....7....คน ชาย. .3…... คน  หญิง….4…....คน 
 ขอ้มูลดา้นการศึกษาของคนในชุมชน 
 1)  จบชั้นประถมศึกษา..............103…..................คน 
 2)  จบชั้นมธัยมศึกษา.................485......…............คน 
 3)  จบอาชีวศึกษา..........................36.....................คน 
 4)  จบปริญญาตรี..........................35......................คน 
 5)  จบสูงกวา่ปริญญาตรี...................8.....................คน 
 6)  ก าลงัศึกษา...............................96…...................คน 
 7)  ไม่ไดศึ้กษา................................12…..................คน 
 8)  เด็กก่อนวยัเรียน.......................36.......................คน 

ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจและรายได ้
 การประกอบอาชีพ 
 1)  รับราชการ.....................16.....................คน  
 2)  พนกังานรัฐวิสาหกิจ………8…...…..คน 
 3)  รับจา้ง.........................486.....................คน 
 4)  คา้ขาย...........................55..............….....คน 
 5)  ไม่มีงานท า....................232..............…...คน 
 6)  อ่ืน ๆ .............................35…..............….คน  
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 รายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือน 
 1)  ต ่ากวา่ 5,000 บาท จ านวน............-................ครัวเรือน 
 2)  5,000 - 10,000 บาท จ านวน............10.............ครัวเรือน 
 3)  10,001 - 15,000 บาท  จ านวน..............16...........ครัวเรือน 
 4)  15,001 - 20,000 บาท จ านวน..............38............ครัวเรือน 
 5)  20,001 - 25,000 บาท จ านวน............42............ครัวเรือน 
 6)  25,001 - 30,000 บาท จ านวน............26.............ครัวเรือน 
 7)  30,001 บาทขึ้นไป จ านวน.............18.............ครัวเรือน 
 

3.2.3 การออกแบบการศึกษา 
 

ตาราง 1 รูปแบบการศึกษา 

วตัถุประสงค ์ ส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา กิจกรรม/วิธีการ แหล่งขอ้มูล/ผูมี้
ส่วนร่วม 

ศกึษาศกัยภาพ
ทางกายภาพและ
วฒันธรรมเพื่อ
รองรบัการ
ท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

-ศกัยภาพทาง
กายภาพ  
-วฒันธรรม ระบุ
ชดัๆ มรดกทาง
ศิลปะ โบราณวตัถุ 
ฯลฯ  
 
-แนวโนม้การ
ท่องเท่ียวแบบ
ชุมชน 

-สัมภาษณ์ 
- การสังเกตุ 
- ศึกษาจากเอกสาร 
 

-ผูน้ าชุมชน 
-ผูสู้งอาย ุ
-จุดท่องเท่ียว 
 

วิเคราะห์
ความสามารถใน
การจดัการของ
ชมุชน 

-ความตอ้งการของ
ชุมชน 
-ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

-สัมภาษณ์ 
-สังเกตการณ์การมี
ส่วนร่วม 
-สังเกตจากการเขา้
ชุมชน 

-ผูน้  าชมุชน 
-ผูส้งูอายุ 
-จดุท่องเที่ยว 
-ผูอ้าศยัในชมุชน 
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จดัท าแนวทางการ
ท่องเที่ยวของ
ชมุชนที่สามารถ
ปฏิบติัไดอ้ย่าง
ยั่งยืน 

-แผนปฏิบติัการ 
-แนวทางการ
บรรเทาผลกระทบ
จากการท่องเท่ียว 
-การแบ่งปัน
ผลประโยชน์และ
การมีส่วนร่วม
สร้างการท่องเท่ียว
ชุมชน 
-โครงสร้างองคก์ร 
-ระบบการบริหาร
จดัการ 

กระบวนการกลุ่ม ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

  

3.3 วิธีการศึกษา 
3.3.1 วิธีการเกบ็ข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีในการเก็บขอ้มูล 3 วิธี  ไดแ้ก่ ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร การ
สัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) ศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสาร หนังสือ ส่ิงพิมพ์ ส่ือออนไลน์ต่าง ๆ 
และแผนพฒันาชุมชน รวมถึงแผน่ป้ายต่าง ๆ ในชุมชน 

2) การการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง( unstructured interview) โดยเป็น
การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) 

3) การสังเกต สังเกตจากการเขา้ร่วมกิจกรรมของคนในชุมชน และสังเกต
จากการท่ีผูศึ้กษาไดล้งพื้นท่ีจริง 
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3.3.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นขั้นตอนท่ีเกิดขึ้นเม่ือเสร็จส้ินการเก็บขอ้มูลในแต่ละวนั โดยมีรายละเอียด 

ดงัน้ี เม่ือผูศึ้กษาเสร็จส้ินการเก็บขอ้มูลในแต่ละคร้ัง  
 การด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ิมจากการน าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัเรียงตามล าดบัท่ีตอ้งการศึกษา 

เช่น สถานการณ์ปัจจุบนั การจดัการ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น หลงัจากนั้นจึงท าการวิเคราะห์เน้ือหา โดย
อาศยัแนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การจดบนัทึก และการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือต่างๆ แลว้ผูศึ้กษาน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ และเขียนขอ้มูลเป็นขอ้ความ
เชิงบรรยาย (Descriptive) ส าหรับจดัท าขอ้สรุปในแต่ละประเด็นตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั 
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 

การวิเคราะห์และการน าเสนอผลของการศึกษาเร่ืองแนวทางการจดัการการท่องเท่ียวชุมชน
อยา่งย ัง่ยนื แบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ริมคลองประเวศฝ่ังเหนือ แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานครโดยผูว้ิจยัใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ ใชก้ารสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์เป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บขอ้มูล 
สัมภาษณ์ออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 
 1.ศึกษาศกัยภาพทางกายภาพและวฒันธรรมของพื้นท่ีชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือเพื่อ
รองรับการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื  

2.วิเคราะห์ความสามารถในการจดัการของชุมชนโดยรอบพื้นท่ี 
 
 

4.1 ศักยภาพทางภายภาพและวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือ 
 

พื้นท่ีชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือมีแหล่งท่องเท่ียงทางกายภาพอยูห่ลายแห่ง ไดแ้ก่   
4.1.1 สะพานไม้ 100 ปี 

สะพานไมเ้ก่าอายกุวา่ 100 ปี เป็นสะพานไมท่ี้เป็นเอกลกัษณ์การออกแบบ
ดั้งเดิมผสมผสานกบัโครงสร้างเหลก็ท่ีไดรั้บการปรับปรุงข้ึนมาใหม่ใหแ้ขง็แรง 
โดยสะพานแห่งน้ีคงเหลือเพียงแห่งเดียวของคลองประเวศบุรีรมยแ์ละยงัคงใชง้าน
อยูจ่วบจนปัจจุบนั สะพานแห่งน้ียงัไดรั้บรางวลัผลงานดีเด่นในการออกแบบ
ปรับปรุงพื้นท่ีชายคลอง โครงการ “หลงับา้นน่ามอง ริมคลองน่าดู” ของส านกั
การจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ.2556 ดงัภาพ 4.1 
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ภาพท่ี 4.1 สะพานไม ้100 ปี 
แหล่งท่ีมา: ผูวิ้จยั 4 กรกฏาคม 2565 

4.1.2 บ้านเจียระไนพลอย (อ.สุรเดช หวังเจริญ) 
              บา้นเจียระไนพลอย โดย อาจารยสุ์รเดช หวงัเจริญ ซ่ึงตวัอาจารยไ์ดถู้กขนานนามวา่ King 
of Stone โดยจุดเร่ิมตน้มาจากเม่ือกวา่ 40 ปีท่ีผา่นมาชุมชนน้ีเคยเป็นชุมชนท่ีรับจา้งเจียระไนพลอย
มาก่อน และตวัอาจารยเ์องก็ไดศึ้กษาจากประสบการณ์ท่ีท ามากวา่ 40 ปี และศึกษาหาความรู้จาก
ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นต่างๆ จากทัว่โลกจนวนัน้ีตวัอาจารยไ์ดมี้ความรู้และสามารถถ่ายทอดใหแ้ก่ผูท่ี้
สนใจไดอ้ยา่งเช่ียวชาญและลึกซ้ึง ซ่ึงการประชาสัมพนัธ์ใหค้นทัว่โลกไดรู้้จกัตวัอาจารยน์ั้นก็มา
จากลูกศิษยท่ี์เป็นบล๊อคเกอร์ดงั ๆ ระดบัโลกท่ีไดก้ล่าวถึงศกัยภาพของตวัอาจารย ์จนท าใหผู้ท่ี้
สนใจติดต่อมาขอความรู้และเขา้เรียนกบัตวัอาจารยแ์ละคนในครอบครัวของอาจารยต์ั้งแต่ระดบั
เร่ิมตน้ จนถึงระดบัมืออาชีพ ซ่ึงสถานท่ีเรียนคือบา้นของอาจารยเ์องท่ีเปิดให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ จะ
มีคนท่ีสนใจหมุนเวียนเขา้มาเรียนตลอดทั้งปี และยงัมีนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเขา้มาท่องเท่ียวดูงาน
เร่ือย ๆ และท่ีศูนยแ์ห่งน้ียงัมีอญัมณี และ พลอยหลากหลายชนิดจ าหน่าย ดงัภาพ 4.2 
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ภาพท่ี 4.2 กิจกรรมการท่องเท่ียวในบา้นเจียระไนพลอย 
แหล่งท่ีมา: ผูว้ิจยั 4 กรกฏาคม 2565 
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4.1.3 บ้านผ้าปักสุนิสา (OTOP) 
บา้นผา้ปักสุนิสา เป็นศูนยก์ารเรียนรู้และฝึกอาชีพงานปักผา้พื้นบา้น ทั้งปักลายฉลปักมุก 
และงานเพน้ท ์โดยการบริหารงานของ คุณจินดา โตหวัป่า  ซ่ึงงานปักผา้น้ีไดรั้บการ
ถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ดว้ยฝีมือการออกแบบท่ีปรานีตและวิจิตรบรรจง  โดยช่างฝีมือผูมี้
ความช านาญ และประสบการณ์สูง ซ่ึงการปักน้ียงัเป็นการกระจายรายไดอ้อกไปสู่คนใน
ชุมชนดว้ย ซ่ึงผูท่ี้วา่จา้งใหปั้กผา้มีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดงัภาพ 4.3 

 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4.3  บา้นปักผา้สุนิสา 
แหล่งท่ีมา: ผูว้ิจยั 4 กรกฏาคม 2565 

บา้นปักผา้สุนิสาเป็นบา้นท่ีรับงานจากลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศท่ีตอ้งการท่ีจะท าลายปัก
บนผา้ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นคนอิสลามท่ีนิยมส่งผา้มาปัก ซ่ึงการปักผา้แบบน้ีท าสืบทอดกนัมาตั้งแต่
อดีต ซ่ึงเป็นงานฝีมือท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของผา้แต่ละผืนท่ีปัก   

4.1.4 แบมะฟาร์มแพะ 
เกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะ ด าเนินการโดย คุณชยัยา ผอ่งอ าไพ ท าการเล้ียงแบบโรงเรือน มีพ่อ

พนัธุ์แม่พนัธุ์มากกวา่ 80 ตวั มีการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากนมแพะหลากหลายชนิด ไดแ้ก่ นมแพะ
พาสเจอร์ไรส์ ไอศกรีมนมแพะ ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถร่วมกิจกรรมรีดนมแพะ 
และยงัมีพื้นท่ีนัง่พกัผอ่น ทานอาหารมุสลิม-ฮาลาล ท่ีเตรียมไวจ้ าหน่ายใหน้กัท่องเท่ียวและสามารถ
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สัมผสัชีวิตบา้นสวนกลางเมืองกรุงได ้โดยสามารถเดินทางเขา้ไปท่ีฟาร์มไดโ้ดยทางเรือและทาง
รถยนต ์ดงัรูป 4.4 

 

 

 
 
ภาพท่ี 4.4 แบมะฟาร์มแพะ 
แหล่งท่ีมา: http://www.facebook.com/rotimatabaBaema/ 
 

http://www.facebook.com/rotimatabaBaema/
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ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวทางดา้นวฒันธรรม ไดแ้ก่ 
4.1.5 เส้นทางการท่องเท่ียว การป่ัน การเดิน และทางน ้า 

การการไดส้ัมภาษณ์ประธานชุมชน ซ่ึงไดแ้จง้วา่ทางชุมชนไดร่้วมกบัเขตประเวศจดั
กิจกรรมป่ันวนัเดียวเท่ียวประเวศ ซ่ึงจะมาแวะจุดท่องเท่ียวขอชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือดงัน้ี 
มสัยดิอลัอาลาวี (บา้นมา้) แบมะฟาร์ม กลุ่มปักผา้สุนิสา วสิาหกิจชุมชนบา้นเจียระไนพลอย สวนผกั
ชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือ ซ่ึงท าใหร้้านขายของและร้านขายอาหารในชุมชนมีรายไดจ้าก
กิจกรรมน้ีดว้ย ดงัภาพ 4.5 

 
 
 
ภาพท่ี 4.5 แผนท่ีแหล่งท่องเท่ียวชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือ 
แหล่งท่ีมา: ผูว้ิจยั 4 กรกฎาคม 2565 
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4.1.6 คลองประเวศบุรีรมย์ 
คลองประเวศบุรีรมยเ์ป็นคลองขดุท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรง

พระกรุณาธิคุณโปรดเกลา้ฯ ใหข้ดุขึ้นเม่ือ พ.ศ.2421 โดยพระยาด ารงราชพลขนัธ์(คอน 
บุนนาค) ไดท้ าหนงัสือขอขดุคลองจากปลายคลองพระโขนง แขวงเมืองนครเขื่อนขนัธ์
(พระประแดง) เช่ือมกบัคลองด่านออกสู่แม่น ้าบางปะกง แขวงเมืองฉะเชิงเทราเป็น
ระยะทาง 11150 เส้น (46 กิโลเมตร) เสนอต่อเจา้พระยาสุรวงศไ์วยวฒัน์ (วร บุนนาค) 
ท่ีสมุหพระกลาโหม เพื่อน าความกราบบงัคมทูลขอพระบรมราชานุญาตขดุคลองดงักล่าว  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงเห็นชอบดว้ยทรงเห็นวา่เป็นการให้
ประโยชน์แก่ราษฎรอยา่งมาก ช่วยใหบ้า้นเมืองเจริญรุ่งเรืองขึ้น เน่ืองจากการเพาะปลูกและ
การคา้ขายตอ้งอาศยัเส้นทางน ้าและทางบก เพื่ออ านวนความสะดวกในการเดินทางและ
การขนส่งสินคา้ การขดุคลองสายน้ีใชวิ้ธีก าหนดแนวคลองดว้ยวิธีการยงิปืนใหญ่จาก
ปากน ้าทางฝ่ังแม่น ้าบางปะกง แลว้เกณฑแ์รงงานคนขดุตามแนวลูกปืนเพื่อใหไ้ดค้ลองเป็น
เส้นตรง ช่วยยน่ระยะการเดินทางใหส้ั้นลง คลองประเวศบุรีรมยข์ดุส าเร็จในปี 2423  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั     ใหข้ดุต่อจากคลองพระโขนงไปเช่ือมกบั 
แม่น ้าบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เรียกคลองท่ีขดุต่อออกไปวา่ "คลองประเวศบุรีรมย"์ 
และใหข้ดุคลองแยกจากคลองประเวศบุรีรมยพ์ระราชทานช่ือคลองวา่ ประเวศบุรีรมย ์อนั
หมายถึงคลองท่ีเขา้สู่เมืองอนัร่ืนรมยแ์ละสอดคลอ้งกบัคลองนครเน่ืองเขตท่ีขดุขึ้นก่อน
หนา้น้ีดว้ย ดงัภาพ 4.6 

 
 
 

 



54 

 

 
ภาพท่ี 4.6: ภาพคลองประเวศบุรีรมยบ์ริเวณชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือ  
แหล่งท่ีมา: ผูว้ิจยั 8 เมษายน 2565 

4.1.7 กจิกรรม/ประเพณีต่างๆ ในชุมชน 
              เน่ืองจากชุมชนฯ เป็นชุมชนมุสลิมดั้งเดิม และอาศยัอยูต่ลอดริมฝ่ังคลองประเวศบุรีรมย ์
กิจกรรมและประเพณีต่างๆ ท่ี ด าเนินการจะเป็นไปตามแบบฉบบัของมุสลิมท่ีสืบทอดกนัมา
ยาวนาน ไม่วา่จะเป็น การถือศิลอดตลอดเดือนรอมฎอน 30 วนั วนัตรุษอีด้ิลฟิตริ และวนัตรุษอี
ด้ิลอฎัฮา (วนัขึ้นปีใหม่ของชาวมุสลิม) งานแต่งงานตามแบบมุสลิม พิธีเขา้สุนตั (การขลิบ) พิธี
การตมัมตักุรอาน เม่ือเด็กเยาวชนเรียนกุรอานจบเล่ม การฝึกอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อนประจ าปี 
และยงัมีโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งท่ีชุมชนฯ จดัขึ้นเอง และร่วมกบัโรงเรียนทั้งสามญัและ
ศาสนาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนฯ จดัขึ้นหลากหลายโครงการมาอยา่งต่อเน่ือง อาทิเช่น กิจกรรมแข่งเรือพาย
ประจ าปี การท่องเท่ียวดูทศันียภาพวิถีชีวิตริมคลองประเวศบุรีรมยท์างเรือ ดงัภาพ 4.7  
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ภาพท่ี 4.7 :กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือ 
แหล่งท่ีมา  : แผนพฒันาชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือประจ าปี พ.ศ. 2564 

จากการท่ีผูศึ้กษาไดเ้ขา้ไปลงพื้นท่ีชุมชนจะสังเกตศกัยภาพทางภายภาพและวฒันธรรมของ
พื้นท่ีชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือ พบวา่ บริเวณบา้นเรือนและทางเดินริมคลอง ในชุมชนมีความ
สะอาด มีถงัขยะและป้ายบอกวา่แต่ละถงัจะใส่ขยะประเภทไหนไวอ้ยา่งชดัเจน  ซ่ึงคนในชุมชน
ส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ท่ียงัเคร่งครัดในการปฏิบติัตามหลกัศาสนา บา้นเรือนยงัมีการอนุรักษ์
บา้นเรือนเดิมไวบ้า้ง ส่วนจุดท่องเท่ียวต่าง ๆ ก็มีป้ายบอกทางและมีลูกศรช้ีน าทางวา่ตอ้งไปทางใด  
ซ่ึงจุดท่องเท่ียวต่าง ๆ ดูน่าสนใจละพร้อมใหก้ารตอ้นรับและใหข้อ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว แต่อาจจะมี
ปัญหาเร่ืองการเดินทางเขา้ไปชุมชน เพราะตอ้งผา่นซอยแคบ และสถานท่ีจดรถในมสัยดิ ท่ีมีบริเวณ
จ ากดัและปัจจุบนัเป็นช่วงของการเฝ้าระวงัโควิด จึงไม่ค่อยมีนกัท่องเท่ียวเขา้มา ท าให้บา้น ร้านคา้ 
และร้านอาหารต่าง ๆ ก็ปิด ไม่พร้อมใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในชุมชน 
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4.2 ความสามารถในการจัดการชุมชน 
4.2.1 ความเป็นมาของการจัดการการท่องเท่ียวชุมชนในพื้นท่ี 

จากการสัมภาษณ์ ประธานชุมชน คุณสมาน โตหวัป่าประธานชุมชนริมคลองประเวศฝ่ัง
เหนือ ไดก้ล่าววา่ “แนวคิดท่ีจะพฒันาชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชน 
ในเบ้ืองตน้นั้นเป็นแนวคิดของตวัผมเองท่ีตอ้งการจะใหค้นในชุมชนมีรายไดแ้ละสามารถพึ่งพา
ตนเองไดแ้ละไดเ้ห็นกระแสของการพฒันาชุมชนต่างๆ ใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวและไดรั้บความ
สนใจจากนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก จึงเลง็เห็นวา่ชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนืออยูใ่นจุดท่ี
เหมาะสมจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวไดด้ว้ยเช่นกนั”  

โดยท่ีชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือ มีทั้งคลองท่ีถูกพฒันาจนสวยงามและเป็นชุมชน
มุสลิมท่ีเก่าแก่ท่ีมีประวติัความเป็นมาท่ีน่าสนใจและยงัคงรักษาประเพณีท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมา อยา่ง
ยาวนาน รวมถึงคนในชุมชนยงัมีการรวมกลุ่มสร้างอาชีพท่ีเป็นท่ีน่าสนใจอีกดว้ย 

 การสร้างใหชุ้มชนพึ่งตนเองใหไ้ดน้ั้นทางประธานชุมมชนไดก้ล่าววา่ “กระผมเองก็อยาก
ใหค้นในชุมชนไดเ้ขา้มาร่วม โดยท่ีคนในชุมชนตอ้งเตม็ใจและไม่สร้างความเดือดร้อนหรือล าบาก
ใจใหแ้ก่คนในชุมชน และสามารถร่วมกนัสร้างเศรษฐกิจใหเ้กิดขึ้นกบัชุมชนและกระจายไปใน
ทุกๆ กลุ่ม ซ่ึงหากชุมชนสามารถเร่ิมสร้างรายไดใ้ห้ตวัเองไดแ้ลว้ เขาก็จะเร่ิมเห็นภาพ และก็จะให้
ความร่วมมือมากขึ้น และอาจจะมีกิจกรรมท่ีหลากหลายขึ้น ซ่ึงเราก็สามารถมองถึงการต่อยอดปรับ
พฒันาปรุงส่วนต่างๆ ของชุมชนต่อไปไดอี้ก “ 
หลงัจากเราเร่ิมด าเนินการแลว้เราก็ตอ้งกระจายโอกาสให้คนอ่ืนๆในชุมชนและขยายเช่ือมโยงไปยงั
ชุมชนขา้งเคียงไดเ้หมือนกนัเพราะจะไดมี้รายไดท่ี้จะจุนเจือกนัไป  โดยเราก็ตอ้งมองวา่ส่ิงท่ีเขามีอยู่
แลว้มีอะไร และชุมชนจะสามารถช่วยสนบัสนุนอะไรเพื่อใหโ้ครงการสามารถเดินหนา้ต่อไปได ้
โดยในช่วงเร่ิมตน้ทางประธาน ก็มองหาหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน วา่จะมีโครงการใดท่ีจะมา
ช่วยสนบัสนุนไดบ้า้ง โดยการเขียนโครงการของทางชุมชนและส่งใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ให้
พิจารณาสนบัสนุน งบประมาณ หรือรวมทั้งการสนบัสนุนในดา้นอ่ืน ๆ ดว้ยก็ได ้
และในระหวา่งท่ีเราก าลงัพฒันาชุมชนอยูน้ี่ เราจะท าอยา่งไรใหบุ้คคลภายนอกรู้จกัชุมชนของเรา 
เราตอ้งกลา้ออกไปแสดงตวัตนของเราใหบุ้คคลภายนอกรู้วา่ชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือมีดี
อะไร ในหลาย ๆ ช่องทาง โดยใชต้วัประธานเป็นหลกั โดยในทุกๆ การสัมมนา และเสวนา ตวั
ประธานจะน าชุมชนคลองประเวศฝ่ังเหนือไปน าเสนอ ในทุก ๆ เวที และตวัเราเองก็ตอ้งพร้อมท่ีจะ
ตอ้นรับใหก้บัผูส้นใจท่ีอยากจะมาเยีย่มชม ซ่ึงในช่วงแรกๆ อาจจะตอ้งมีแต่ค่าใชจ่้าย แต่ช่วยท าท า
ใหเ้กิดการกระเพื่อม ใหเ้ขารู้จกัวา่เรามีอะไร อีกหน่อยเขาก็เขา้มาเอง เม่ือเร่ิมมีคนเขา้มาคนท่ีไดรั้บ
ประโยชน ์คือ คนในชุมชน เกิดรายได ้ซ่ึงเรามีผลิตภณัฑ ์ภูมิปัญญา ความรู้ ความสามรถ แต่เราตอ้ง
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ร้อยเรียงเร่ืองรวมใหน่้าสนใจ และปรับปรุงพื้นท่ี และ เช่ือมโยงพื้นท่ีและเร่ืองราวต่างๆ เขา้ดว้ยกนั  
เม่ือมนัเกิดกระบวนการพฒันาตามขั้นตอนแลว้ อีกหน่อยก็จะมีคนเขา้มาเร่ือย ๆ และเม่ือมีคนเขา้มา
จะเกิดการแลกเปลี่ยน กนัระหวา่งคนท่ีเขา้มาท่องเท่ียวและเจา้บา้น ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการพฒันาและ
การเปล่ียนแปลงความรู้ของคนในชุมชนไปในทางท่ีดี  

ซ่ึงตวัประธานและชุมชนไดเ้ร่ิมตน้สร้างมา ตั้งแต่ 7 – 8 ปีท่ีแลว้ โดยมีกระบวนการต่างๆ 
ดงัน้ี 

1) เขียนแผนงานโครงการ 
2) เขา้ร่วมงานสัมมนาท่ีคิดวา่เกิดประโยชน์เพื่อน าชุมชนไป เผยแพร่ ต่อ

บุคคลภายนอกใหไ้ดรู้้จกั 
2) ปรับสภาพพื้นท่ีใหส้ะอาดพร้อมรับแขกผูม้าเยอืน 
3) ขอการสนบัสนุนจากโครงการต่าง ๆ จากทั้งภาครัฐและเอกชน 
4) เร่ิมสร้างเวบ็ไซด ์ท่องเท่ียวชุมชน และตอ้งท าอยา่งไรใหค้นรู้จกั 
5) ปรับปรุงสะพานไมเ้ก่า ใหค้นมาเช็คอินท่ีสะพานไมเ้ก่า 
6) พูดคุยติดต่อกบักลุ่มผูป้ระกอบการในชุมชน 
7) สร้างการท่องเท่ียวแบบ one day trip 
8) ออกแบบเช่ือมโยงการท่องเท่ียวไปสู่ชุมชนขา้งเคียง 

 
4.2.2 แนวทางด าเนินการในปัจจุบัน  

 ทางประธานชุมชน ใหก้ล่าววา่ “ทางชุมชนไดเ้ร่ิมมีการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อให้
พร้อมท่ีจะสร้างชุมชนใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวโดยการปรับปรุงส่ิงปลูกสร้างต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นชุมชน
ใหส้ะอาดน่ามอง และพร้อมใชง้าน จดัท าป้ายบอกจุดท่องเท่ียวต่าง ๆ และใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้ของจุด
ท่องเท่ียวในแต่ละจุด และส่งคณะกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมอบรมสัมมนา หลาย ๆ 
หลกัสูตร เพื่อสร้างความรู้ สร้างกลุ่มเครือข่าย และไดรั้บทราบแนวคิดจากผูท่ี้ไดด้ าเนินการไปแลว้ 
และไปติดต่อหน่วยงานราชการและเอกชนท่ีมีงบประมาณพร้อมท่ีจะสนบัสนุน เพื่อมาเตรียมความ
พร้อมของชุมชนใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขขององคก์รเหล่านั้นไดก้ าหนดไว”้ 

จากการท่ีผูศึ้กษาไดเ้ขา้ไปลงพื้นท่ีชุมชนจะสังเกตความสามารถในการจดัการชุมชนของ
พื้นท่ีชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือ พบวา่ประชาชนในชุมชนใหค้วามร่วมมือเป็นอย่างดี อาทิเช่น 
ประธานชุมชนติดต่อจุดท่องเท่ียวต่าง ๆ เพื่อใหจุ้ดท่องเท่ียวต่าง ๆ ตอ้นรับและใหข้อ้มูลแก่ผูศึ้กษา 
โดยไม่ไดมี้การบอกใหเ้ตรียมตวัล่วงหนา้ ซ่ึงเม่ือผูศึ้กษาเดินทางไปถึงในท่ีละจุด ผูท่ี้ดูแลจะมา
ตอ้นรับและใหข้อ้มูลและให้ความร่วมมือต่อผูศึ้กษาอยา่งดี และในช่วงท่ีผูศึ้กษาลงพื้นท่ีจะพบวา่มี
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หีหน่วยงานของรัฐขอความร่วมมือใหส้มาชิกในชุมชนเขา้ร่วมอบรมก็พบวา่มีผูเ้ขา้ร่วมอบรมเตม็
สถานท่ี และพบวา่มีการร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ท าโครงกาสหลาย ๆ โครงการซ่ีงตอ้งใชค้วาม
ร่วมมือของคนในชุมชน 
 

4.2.3 การถอดบทเรียนของการด าเนินงานในปัจจุบัน 
 

ตาราง 2 การถอดบทเรียนในการท างานของชุมชน 

ประเด็นที่เป็นจุดเด่น
ของชุมชน 

ก่อนที่จะมีการ
พัฒนามาใช้
ประโยชน์ 

ลักษณะท่ีสามารถ
พัฒนา 

หรือควรส่งเสริมหรือ
นำมาใช้ประโยชน์ 

แนวทาง/วิธีการ
พัฒนาหรือส่งเสริม/

สนับสนุน 

1.สะพานไม้ 100ปี ไม้ได้รับการดูแล 
ปล่อยทิ้งไว้ตาม
สภาพ 

1.อนุรักษ์ ปรับปรุง
และพัฒนาเป็นแลนด์
มาร์คชุมชน 

1.ประสานความ
ร่วมมือภาคี 
มหาวิทยาลัย/
ศิลปากร ออกแบบ
และวางงบประมาณ
ปรับปรุงโครงสร้าง
และองค์ประกอบ
ของสะพานให้เป็นอัต
ลักษณ์ชุมชน 

2.ชมรมบ้านเจียระไน
พลอย 

ไม่ได้เชื่อมโยงกับ
ชุมชน ทำเป็นธุรกิจ
ครัวเรือนไม่ได้ขอ
ความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานต่าง ๆ 

2.ศูนย์เรียนรู้ 
พิพิธภัณฑ์ ถ่ายทอด
งานเจียระไน และการ
ท่องเที่ยว ต่อยอดทาง
การตลาดออนไลน์ 

1.ประสานความ
ร่วมมือหน่วยงาน
ศิลปากร นักศึกษา 
หรือองค์กร 
ออกแบบและวาง
งบประมาณปรับปรุง
โครงสร้างและ
องค์ประกอบ 

3.บ้านผ้าปักสุนิสา 
OTOP 

ไม่ได้เชื่อมโยงกับ
ชุมชน ทำเป็นธุรกิจ
ครัวเรือนไม่ได้ขอ
ความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานต่าง ๆ 

3.พัฒนาการประยุกต์
งานปัก และแพ๊คเกจ 
จิ้ง ต่อยอดทาง
การตลาดออนไลน์ 

1.ประสานความ
ร่วมมือหน่วยงาน
ศิลปากร นักศึกษา 
หรือองค์กร 
ออกแบบและวาง
งบประมาณปรับปรุง
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โครงสร้างและ
องค์ประกอบ 

4.ศูนย์เรียนรู้เกษตร
พอเพียงและพันกล้วยไม้ 
ณัชนิชา 

ไม่ได้เชื่อมโยงกับ
ชุมชน ทำเป็นธุรกิจ
ครัวเรือนไม่ได้ขอ
ความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานต่าง ๆ 

4.ศูนย์เรียนรู้ 
พิพิธภัณฑ์ ถ่ายทอด
การเกษตรทฤษฏีใหม่ 
และการท่องเที่ยว ต่อ
ยอดทางการตลาด
ออนไลน์ 

1.ประสานความ
ร่วมมือหน่วยงาน
ศิลปากร นักศึกษา 
หรือองค์กร 
ออกแบบและวาง
งบประมาณปรับปรุง
โครงสร้างและ
องค์ประกอบ 

5.เส้นทางท่องเที่ยว 
กิจกรรมทางน้ำ การปั่น
จักรยานและเดิน-วิ่ง
ออกกำลังกายแนวเขื่อน 

ยังไม่ได้มีการ
ปรับปรุงสถานที่ 
กำหนดเส้นทาง 
และยังไม่มีระบบ
การจัดการขยะ
บริเวณท่ีพักอาศัย 

5.ปรับภูมิทัศน์ สร้าง
ท่าน้ำ ศาลาที่พัก 
ปรับปรุงสภาพลาน
กิจกรรมชุมชน/ลาน
ออกกำลังกายและ
สนามเด็กเล่น/เพิ่ม
แหล่งเรียนรู้เกษตร
ทฤษฏีใหม่ 

1.โครงการปรับภูมิ
ทัศน์ สร้างท่าน้ำ 
ศาลาที่พัก ขยายลาน
กิจกรรมชุมชน 
2.จัดสรรงบประมาณ
ปรับพื้นที่ลานออก
กำลังกายและสนาม
เด็กเล่น พร้อม
อุปกรณ์ 
3.จัดโครงการ/
กิจกรรม/ตลาดนัด
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
4.โครงการปรับพ้ืนที่
รกร้างให้เป็นสวน
เกษตรทฤษฏีใหม่ 
แหล่งเรียนรู้/ครัว
ชุมชน 
 
 

6.คลองประเวศบุรีรมย์ ยังไม่ได้มีการปรุงท่า
ขึ้น-ลง เรือ และยัง
ไม่ได้มีระบบดูแล
ขยะในลำคลอง ยัง
ไม่มีการกำหนด
เส้นทางเดินเรือเพ่ือ
การท่องเที่ยวและ

6.พัฒนาการคมนาคม
และการท่องเที่ยวทาง
น้ำ/การล่องเรือ/เชื่อม
เส้นทางการท่องเที่ยว
เขตใกล้เคียง 

1.งบประมาณ-
โครงการล่องเรือ 
ปรับปรุงท่าน้ำจุดขึ้น-
ลง และกิจกรรมทาง
น้ำ เพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยว 
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ยังไม่มีเรือนำเที่ยว
ไว้บริการแก่
นักท่องเที่ยว 

2.จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชนประจำปีอย่าง
ต่อเนื่อง 
3.พัฒนาเครือข่าย
ท่องเที่ยวชุมชนและ
เปิดเส้นทางการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
4.สนับสนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 
ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ท่ีมา: แผนพฒันาชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

4.2.4 การถอดบทเรียนการด าเนินการส่งเสริม/พฒันาการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
มีอะไรบา้งท่ีไดเ้รียนรู้ ความส าเร็จ ความลม้เหลว ส่ิงท่ีเกิดขึ้นในอดีตท่ีผา่นมา แยกเป็นประเด็น 
เช่น แหล่งท่องเท่ียวกายภาพ วฒันธรรม เพราะอะไรบา้งท่ีท าใหส้ าเร็จหรือลม้เหลว 
 ประธานชุมชนไดก้ล่าววา่ “ดว้ยชุมชนก าลงัเร่ิมตน้ท่ีจะสร้างตวัเองใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว
ชุมชน ก็พบวา่ไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะสามารถสร้างชุมชนใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวและตอ้งใชเ้วลาในการ
สร้างพอสมควร ซ่ึงทางชุมชนตอ้งเร่ิมสร้างไปเร่ือย ๆ โดยปัจจุบนัจะตอ้งสร้างส่ือออนไลน์
เพื่อท่ีจะใหน้กัท่องเท่ียวไดรู้้จกัชุมชนของเรา และมีการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงในช่วงโควิด นกัท่องเท่ียว
ไม่เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวท าใหร้้านคา้ต่าง ๆ ในชุมชนค่อยๆ ปิดตวัไป เหลือเพียงแหล่งท่องเท่ียว
หลกั ๆ ท่ีเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวและลูกคา้แลว้ก็ยงัคงเปิดด าเนินการได ้ดงันั้นหลงัจากช่วงท่ีโค
วิด-19 ทางชุมชนจะตอ้งค่อย ๆ ฟ้ืนฟูชุมชนเพื่อใหก้ลบัมาเหมือนเดิม และตอ้งออกไประชาสัมพนัธ์
ชุมชนใหบุ้คคลภายนอกรู้จกัโดย ไปร่วมประชุมกบังานประชุมต่าง ๆ ใหร้้านคา้ไปร่วมออกบู๊ท กบั
งาน ต่าง ๆ ท่ีเขตใหสิ้ทธิไปร่วมงาน และอาจจะตอ้งประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่าง ๆ ในช่วงของงาน
ประเพณีต่าง ๆ ของชุมชนเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้มาท่องเท่ียวในช่วงท่ีชุมชนจดังาน “ 
 



 

บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาแนวทางการจดัการการท่องเท่ียวชุมชนอยา่งย ัง่ยนื แบบการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือซ่ึงมีวตัถุประสงคค์ือ 
1.ศึกษาศกัยภาพทางกายภาพและวฒันธรรมของพื้นท่ีชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือเพื่อ
รองรับการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื  
2.วิเคราะห์ความสามารถในการจดัการของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีชุมชนสุเหร่าบา้นเกาะ 
3.จดัท าแนวทางการท่องเท่ียวของชุมชนท่ีสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 ผูศึ้กษาสามารถสรุปบายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

5.1.1 ศักยภาพทางภายภาพและวัฒนธรรมของพื้นท่ีชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือ 
              ดา้นศกัยภาพทางกายภาพและวฒันธรรมของพื้นท่ีชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือพบวา่มี
จุดท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจหลายแห่ง ซ่ึงแต่ละแห่งก็เป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนเองไดแ้ก่ สะพานไม ้100 
ปี บา้นเจียระไนพลอย บา้นปักผา้ ฟาร์มแพะแบมะ และเส้นทางการท่องเท่ียวโดยการป่ันจกัรยาน
และการนัง่เรือดูวถีชีวิตของชุมชนริมคลองประเวศบุรีรมย ์ซ่ึงจุดท่องเท่ียวแต่ละจุดมีศกัยภาพพร้อม
ท่ีจะตอ้นรับนกัท่องเท่ียว แต่ไม่เพียงพอในการดึงดูดนกัท่องเท่ียว ใหไ้ปใชเ้วลาท่องเท่ียวในชุมชน
สักคร่ึงวนั ยงัขาดร้านอาหารเคร่ืองด่ืมท่ีมีบรรยากาศผอ่นคลายและน่าสนใจ  ขาดจุดถ่ายรูปเช็คอิน 
ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวชอบ ส่วนป้ายประชาสัมพนัธ์จุดท่องเท่ียวต่าง ๆ และประวติัของ
ชุมชนมีพร้อมดี ส่วนความสะอาดของบริเวณชุมชน มีการดูแลท าความสะอาดไดส้ะอาดตามาก 
และคนในชุมชนมีความตอ้งการท่ีจะร่วมกนัสร้างชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือใหเ้ป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชน เพราะจะสามารถช่วยใหค้นในชุมชนมีอาชีพ สร้างรายไดใ้นครัวเรือนและยงั
สามารถสืบทอดอาชีพและความรู้ท่ีไดต้กทอดกนัมารุ่นต่อรุ่นไวไ้ด ้ ชุมชนยงัไดเ้ขา้ร่วมโครงการ
ต่าง ๆกบัทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นโครงการแยกขยะก่อนทิ้ง โครงการร่วมกบัธนาคารออมสิน และ
คนในชุมชนยงัใหค้วามร่วมมือกนัท าใหบ้ริเวณท่ีอยูอ่าศยัและชุมชนสะอาด และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย แต่ปัจจุบนัยงัเป็นช่วงของวิกฤติโควิด-19 ซ่ึงนกัท่องเท่ียวยงัไม่ออกไปท่องเท่ียวจึงท าให้
ร้านต่าง  ๆ ในชุมชนปิดตวัลงเน่ืองจากไม่มีรายไดแ้ละคนเร่ิมออกไปหางานท านอกบา้นแต่จุด
ท่องเท่ียวท่ียงัมีอยูค่ือ สะพานไมท่ี้พร้อมใชง้าน บา้นเจียระไนพลอย บา้นปักผา้สุนิสา และฟาร์ม
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แพะ ซ่ึงทั้งสามท่ีน้ีทีการท าตลาดออนไลน์ดว้ยตวัเอง ดงันั้น ผูม้าติดต่อจะเนน้มาเพียงเฉพาะท่ี  ใน
ชุมชนยงัไม่มีร้านอาหาร หรือร้านกาแฟสวยๆ ท่ีจะช่วยดึงดูดนกัท่องเท่ียว เพราะชุมชนอยูใ่นท าเลท่ี
ดี และยงัไม่มีจุดเช็คอินและจุดถ่ายรูปสวย ๆ 
 

5.1.2 ความสามารถในการจัดการของชุมชน 
              ดว้ยความท่ีชุมชนมีขนาดของพื้นท่ีและจ านวนประชากรในชุมชนไม่มากนกั ทั้งยงัเป็น
ชุมชนเก่าแก่ท่ีคนในชุมชนอยูร่่วมกนัรุ่นต่อรุ่นมาอยา่งยาวนาน จึงท าใหก้ารใชชี้วิตของคนใน
ชุมชนอยูก่นัเหมือนเครือญาติ มีตวัประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนเป็นศูนยก์ลางในการ
กระจายข่าวสารและแนะน าเชิญชวนใหค้นในชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ซ่ึงชุมชนยงัร่วมโครงการ
ต่าง ๆ กบัหน่วยงานของรัฐและเอกชนอยา่งต่อเน่ืองเช่น โครงการ U2T กบันิดา้  โครงการกบั
ธนาคารออมสิน และอ่ืน ๆ     และยงัไดรั้บความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอยา่งดี ซ่งภาพรวม
ของชุมชน ดูสะอาดเรียบร้อย ริมคลองไม่มีขยะ ซ่ึงท าใหเ้วลาท่ีไปเท่ียวจะรู้สึกสบายตา และไม่
สกปรก  
              ในส่วนของการสร้างชุมชนใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวตอ้งพานกัท่องเท่ียวให้เขา้มาในชุมชน
แต่ปัจจุบนัชุมชนยงัไม่ไดมี้การตวัเอง วา่ท าการตลาดวา่ในชุมชนมีกิจกรรมอะไร และมีจุด
ท่องเท่ียวใดบา้ง และชุมชนอยูห่่างจากถนนใหญ่ดงันั้นการเดินทางยงัไม่สะดวก หากขบัรถไปก็ยงั
ไม่มีจุดจอดรถท่ีชดัเจนวา่จอดตรงไหนไดบ้า้ง 
 

5.2 การอภิปรายผล 
ชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือ เป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีมีอายกุวา่ 100 ปี และส่วนใหญ่เป็นคนท่ี

นบัถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงในปัจจุบนัคนในชุมชนยงัคงสืบทอดประเพณีและวฒันธรรมต่อมาจาก
อดีตเช่น การถือศิลอดตลอดเดือนรอมฎอน 30 วนั วนัตรุษอีด้ิลฟิตริ และวนัตรุษอีด้ิลอฎัฮา (วนัขึ้น
ปีใหม่ของชาวมุสลิม) งานแต่งงานตามแบบมุสลิม พิธีเขา้สุนตั (การขลิบ) พิธีการตมัมตักุรอาน 
รวมถึงประเพณีแข่งเรือ  และบา้นเรือนก็ยงัตั้งไปตามริมล าคลองประเวศดงัเช่นอดีต ซ่ึงยงัมี
บา้นเรือนไมท้รงไทยโบราณใหเ้ห็นอยู่ โดยมีทางเดินหลกัเลียบไปตามล าคลอง ซ่ึงปลูกตน้ไมไ้ว้
อยา่งร่มร่ืน และคนในชุมชนมีอธัยาศยัไมตรีอนัดี  ส่วนจุดท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นชุมชนมีการตั้ง
ป้ายแสดงขอ้มูลไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงจุดท่องเท่ียวในแต่ละจุดท่ีมีในชุมชน เป็นจุดท่ีน่าสนใจเช่น 
สะพานไม ้100 ปี บา้นเจียระไนพลอย บา้นปักผา้ และฟาร์มแพะ แต่ก็ยงัขาดความหลากหลาย ซ่ึง
การบริการต่าง ๆ ท่ีมีไวบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวในช่วงเวลาปัจจุบนัน้ียงัไม่เพียงพอเช่น ร้านอาหาร
เคร่ืองด่ืม ยานพาหนะการขนส่ง และจุดเช็คอิน  ส่วนความสามารถในการจดัการชุมชนใหเ้ป็น
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แหล่งท่องเท่ียวก็ยงัไม่เห็นเป็นรูปธรรม เพราะช่วงปัจจุบนันกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในชุมชนก็จะเขา้ไป
ตามจุดท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีตนเองสนใจเลย ไม่ไดม้าเท่ียวดูวิถีชีวิต ศิลปะวฒันะธรรมในชุมชน จึงยงั
ไม่สามารถท่ีจะประเมินในดา้นการจดัการชุมชนได ้ไม่วา่จะเป็นดา้นการจดัการขยะ และการดูแล
นกัท่องเท่ียว และปัจจุบนั การใชชี้วิตของคนในประเทศไทยก็ยงัใชชี้วิตดว้ยความระมดัระวงัเพราะ
ยงัอยูใ่นช่วงโควิด – 19 เราจึงไม่ไดเ้ห็นศกัยภาพในดา้นการตลาดวา่ถา้หากมีการท าการตลาดแบบ
จริงจงัจะสามารถเชิญชวนและดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาในชุมชนไดม้ากนอ้ยเพียงใด จึงท าให้
ยงัไม่ครบองคป์ระกอบการจดัการท่องเท่ียวชุมชนท่ีตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) ทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวและกิจกรรมท่องเท่ียว 2) การจดัการดา้นการตลาดและนกัท่องเท่ียว 3) การบริการดา้น
ต่างๆ การบริการส าหรับการท่องเท่ียวโดยชุมชน 4) การบริหารจดัการ (ฉลองศรี พิมลสมพงศ,์ 
2548) 

จากแนวคดิของการท่องเท่ียวชุมชนวา่ การท างานท่องเท่ียวใหย้ ัง่ยนืนั้น ตอ้งมีการท างาน
ร่วมกนัระหวา่งผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียในชุมชน เพื่อลดขอ้ขดัแยง้และร่วมกนัแกปั้ญหาและก็ตอ้ง
มาร่วมกนัท างาน วางแผนชุมชนเพื่อพฒันาและขยายศกัยภาพการท่องเท่ียว และทา้ยท่ีสุดก็ตอ้งมี
การวิจยัและติดตามผลเพื่อตรวจสอบการท างาน เพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาในการท างานต่อ
(อจัฉรา ศรีลาชยั,2559) ดงันั้นชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือจึงควรจดัท าแผนการจดัการการ
ท่องเท่ียวชุมชนอยา่งย ัง่ยนืของชุมชน เพื่อคน้หาทิศทางท่ีจะด าเนินงานใหช้ดัเจนมากยิ่งขึ้น และมี
การพูดคุยกนัของคนในชุมชน ซ่ึงในการจดัการการท่องเท่ียวของชุมชนริมคลองประเวศฝ่ังเหนือ 
จ าเป็นตอ้งจดัท าแผนการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม แผนการจดัการดา้นเศรษฐกิจ และแผนการจดัการ
ดา้นวฒันธรรม/ประเพณี เพื่อเป็นการวางกรอบ ตั้งกฎระเบียบ โครงการต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกนัการ
ท างานของชุมชน ชุมชนยงัขาดแผนการจดัการการท่องเท่ียวชุมชนท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
จดัการการท่องเท่ียวชุมชน ท่ีจะใชพ้ฒันาการท่องเท่ียวโดยชุมชนใหย้ ัง่ยนื 
 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
5.3.1 แนวทางการจดัการท่องเท่ียว 

จากท่ีพบวา่ชุมชนยงัไม่ไดมี้การบริหารจดัการดา้นการท าการตลาดและการเดินทางเขา้ถึง
ชุมชนผูศึ้กษาจึงเสนอแนะดงัน้ี ตอ้งมีการสร้างการตลาดรูปแบบออนไลน์เพื่อเป็นการเผยแพร่
ชุมชนออกไปใหผู้ท่ี้สนใจไดรู้้จกัและอยากลองเขา้ไปเท่ียวในชุมชน และการเดินทางเขา้ไปชุมชน
ยงัไม่มีรถสาธารณะบริการหากตอ้งการอ านวยความสะดวกจะตอ้งจดัหารถท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ
ชุมชนไวบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว และะตอ้งมีการท าร้านอาหารและร้านกาแฟ ท่ีดึงดูดลูกคา้ของทาง



64 

ชุมชนมาโปรโมทเพราะนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะสนใจเร่ืองอาหารการกิน และเคร่ืองดืม และร้าน
ตอ้งดึงดูดใจ และสร้างจุดเช็คอินและจุดถ่ายรูปสวย ๆ  
 
5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาในช่วงสถานการณ์ปกติเพราะจะไดเ้ห็นศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของชุมชน และไดเ้ป็น
ถึงกระบวนการการดูแลนกัท่องเท่ียว รวมถึงความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงปัจจุบนัเป็นช่วง
ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 กิจกรรมต่าง ๆ และสถานบริการร้านคา้ต่าง ๆ ปิดตวัลงเน่ืองจาก
ไม่มีนกัท่องเท่ียว และควรศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม
จากการท่ีชุมชนเป็นชุมชนท่องเท่ียว 
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