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บทคัดย่อ

 การวจิยัศกึษาบรบิทศกัยภาพด้านการท่องเทีย่ว และแนวทางการส่งเสรมิและพฒันาหมูบ้่านท่องเทีย่ว

ให้ยั่งยืนของหมู่บ้านหนองสรวง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้นำาชุมชน สมาชิกในชุมชนและ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง จำานวน 30 คน พบว่าศกัยภาพด้านการท่องเทีย่ว มอีตัลกัษณ์เป็นหมูบ้่านท่องเทีย่วเชงินเิวศ 

สิ่งดึงดูดใจที่สำาคัญ คือ รูปแบบวิถีชีวิตริมนำ้าและเกษตรกรรม ดำาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรม 

ฐานการเรยีนรู ้ศนูย์การเรยีนรูท้ีน่่าสนใจ แนวทางการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วให้ยัง่ยนื ม ี3 ด้าน 1) ด้าน

แหล่งท่องเทีย่ว ต้องสร้างจติสำานกึให้สมาชกิในชมุชนอนรุกัษ์วถิชีวีติแบบชนบท และสามารถถ่ายทอดให้ความรู้

แก่นกัท่องเทีย่วในรปูแบบ เช่น การบรรยาย การถ่ายทอดความรูผ่้านสือ่โซเชยีล ประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเทีย่ว 

การสร้างกิจกรรมให้มีลักษณะเด่น ปรับปรุงความสะอาด และภูมิทัศน์ให้สวยงาม  2) ด้านความพร้อมทางการ

ท่องเทีย่ว ต้องจดัการอบรมมคัคเุทศก์ท้องถิน่ และเตรยีมสิง่อำานวยความสะดวกให้เพยีงพอ ควรนำาสนิค้าทีเ่ป็น

เอกลกัษณ์ของชมุชนมาจดัจำาหน่าย 3) ด้านการพฒันาตลาดท่องเทีย่ว ต้องกำาหนดกลุม่เป้าหมายและจดักจิกรรม

ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกัน พร้อมกับต้องปรับปรุงข้อมูลข่าวสารในสื่อโซเชียลให้ทันสมัยหลายช่องทาง เป็นต้น 

ค�าส�าคัญ: ศักยภาพการท่องเที่ยว การพัฒนา หมู่บ้านท่องเที่ยว พระนครศรีอยุธยา
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ABSTRACT

 A study on the context of tourism potential for : promotion and sustainable  

development of Nangsuang Village is a qualitative research. The key informants were 30 people 

who were community leaders, community members, and related agencies. It was found that 

Ecotourism was the village identity as well as its tourism potential. The main attractions of the 

village were lifestyle of people living on the riverbank as well as their agricultural way of life, 

their sustainable living, the village learning canter, and its learning activities. The guidelines on 

promotions and sustainable development of tourism were divide into 3 dimensions : 1) The 

dimension of tourist attraction : the community members needed to realize their urban way 

of life and also convey their knowledge to the tourists in various forms such as explanation, 

knowledge transfer through social media, tourism promotion, interesting activity creation, as 

well as clean and beautiful landscape. 2) The dimension of tourism readiness : the local guides 

should be trained, enough facilities and community products should be provided for the 

tourists. 3) The dimension of tourism marketing development : it was segmentation of target 

group and provide tourism activities as well as various channels and updates an social media.
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บทน�า

 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่มี 

การเจริญเติบโต มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจาก

อตุสาหกรรมประเภทอืน่ ก่อให้เกดิการกระจายอาชพี

อืน่เข้ามาร่วมด้วย อาท ิโรงแรม ร้านอาหาร คมนาคม

และขนส่งตามมา (กนัทมิา จนิโต, 2550) แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-

2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีแนวทาง

เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจ 

ของภาคบริการ และพันธกิจกระทรวงมหาดไทย  

ข้อ 4 เสรมิสร้างความเข้มแขง็ของชมุชนและเศรษฐกจิ

ฐานราก โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้

เศรษฐกิจพอเพียง (กรมการพัฒนาชุมชน, 2561ข) 

รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีการปรับแผน 

การส่งเสรมิอตุสาหกรรมดงักล่าว โดยให้ความสำาคญั

การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ 

มากมาย อาทิ ดังที่ปัจจุบันมีชุมชนที่สามารถเปิดรับ 

การท่องเที่ยวในระดับนานาชาติประมาณ 30 ชุมชน 

และมีชุมชนที่อยู ่ระหว่างการพัฒนาให้เป็นแหล่ง 

ท่องเทีย่วได้มทีัง้หมด 150 ชมุชนทัว่ประเทศ ส่วนใหญ่ 

อยู่ในภาคกลาง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 

2560) จากนโยบายรัฐเรื่องการพัฒนาเส้นทางการ

ท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง 31 

จังหวัด 125 หมู่บ้าน จัดอยู่บนพื้นฐานของอัตลักษณ์

และภูมิปัญญาพื้นถิ่น วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของ

คนในชุมชน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม

และมีชื่อเสียง สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถ
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ดงึดดูใจนกัท่องเทีย่วเข้าสูช่มุชนได้ เพือ่สร้างรายได้ให้

กบัประชาชน เสรมิสร้างความเข้มแขง็ของชมุชนอย่าง

ยัง่ยนื การเสรมิสร้างอาชพีและรายได้จากการแปรรปู

ผลผลิตทางการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การให้

บรกิารลกูค้าในการท่องเทีย่วโดยชมุชน โดยเครอืข่าย

ผูผ้ลติ/ชมุชน/การให้บรกิาร จะมโีอกาสมส่ีวนร่วมใน

การขบัเคลือ่นกจิกรรมและการพฒันาหมูบ้่าน OTOP 

เพื่อการท่องเที่ยว (กรมการพัฒนาชุมชน, 2561ข) 

 นอกจากนี้ ยังมีหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนา

เป็นแหล่งท่องเทีย่วจากหลายหน่วยงาน เช่น องค์การ

บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) หรือตลาดต้องชม

ของกระทรวงพาณิชย์ มีหมู่บ้านอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวที่พัฒนาโดยองค์การความร่วมมือระหว่าง

ประเทศแห่งญี่ปุ่น (Jica) หมู่บ้านโครงการหนึ่งตำาบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว รวมทั้งยังมีหมู่บ้าน 

ทีพ่ฒันาโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ (การท่องเทีย่ว 

แห่งประเทศไทย, 2560) เพียงแต่ต้องหาคนที่ 

เชื่อมลงไปถึงท้องถิ่น เพื่อกระจายความมั่งคั่งที่เกิด

จากนักท่องเที่ยวลงไปถึงชาวบ้านในชุมชนด้วย ปีที่

ผ่านมา พ.ศ. 2560 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ได้จัดโครงการ “Village to the World” ปฏิบัติ

การเพิ่มมูลค่ายกระดับท่องเที่ยวชุมชน มีเป้าหมาย

เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวให้กับชุมชน

เปลี่ยนการท่องเที่ยวไม่ผูกติดกับแหล่งท่องเที่ยว

ธรรมชาต ิแต่นำาเสนอเรือ่งราวของกจิกรรมการเรยีนรู้

แลกเปลีย่นประสบการณ์ ในชมุชนแทนเป็นการสร้าง

มลูค่าเพิม่ด้านการท่องเทีย่ว ขยายตลาดนกัท่องเทีย่ว 

กลุม่ใหม่ๆ สร้างโอกาสให้ชมุชนมช่ีองทางการตลาดทีจ่ะ 

หารายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน ขณะ

เดียวกัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโครงการ 

“The Village Explorer # Let’s Explore the 

World” เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนและครอบครัวคน

รุ่นใหม่พาเด็กๆ ไปเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

“School & Family Outing” ในชมุชนของไทย เพือ่

ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนของไทยให้เข้มแข็งอย่าง

ยั่งยืน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560)

 หมูบ้่านหนองสรวง ตำาบลกระแชง เป็นหนึง่ใน

พืน้ทีท่ีม่โีอกาสในการพฒันาให้เป็นหมูบ้่านท่องเทีย่ว 

(OTOP Village) เนือ่งจากมทีรพัยากรธรรมชาตทิีค่ง

วถิชีวีติแบบดัง้เดมิเป็นส่วนใหญ่ ท่ามกลางแม่นำา้น้อย

เจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คณะทำางาน

แผนชมุชนหมูบ้่านหนองสรวง, 2561) และมศีนูย์การ

เรียนรู้ตำาบลกระแชง เป็นชุมชนเล็กๆ ริมแม่นำา้น้อย  

ทีค่นในชมุชนนำาสิง่ทีม่อียูร่อบตวัมาใช้ให้เกดิประโยชน์ 

เช่น การนำาผกัตบชวาทีล่อยอยูเ่ตม็แม่นำ้าหลงับ้านมา

ทำาเป็นหมวก กระเป๋า ตะกร้า มกีารเลีย้งไก่ เกบ็ไข่มาทำา

อาหาร ปลกูสวนผลไม้แบบผสมผสานและกนิได้ตลอด

ทัง้ปี มกีารเพาะเลีย้งจิง้หรดี ทีน้่องๆ จะได้ลองชมิเมนู

จากจิ้งหรีดที่สุดแสนอร่อย และมีกิจกรรมสนุกสนาน

มากมายสไตล์ชุมชนรออยู ่ โครงการท่องเที่ยว 

ชมุชน จะทำาให้เกดิการกระจายรายได้ จากทีปั่จจบุนั

การท่องเที่ยวยังกระจุกตัว ประชาชนคนไทยซึ่งเป็น

เจ้าของทรัพยากรท่องเที่ยวจะได้รับประโยชน์จาก

สิ่งที่เขามีเมื่อรายได้ลงไปถึงพื้นที่ สถานที่เหล่านี้เป็น

ชุมชนที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว พร้อมรองรับการ

จดัทำากจิกรรมอาสา และเป็นแหล่งเรยีนรูข้องเดก็ๆ ที่

จะช่วยพฒันาจติใจ อกีทัง้การเดนิทางเข้าไปท่องเทีย่ว

ทีล่กึลงไปถงึชนบท ยงัช่วยกระจายเมด็เงนิสูเ่ศรษฐกจิ

ชุมชนฐานรากของประเทศด้วย (การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย, 2560)

 สถานการณ์ป ัจจุบันสภาพป ัญหาของ

หมู่บ้านหนองสรวงในด้านความเข้มแข็งของชุมชน 

ขาดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้โดยชุมชน ด้าน
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ความรู้และการศึกษา ค่านิยมของวัยรุ่นมักไม่ค่อย

สนใจในการเรียนและเรียนไม่จบ เยาวชนไทยขาด

โอกาสศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ จากการวเิคราะห์ใน

สถานการณ์ของชมุชน พบจดุอ่อนในหมูบ้่านเหลอืแต่

ผู้สูงอายุ มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ขาดอาชีพ

เสรมิ ด้านการประกอบอาชพีและมงีานทำา เป็นปัญหา

ด้านเศรษฐกิจของชุมชน คนว่างงาน ค่าใช้จ่ายใน

ครัวเรือนสูง ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนแคบ  

พื้นถนนตำ่า ไฟฟ้าส่องทางยามคำ่าคืนไม่ทั่วถึง แต่มี 

จดุขายเป็นหมูบ้่านทีม่อีาชพีไม่เด่นมากนกั แต่ชาวบ้าน

จะมีความรักใคร่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน แนวทางกำาหนด

แผนงานเพือ่พฒันาหมูบ้่าน/ชมุชน มสีภาพปัญหา ดงันี้

ผู้นำาชุมชน/องค์กร ขาดทักษะในการจัดองค์ความรู้ 

ชุมชนไม่มีระบบการจัดการองค์ความรู้ของชุมชน 

ขาดการแลกเปลี่ยนความรู้การพัฒนาจากภายนอก

ของหมู่บ้าน แผนงานดูแลความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม พบสภาพแหล่งนำ้า 

สาธารณะของชุมชนมีวัชพืช ผู้ประกอบอาชีพทาง

ประมงใช้วธิไีม่เหมาะสมในการจบัสตัว์นำา้ ชมุชนขาด

การจดักจิกรรมเพือ่บำารงุรกัษาสิง่แวดล้อม ประชาชน

ขาดความตื่นตัว ความตระหนักในเรื่องผลกระทบ 

(คณะทำางานแผนชมุชนหมูบ้่านหนองสรวง, 2561) ซึง่

ปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์ตระกูล และ พัชรินทร์ เสริมการดี 

(2556) ได้กล่าวในรายงานวจิยัการบรหิารจดัการของ

กลุม่พบปัญหาด้านระบบการบรหิารจดัการไม่ด ีและ

การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวบางอย่างไม่สามารถทำาได้

ตลอดทั้งปี และชาวบ้านขาดจิตสำานึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ขาดสถานที่ในการจัด 

กิจกรรมต่อสิ่งแวดล้อมซึ่ง ปรัชญากรณ์ ไชยคช,  

นสิาชล สกลุชาญณรงค์, และ นธิกิติตกิานต์ เหมสวุรรณ์ 

(2559) ได้กล่าวในรายงานวจิยั ชมุชนขาดข้อมลูด้าน

แหล่งท่องเทีย่วและโปรแกรมท่องเทีย่วภายในชมุชน 

เพื่อนำาเสนอให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ 

 จากความเป ็นมาและความสำาคัญของ

ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องนี้

โดยวิเคราะห์ถึงบริบท ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านให้ยั่งยืน 

เพื่อนำาองค์ความรู้ที่ได้ไปเสนอ ผู้บริหารและสมาชิก 

ในหมูบ้่านมส่ีวนร่วมในการพฒันารปูแบบการท่องเทีย่ว 

และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นฐานข้อมูล

สารสนเทศในการส่งเสรมิพฒันาจดักจิกรรมเพือ่พฒันา 

รายได้ และกิจกรรมต่างๆ สำาหรับเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของสมาชิกทุกคนเพื่อเปิดหมู่บ้าน

ให้เป็นหมู ่บ้านเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

ยกระดับชุมชนเพื่อสังคมและประเทศต่อไป 

วัตถุประสงค์

 เพื่อวิเคราะห์บริบทหมู ่บ ้านและศึกษา

ศกัยภาพด้านการท่องเทีย่ว ตลอดจนหาแนวทางการ

ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวให้ยั่งยืน

ประโยชน์ที่ได้รับ

 ได้ทราบบริบทหมู่บ้านศักยภาพด้านการ 

ท่องเที่ยวและแนวทางส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน 

ท่องเที่ยวให้ยั่งยืน

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 ความหมายของการท่องเที่ยว

 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) กล่าวว่าการ

ท่องเที่ยว เป็นเรื่องของการเดินทางที่ เป ็นการ 

ชั่วคราวด้วยความสมัครใจ มิใช ่ถูกบังคับ หรือ

เพื่อสินจ้างแต่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น เพื่อการ 

พักผ่อนหย่อนใจความสนุกสนานเพลิดเพลิน การ
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ศึกษา ศาสนา กีฬา เยี่ยมญาติมิตร ติดต่อธุรกิจ 

การประชมุสมัมนา เป็นต้น มฉิะนัน้กจ็ะเป็นการเดนิทาง 

ที่ไม่ใช่การท่องเที่ยว

 ทฤษฎีการท่องเที่ยวชุมชน

 สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน หนึ่งใน

ภาคีหลักของ อพท. ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน ได้ให้คำานิยามของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

Community - Based Tourism: CBT ว่าเป็นการ

ท่องเทีย่วทีค่ำานงึถงึความยัง่ยนืของสิง่แวดล้อม สงัคม 

และวัฒนธรรม กำาหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการ

โดยชุมชนเพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของ

มีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู ้แก่

ผู้มาเยือน ((ร่าง) ชุดความรู้ “กระบวนการพัฒนา 

ท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน”, มปป.)

 องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน 

 องค์ประกอบหลักของ CBT มีอยู่ 4 ด้าน 

กล่าวคือ 1) ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม  

2) องค์กรชมุชน 3) การจดัการ 4) การเรยีนรู ้ประเดน็

สำาคัญของแต่ละองค์ประกอบของ CBT ได้แก่

 1. ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละวฒันธรรม

   1.1 ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ที่อุดมสมบูรณ์ และมีวิถีการผลิตที่พึ่งพาและใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

   1.2 ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็น

เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น

 2. ด้านองค์กรชุมชน

   2.1 ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกัน

   2.2 มีปราชญ์ หรือผู ้มีความรู ้ และ

ทักษะในเรื่องต่างๆ หลากหลาย 

   2.3 ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของและเข้ามา 

มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา

 3. ด้านการจัดการ

   3.1 มกีฎ-กตกิาในการจดัการสิง่แวดล้อม 

วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 

  3.2 มีองค์กรหรือกลไกในการทำางาน

เพื่อจัดการการท่องเที่ยว และสามารถเชื่อมโยงการ

ท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้ 

  3.3 มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็น

ธรรม 

  3.4 มีกองทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนด้านการเรียนรู้ 

  3.5 ลกัษณะของกจิกรรมการท่องเทีย่ว

สามารถสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

  3.6 มรีะบบจดัการให้เกดิกระบวนการ

เรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือน 

  3.7 สร้างจิตสำานึกเรื่องการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในส่วนของ 

ชาวบ้านและผู้มาเยือน

 4. ด้านการเรียนรู้

   4.1 ลกัษณะของกจิกรรมการท่องเทีย่ว

สามารถสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

   4.2 ระบบจัดการให้เกิดกระบวนการ

เรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือน 

   4.3 สร้างจิตสำานึกเรื่องการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ทั้งในส่วนของ 

ชาวบ้านและผู้มาเยือน

 การท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับการพัฒนา

ชุมชนอย่างเป็นองค์รวม เนื่องจากทรัพยากรการ 

ท่องเที่ยว กับทรัพยากรที่ชุมชนใช้เป็นฐานการผลิต
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เป็นทรพัยากรเดยีวกนั วฒันธรรมธรรมและสงัคมเป็น 

ตัวขับเคลื่อนเรื่องจิตวิญญาณของชุมชน ในการ 

สร้างความสมัพนัธ์กนัภายในชมุชนและความสมัพนัธ์

กับภายนอก ควรจะเชื่อมโยงให้เห็นการท่องเที่ยวกับ

การพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม 

 หลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ใช้การท่องเที่ยว

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนมีหลักการดังนี้

 1. ชุมชนเป็นเจ้าของ 

 2. ชาวบ้านเข้ามามส่ีวนร่วมในการกำาหนด

ทิศทางและตัดสินใจ

 3. ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง

 4. ยกระดับคุณภาพชีวิต

 5. มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม

 6. คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

 7. ก่อให้เกิดการเรียนรู ้ระหว่างคนต่าง

วัฒนธรรม

 8. เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 9. เกิดผลตอบแทนที่ เป ็นธรรมแก่คน 

ท้องถิ่น

 10. มกีารกระจายรายได้สูส่าธารณประโยชน์

ของชุมชน

 สิ่งอ�านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว

 สิง่อำานวยความสะดวกทางการท่องเทีย่วเป็น

สิ่งที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบาย

และมีความสุข ซึ่งเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยว 

ทุกคน ประกอบด้วยดังนี้

 1. ที่พัก ที่พักแรม (Accommodation) 

หรือที่พักสำาหรับคนเดินทางหรือเมื่อถึงจุดหมาย 

ปลายทาง 

 2. อาหารและสถานบันเทิง (Food and 

Entertainment) การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

สำาหรับนักท่องเที่ยว 1) การบริการในยานพาหนะ

ระหว่างการเดินทาง 2) การบริการในที่พักแรมหรือ

โรงแรม 3) การบริการอื่นๆ ดังนี้ ร้านอาหารไทยและ

อาหารพื้นเมืองแต่ละท้องถิ่น ร้านอาหารประจำาชาติ

ต่างๆ ร้านอาหารและสวนอาหารทั่วไป ร้านอาหาร

จานด่วน (Fast-Food) สถานบันเทิงนับเป็นสิ่งดึงดูด

ใจนักท่องเที่ยวจะมีสถานบันเทิงหลากหลาย สำาหรับ

ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว อาจให้บริการควบคู่ไปกับ

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

 3. การบริการนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์ การ

บริการนำาเที่ยว ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำาเที่ยว

และมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมายของ

ธุรกิจนำาเที่ยว คือ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัด

หรือการให้บริการหรืออำานวยความสะดวกเกี่ยวกับ

การเดินทางที่ธุรกิจนำาเที่ยวจึงเป็นส่วนสำาคัญของ  

สิง่อำานวยความสะดวกทางการท่องเทีย่ว ซึง่อาจแบ่ง

ประเภทของการบรกิารนำาเทีย่วได้ดงันี ้1) การนำาเทีย่ว 

นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ  

(Inbound Tour) 2) การนำาเที่ยวคนในประเทศไป

ท่องเที่ยวต่างประเทศ (Outbound Tour)

 มัคคุเทศก์ (Tourist Guide) เป็นผู้ที่ทำา

หน้าที่ให้บริการนำาเที่ยวในธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ที่นำา

นักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ และให้ความรู้แก่

นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่หรือบุคคลโดยได้รับ

ค่าตอบแทน แบ่งได้ดังนี้ 1) มัคคุเทศก์นำาเที่ยว

นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ  

เป็นมคัคเุทศก์ในธรุกจินำาเทีย่วประเภทการท่องเทีย่ว 

ขาเข้า 2) มคัคเุทศก์นำาเทีย่วคนในประเทศไปท่องเทีย่ว 

ต่างประเทศ เป็นมัคคุเทศก์ในธุรกิจนำาเที่ยวประเภท 

การท ่องเที่ยวขาออก 3) มัคคุ เทศก ์นำาเที่ยว 
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นักท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นมัคคุเทศก์ในธุรกิจ

นำาเที่ยวประเภทการท่องเที่ยวภายในประเทศ

 4. สินค้าที่ระลึก เนื่องจากการผลิตสินค้า

ทีร่ะลกึ เป็นลกัษณะของอตุสาหกรรมขนาดย่อมหรอื

อตุสาหกรรมในครวัเรอืนหรอืในชมุชน ซึง่กระจายอยู่

ในภูมิภาคต่างๆ โดยอาศัยแรงงานศิลปะและความ

ประณีต และใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทำาให้เกิด

การจ้างงาน การกระจายรายได้ การเพิ่มมูลค่าแก่

ทรัพยากรในท้องถิ่น รวมทั้งการอนุรักษ์และส่งเสริม

ศิลปหัตถกรรม และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่ง 

ท่องเที่ยวอีกด้วย สินค้าที่ระลึกการท่องเที่ยวจึงมี

บทบาทสำาคัญในการพัฒนาและสร้างสรรค์ความ

เจริญให้กับท้องถิ่น

 5. ระเบียบพิธีการเข ้า -ออกประเทศ  

นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจะต้องปฏิบัติตาม

ระเบยีบพธิกีารเข้า-ออกประเทศนัน้ๆ เพือ่การควบคมุ

และตรวจตราการเดินทางเข้า-ออกประเทศ การจัด

เก็บภาษีศุลกากร และอำานวยความสะดวกให้กับ 

ชาวต่างประเทศทีจ่ะเดนิทางเข้ามาเพือ่การท่องเทีย่ว

หรือธุรกิจ

 6. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 

ปัจจัยพื้นฐานที่ให้บริการแก่ประชาชนในประเทศ 

และถือเป็นปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยวเนื่องจาก

นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศใด 

ก็ตาม จะใช้บริการสาธารณูปโภคในประเทศนั้นด้วย 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มาตรฐานทัดเทียม

อารยประเทศ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อประชากร

ในพื้นที่ ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวของประเทศให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

 กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำาเนินโครงการ

หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว: OTOP Village 

มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เชือ่มโยง 

สนิค้า OTOP ทีส่ะท้อนอตัลกัษณ์ศลิปวฒันธรรม และ

วิถีชีวิตในท้องถิ่นนั้นๆ เข้ากับแหล่งท่องเที่ยวและ

บริการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งจากการดำาเนินงาน

อย่างต่อเนื่องพบว่าโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายใน

การส่งเสรมิให้ชมุชนตืน่ตวัและเกดิการรวมพลงัชมุชน

ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรของ

ชุมชนให้มีคุณค่า สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน และ

สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่าง

ทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (กรมการพัฒนา

ชุมชน, 2561ก)

 การสร้างจิตสำานึกการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ต้องปรับปรุงความสะอาด

และภมูทิศัน์ของแหล่งท่องเทีย่ว ทำาให้แหล่งท่องเทีย่ว 

มีความสวยงามและน่าสนใจมากขึ้น เน้นด้านความ

พร้อมทางการท่องเที่ยว ชุมชนควรจัดการอบรม

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น การเตรียมสิ่งอำานวยความสะดวก

ให้เพียงพอแก่นักท่องเที่ยว (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 

2548)

 เกณฑ์การพิจารณาศักยภาพที่ครอบคลุม

องค์์ประกอบการท่องเที่ยวทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ (วิภา  

ศรีระทุ, 2551)

 1. เกณฑ์การประเมินศักยภาพแหล่ง 

ท่องเที่ยวที่ครอบคลุมองค์ประกอบด้านพื้นที่ คือ 

การดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ

ที่มีลักษณะเฉพาะหรือมีความเป ็นเอกลักษณ์

ประวตัศิาสตร์ โบราณวตัถ ุสถานที ่มคีวามเกีย่วเนือ่ง

กบัระบบนเิวศ วฒันธรรมประเพณใีนท้องถิน่ รวมทัง้ 

ต้องมปัีจจยัอืน่ทีด่งึดดูให้นกัท่องเทีย่วเข้ามาทอ่งเทีย่ว

ในพื้นที่ ได้แก่ ลักษณะภูมิทัศน์ ความยากง่ายในการ

เข้าถึง เช่น สภาพของเส้นทาง ฤดูกาล ระยะทางจาก

จุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นต้น
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 2. เกณฑ์การประเมินศักยภาพแหล่ง 

ท่องเทีย่วทีค่รอบคลมุองค์ประกอบด้านการจดัการ คอื 

ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวในพื้นที่ และบริเวณ

ใกล้เคียง การจัดการสิ่งอำานวยความสะดวก ในการ

เข้าถึง เช่น ถนน ไฟฟ้า แหล่งนำ้า การจัดการควบคุม 

นักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวไม่ให้เกินขีดความ

สามารถในการรองรับ (Over Carrying Capacity) 

การจัดการควบคุมกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่

 3. เกณฑ์การประเมินศักยภาพแหล่ง  

ท่องเทีย่วทีค่รอบคลมุองค์ประกอบด้านกจิกรรมและ

กระบวนการ คอื การพจิารณาถงึความหลากหลายของ 

กจิกรรมการท่องเทีย่วเชงินเิวศในพืน้ที ่โอกาสในการ

สร้างจิตสำานึกและการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

 4. เกณฑ์การประเมินศักยภาพแหล่ง 

ท่องเทีย่วทีค่รอบคลมุองค์ประกอบด้านการมส่ีวนร่วม 

คือ การพิจารณาว่าองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ

ควบคุมดูแลแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบใดบ้าง และ

ประชาชนในท้องถิ่นมีความพอใจ หรือสนใจที่จะให้

แหล่งท่องเทีย่วในท้องถิน่ของตนได้รบัการพฒันาเป็น

แหล่งท่องเที่ยวหรือไม่

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 ปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์ตระกูล และ พัชรินทร์ 

เสริมการดี (2556) ศึกษาเรื่องการศึกษาศักยภาพ

และแนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ของ 

ชุมชนบ้านทุ ่งมะปรัง อำาเภอควนโดนและบ้าน 

โตนปาหนัน อำาเภอกวนกาหลง จังหวัดสตูล พบว่า

เพราะการพัฒนาการตลาด จัดทำาเส้นทางท่องเที่ยว 

ที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่เน้นกิจกรรม 

ท่องเที่ยวที่มีการเรียนรู ้และสร้างความเร้าใจจะ

สามารถดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นวัยทำางาน นอกจากนี้ต้อง 

จดัทำาคูม่อื แผ่นพบัใบปลวิและพฒันาเวบ็ไซต์ สำาหรบั

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วย

 ปรชัญากรณ์ ไชยคช, นศิาชล สกลุชาญณรงค์, 

และ นิธิกิตติกานต์ เหมสุวรรณ์ (2559) ศึกษา 

เรื่องศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณี

ศึกษาหมู ่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 อำาเภอเบตง 

จังหวัดยะลา พบว่าควรพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้าน

การท่องเที่ยว เช่น ป้ายชี้ทาง ป้ายสื่อความหมาย 

ปรับปรุงถนนเข้าหมู่บ้าน และส่งเสริมให้เป็นศูนย์

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์หมู่บ้านด้วย การพัฒนา

ตลาดท่องเที่ยว ที่ต้องกำาหนดกลุ่มเป้าหมายและจัด

กจิกรรมท่องเทีย่วทีส่อดคล้อง ปรบัปรงุข้อมลูข่าวสาร

ในสื่อโซเชียลให้ทันสมัย

 วันทนา เนาว์วัน และ ลำายอง ปลั่งกลาง 

(2556) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว 

ชุมชน ตำ าบลบางกระสั้ น  อำ า เภอบางปะอิน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าพื้นที่ตั้งอยู่ริมแม่นำ้า

เจ้าพระยา มีเกาะขนาดเล็กสวยงาม สามารถล่องเรือ

ชมวถิชีวีติรมิแม่นำา้และไหว้พระทำาบญุ มวีดัสองฝ่ังซึง่

เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว บรรยากาศแบบชนบท

ดั้งเดิม ที่มีความสงบและความมีไมตรี

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัย มีกระบวนการดำาเนินการดังนี้

 ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ

 ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญในการวิจัยประกอบด้วย  

2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน 

บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 1 ตำาบลกระแซง และ 2) กลุ่ม 

ผู ้นำาชุมชน และตัวแทนของบุคลากรหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้อง เช่น ผูใ้หญ่บ้าน กรรมการหมูบ้่าน ผูอ้าวโุส 

และพัฒนาชุมชน เป็นจำานวน 30 คน (คณะทำางาน

แผนชุมชนหมู่บ้านหนองสรวง, 2561)
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 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. แหล่งทตุยิภมู ิได้แก่ ทำาการศกึษาค้นคว้า 

เอกสาร ตำารา เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ

ยั่งยืน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) คู่มือการบริหาร

โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP 

Village) 8 เส้นทาง (กรมการพัฒนาชุมชน, 2561ก) 

หลายเสน่ห์หลากผลิตภัณฑ์คู ่มือการดำาเนินงาน

โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP 

Village) 8 เส้นทาง (กรมการพัฒนาชุมชน, 2561ข) 

รายงานการวิจัย บทความในวารสาร เช่น ศักยภาพ

ของชุมชนย่านคลองดำาเนินสะดวกในการจัดการ

การท่องเที่ยวแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home 

Stay) (กันทิมา จินโต, 2555) ศักยภาพการจัดการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาหมู่บ้านจุฬาภรณ์

พัฒนา 10 อำาเภอเบตง จังหวัดยะลา (ปรัชญากรณ์ 

ไชยคช, นิศาชล สกุลชาญณรงค์, และ นิธิกิตติกานต์  

เหมสุวรรณ์, 2559) การศึกษาศักยภาพและแนวทาง

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนบ้าน

ทุ ่งมะปรัง อำาเภอควนโดนและบ้านโตนปาหนัน  

อำ า เภอกวนกาหลง  จั งหวั ดสตู ล  (ปาริ ฉั ต ร  

สิงห์ศักดิ์ตระกูล และ พัชรินทร์ เสริมการดี, 2556) 

การศึกษาทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

ชุมชนชาวมอญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ในจังหวัดปทุมธานี (พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล, 2553) 

การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวชุมชน ตำาบลบาง

กระสั้น อำาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(วนัทนา เนาว์วนั, และ ลำายอง ปลัง่กลาง, 2556) สถติิ

และรายงานจากหน่วยงานราชการ สถาบนัการศกึษา

ระดับอุดมศึกษา ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ฐานข้อมลูวทิยานพินธ์ไทยลสิ (Thailis) และบทความ

จากเวบ็ไซต์ นำาเนือ้หาและประเดน็สำาคญั ด้านบรบิท

ของชุมชน แหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

ศึกษาที่รวบรวมมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่รวบรวม

ได้จากแหล่งปฐมภมู ิเช่น ศกัยภาพด้านการท่องเทีย่ว

ของชุมชน

 2. แหล่งปฐมภูมิ ดำาเนินการโดย

  2.1 การสัมภาษณ์ ผู ้ให้ข้อมูลหลัก 

(Key Informant) ประกอบด้วย ผูใ้หญ่บ้าน กรรมการ

หมู่บ้าน ผู้อาวุโส และพัฒนาชุมชน กำาหนดประเด็น

การสัมภาษณ์ (Interview Guide) เช่น ความพร้อม

ของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน

  2.2 การสำารวจ ใช้แบบสำารวจชุมชน 

เพือ่รวบรวมข้อมลูของบรบิทในสภาพทัว่ไปของชมุชน 

เน้นบริบทสภาพทั่วไปของชุมชน ศักยภาพด้านการ

ท่องเที่ยว หมู่บ้านหนองสรวง ตำาบลกระแซง

  2.3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group 

Discussion) ร่วมกบัผูน้ำาชมุชน จำานวน 5 คน ตวัแทน

ชุมชน จำานวน 18 คน หน่วยงานของรัฐ จำานวน 5 

คนและหน่วยงานภาคเอกชน จำานวน 2 คน รวม

จำานวนทัง้สิน้ 30 คน เพือ่หาแนวทางการพฒันาแหล่ง

ท่องเที่ยว ในด้านแหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความ

พร้อมของแหล่งท่องเที่ยว และด้านการพัฒนาตลาด

การท่องเทีย่ว เพือ่เป็นการรวบรวมและทบทวนข้อมลู

เชิงลึกในรายละเอียดข้อมูลหลักที่ต้องการศึกษา

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ทำาโดยวิธีการดังนี้ 1) ข้อมูลจากแหล่ง

ทุติยภูมิและปฐมภูมิ จัดแยกเป็นหมวดหมู่วิเคราะห์

ตามลำาดับ อาทิ แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความ

พร้อมที่สอดคล้องเหมาะสมแต่ละหมวด และตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 2) ตรวจสอบและตีความ
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ข้อมูลร่วมกับประชาชนในชุมชน และ 3) ผลการ

วเิคราะห์ ตคีวามหมาย นำามาตรวจสอบอกีครัง้เพือ่ให้

ได้แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว 

ชุมชนร่วมกับชาวบ้านและตัวแทนจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง โดยการจัดเสวนากลุ่ม และด้วยสถิติเชิง

พรรณนา 

สรุปผลการวิจัย

 1. บรบิทของชมุชนเป็นหมูบ้่านทีต่ัง้มานาน

ไม่ตำ่ากว่า 350 ปี ในสมัยก่อนพวกมอญและพ่อค้า

ท้องถิ่นมีอาชีพค้าขาย โดยใช้เรือกระแชง เป็นเรือ

ขนาดใหญ่ล่องมาตามแม่นำ้าเจ้าพระยาและได้จอด

แวะพักเรือบริเวณตำาบลกระแชง ต่อมาอยู่ในเขต

การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำาบลกระแชง  

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ด้วย

การทำานา ปลูกข้าว การทำาประมงในแม่นำ้า การ

ประกอบอาชีพ ชุมชนมีจุดแข็ง คือ ยังคงสภาพ

วิถีชีวิตแบบชาวบ้านริมนำ้าและทำาการเกษตร มี

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนที่เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจ 

เช่น กุ้งแม่นำ้า ปลาแม่นำ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การ

นวดแบบโบราณ การกวาดยา การพ่น (หมอชาวบ้าน) 

เป็นต้น ช่างฝีมอื งานสานไม้ไผ่ งานเรอืกระแชงจำาลอง 

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น ทำาขวัญข้าว รำากลอง

ยาว ทำาบุญประจำาปีบวงสรวงพ่อปู่แสงอาทิตย์ เรื่อง

เล่าประวัติความเป็นมาของชุมชน และตำานานของ

พ่อปู่แสงอาทิตย์ 

 2. ศกัยภาพด้านการท่องเทีย่วของหมูบ้่าน 

จะมีอัตลักษณ์ของชุมชนเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิง

นเิวศ สิง่ดงึดดูใจนกัท่องเทีย่วทีส่ำาคญั คอื รปูแบบวถิี

ชวีติรมินำา้และเกษตรกรรม ดำาเนนิชวีติแบบเศรษฐกจิ

พอเพียง มีฐานการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ตำาบล ที่

คนในชมุชนนำาสิง่ทีม่อียูร่อบตวัมาใช้ให้เกดิประโยชน์ 

เช่น การนำาผกัตบชวาทีล่อยอยูเ่ตม็แม่นำ้าหลงับ้านมา

ทำาเป็นหมวก กระเป๋า ตะกร้า มกีารเลีย้งไก่ เกบ็ไข่สด

มาทำาอาหาร การเลี้ยงจิ้งหรีด การทำานาแปลงสาธิต 

กิจกรรมตกปลา หรือการนั่งเรือชมแม่นำา้ ที่พักแบบ

โฮมสเตย์ เป็นต้น

 3. แนวทางส่งเสริมและพัฒนาหมู ่บ้าน 

ท่องเที่ยวชุมชนให้ยั่งยืน แบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้

  3.1 ด ้านแหล่งท ่องเที่ยว มีความ

เหมาะสมในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน

ในรปูแบบรมินำา้ และเป็นแหล่งเรยีนรูใ้นการทำาเกษตร

แบบผสมผสาน ต้องสร้างจติสำานกึให้สมาชกิในชมุชน

อนุรักษ์วิถีชีวิตแบบชนบทเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของ

ชมุชน และสามารถถ่ายทอดให้ความรูแ้ก่นกัท่องเทีย่ว

ในรปูแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย การถ่ายทอดความรู้ 

ผ่านสื่อโซเชียล ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของ

ชุมชน การสร้างกิจกรรมให้มีลักษณะเด่น นอกจากนี้ 

ควรปรับปรุงความสะอาด ภูมิทัศน์ให้สวยงาม

  3.2 ด้านความพร้อมทางการท่องเทีย่ว

ชุมชน ต้องจัดการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อให้ 

ความรูแ้ก่คนท้องถิน่และเยาวชน ในเรือ่งบรบิทของพืน้ที่ 

ประวตัคิวามเป็นมาของชมุชนและกจิกรรมต่างๆ เพือ่

ถ่ายทอดความรู้และเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวแก่

นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน นอกจากนี้ ต้องเตรียม

สิ่งอำานวยความสะดวกให้เพียงพอ แก่นักท่องเที่ยว 

ได้แก่ ที่พัก (โฮมสเตย์) อาหาร จุดนัดพบและจุด

จอดรถของชมุชน ร้านค้าของผลติภณัฑ์ชมุชน ห้องนำ้า 

การเดนิทางของรถประจำาทางทีจ่ะเข้าถงึแหล่งท่องเทีย่ว 

ป้ายบอกเส้นทางการท่องเที่ยว หน่วยรักษาความ

ปลอดภัย เป็นต้น และต้องนำาผลิตภัณฑ์สินค้า

ที่ เป ็นเอกลักษณ์ของชุมชนมาจัดจำาหน ่ายแก ่ 

นักท่องเที่ยว เช่น ขนมพื้นบ้าน ผักสดปลอดสารพิษ 

กุง้แม่นำา้ ปลาแม่นำา้ ผลติภณัฑ์จากผกัตบชวา (ตะกร้า 

หมวก) เรอืกระแชงจำาลอง อปุกรณ์จบัสตัว์นำา้ เป็นต้น
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  3.3 ด้านการพัฒนาตลาดท่องเที่ยว 

ต้องกำาหนดกลุ่มเป้าหมายและจัดกิจกรรมท่องเที่ยว

ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย จากการสำารวจกลุ่ม 

นักท่องเที่ยวเป็นเยาวชน วัยทำางาน ผู ้สูงอายุ 

ครอบครัว กลุ ่มเพื่อนฝูง กิจกรรมท่องเที่ยวที่

สอดคล้องกบักลุม่ดงักล่าวต้องหากจิกรรมทีน่่าตืน่เต้น 

และน่าสนใจ ควรทำาข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเทีย่วและเส้นทางท่องเทีย่วในรปูแบบต่างๆ 

เช่น คูม่อื แผ่นพบั ใบปลวิและป้ายบอกทาง ให้เพยีงพอ 

ต่อความต้องการ อีกทั้งควรปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร 

ในสื่อโซเชียลให้ทันสมัยอย่างหลากหลายช่องทาง

ตลอดเวลา และจากการสนทนากลุ่ม ร่วมกันกำาหนด

รูปแบบโปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน ดังนี้

วันที่ 1 เรียนรู ้ศูนย ์การเรียนรู ้ของชุมชนด้าน 

 การเกษตร

 9.00-9.30 น. สักการะศาลพ่อปู่แสง 

    อาทิตย์ 

 9.30-12.00 น. เที่ยวชมแหล่งเรียนรู้

    ในฐานต่างๆ อาทิ หมวก  

    กระเป๋า ตะกร้าจาก

    ผักตบชวา 

 12.00-13.00 น. รับประทานอาหาร

    กลางวัน

 13.00-16.00 น. การทำานาแปลงสาธิต 

 16.00-18.00 น. กิจกรรมตกปลา 

 18.00-20.00 น. รับประทานอาหารเย็น

    จากเมนูพื้นบ้าน

 20.00 น.  เข้าที่พัก พักผ่อนตาม 

    อัธยาศัย

วันที่ 2 เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน

 05.30-7.00 น. ยามเช้า ใส่บาตรเช้า

    ริมแม่นำ้าน้อย

 7.00-8.00 น.  รับประทานอาหารเช้า

 8.30-12.00 น.  กิจกรรมการเพาะ

    เห็ดฟาง ขั้นตอนการเผา

    ถ่านและวิธีการผลิต 

    นำ้าส้มควันไม้

 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร 

    กลางวัน

 13.00-15.00 น. แวะซื้อผลิตภัณฑ์และ 

    สินค้าจากชุมชนเพื่อเป็น 

    ของฝากของที่ระลึก

 15.30 น.  เดินทางกลับ

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. บริบทชุมชนมีสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว

ที่สำาคัญ คือ รูปแบบวิถีชีวิตริมนำ้าและเกษตรกรรม 

พืน้ทีข่องชมุชนมคีวามเหมาะสมในการพฒันาเส้นทาง 

การท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบริมนำ้า เช่น งานวิจัย

ของ วันทนา เนาว์วัน และ ลำายอง ปลั่งกลาง (2556) 

เพราะพืน้ทีต่ัง้อยูร่มิแม่นำา้เจ้าพระยา มเีกาะขนาดเลก็ 

สวยงาม สามารถล่องเรือชมวิถีชีวิตริมแม่นำ้าและ 

ไหว ้พระทำาบุญ มีวัดสองฝั ่งซึ่งเป ็นสิ่งดึงดูดใจ 

นักท่องเที่ยว บรรยากาศแบบชนบทดั้งเดิม ที่มีความ

สงบและความมีไมตรี 

 2. ศกัยภาพด้านการท่องเทีย่วของหมูบ้่าน 

ที่มีอัตลักษณ์เป็นหมู ่บ ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มี 

สิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่สำาคัญ คือ รูปแบบวิถีชีวิต

ริมนำ้าและเกษตรกรรม ดำาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ 

พอเพียง เช่น งานวิจัยของ ปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์ตระกูล 

และ พัชรินทร์ เสริมการดี (2556) ที่ต้องเป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วเชงิธรรมชาตทิีม่ศีกัยภาพด้านการท่องเทีย่ว
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 3. แนวทางส่งเสริมและพัฒนาหมู ่บ้าน 

ท่องเที่ยวชุมชน ต้องเน้นด้านแหล่งท่องเที่ยว คนใน

ชุมชน หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยการสร้าง 

จติสำานกึให้สมาชกิในชมุชนอนรุกัษ์วถิชีวีติแบบชนบท

เพื่อเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน การสร้างกิจกรรมให้มี

ลักษณะเด่น นอกจากนี้ ควรปรับปรุงความสะอาด 

ภูมิทัศน ์ให ้สวยงาม ตามแนวคิดของ บุญเลิศ  

จิตตั้งวัฒนา (2548) กล่าวถึงเรื่องการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมสามารถทำาได้โดยการสร้างจิตสำานึก การ

อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ต้อง

ปรบัปรงุความสะอาดและภมูทิศัน์ของแหล่งท่องเทีย่ว 

ทำาให้แหล่งท่องเทีย่วมคีวามสวยงามและน่าสนใจมาก

ขึน้ เน้นด้านความพร้อมทางการท่องเทีย่ว ชมุชนควร

จัดการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การเตรียมสิ่งอำานวย

ความสะดวกให้เพียงพอแก่นักท่องเที่ยว ดังเช่นงาน

วจิยัของ ปรชัญากรณ์ ไชยคช, นศิาชล สกลุชาญณรงค์, 

และ นิธิกิตติกานต์ เหมสุวรรณ์ (2559) ควรพัฒนา

ปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เช่น ป้ายชี้ทาง  

ป้ายสื่อความหมาย ปรับปรุงถนนเข้าหมู่บ้าน และ

ส่งเสริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์หมู่บ้าน

ด้วย การพัฒนาตลาดท่องเที่ยว ที่ต้องกำาหนดกลุ่ม 

เป้าหมายและจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่สอดคล้อง 

ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารในสื่อโซเชียลให้ทันสมัย เช่น

งานวจิยัของ ปารฉิตัร สงิห์ศกัดิต์ระกลู และ พชัรนิทร์ 

เสรมิการด ี(2556) เพราะการพฒันาการตลาด จดัทำา

เส้นทางท่องเทีย่วทีเ่ชือ่มโยงแหล่งท่องเทีย่วในชมุชน

ทีเ่น้นกจิกรรมท่องเทีย่วทีม่กีารเรยีนรูแ้ละสร้างความ

เร้าใจจะสามารถดงึดดูกลุม่วยัรุน่วยัทำางาน นอกจากนี้ 

ต้องจัดทำาคู่มือ แผ่นพับ ใบปลิวและพัฒนาเว็บไซต์ 

สำาหรับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วย 

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรศึกษาวิธีการบริหารจัดการ การ

ท่องเที่ยวชุมชนจากหมู่บ้านที่ประสบผลสำาเร็จที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อนำามาเปรียบเทียบและนำา

มาเป็นตวัอย่างทีด่ขีองการบรหิารจดัการในการจดัทำา 

หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนที่ดีต่อไป

  2. สมาชิกและผู้นำาในชุมชนของหมู่บ้าน 

ควรเพิ่มการสร้างเครือข่ายชุมชน ทำาความเข้าใจกับ

สมาชกิในชมุชนเมือ่ได้รบัการสนบัสนนุให้เป็นหมูบ้่าน

ท่องเทีย่วชมุชน เช่น การจดับ้านพกัโฮมสเตย์ ศนูย์การ 

ประสานงานด้านการท่องเที่ยว ดูแลด้านสิ่งอำานวย

ความสะดวก สาธารณูปโภค ฯลฯ

  3. บุคลากรในชุมชนพัฒนาตนเองให้เป็น

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการ 

ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของหมู่บ้านผ่านการอบรม

จากสถาบันการศึกษา

   4. ผูน้ำาและสมาชกิในชมุชนเสนอโครงการ

ของบประมาณเพื่อพัฒนางานด้านต่างๆ ในชุมชน

พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคของชุมชนทุกๆ ด้าน

เพื่อเตรียมความพร้อมกับการรับนักท่องเที่ยว 

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทำาป้าย

บอกทาง การประชาสัมพันธ์ สถานที่จอดรถ เป็นต้น
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