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บทคัดย่อ
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1.	ศึกษาความรู้ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของคนในชุมชนท่องเที่ยว	

2.	ประเมินศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้น�าและกรรมการด�าเนินงานของชุมชนท่องเที่ยว		พื้นที่ศึกษาได้แก่	ชุมชนที่

จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตราด	จ�านวน	29	ชุมชนจ�าแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น	2	กลุ่มคือ	1.	สมาชิกในชุมชน

ท่องเที่ยวจ�านวน	 139	 คน	 ตอบแบบทดสอบความรู้ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ	 2.	

ผู้น�าและกรรมการด�าเนินงานของชุมชนท่องเที่ยว	จ�านวน	120	คน	ร่วมกันประเมินศักยภาพของชุมชนตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	

11	ด้าน	และตอบแบบสอบถามในนามชุมชนทั้ง	 29	ชุมชน	ผ่านกระบวนการเวทีชุมชน	ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย	

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		

	 ผลการวิจัยพบว่า	 สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่มีความรู้ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน	 ยกเว้นประเด็นการ

ก�าหนดทิศทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ผู้ตอบร้อยละ	58.2	เข้าใจผิดว่าไม่จ�าเป็นต้องก�าหนดโดยชุมชนเสมอไป		ศักยภาพ

ของชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดตราดที่อยู่ในระดับดีคือต้นทุนมนุษย์	ได้แก่	ศักยภาพของคนในชุมชน	(mean	=	4.27,	S.D.	

=	0.69)	ศักยภาพผู้น�า	(mean	=	3.63,	S.D.	=	0.75)	ความร่วมมือในพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน	(mean	=	3.64,	S.D.	

=	 0.92)	 เม่ือจ�าแนกศักยภาพของแต่ละชุมชนพบว่า	 1.	 ชุมชนที่มีศักยภาพดีเยี่ยม	 (เกรด	 A)	 มี	 3	 ชุมชน	 2.	 ชุมชนที่มี

ศักยภาพค่อนข้างดีเยี่ยม		(เกรด	B+)	มี	6	ชุมชน	และ	3.	ชุมชนที่มีศักยภาพในระดับดี	(เกรด	B)	มี	5	ชุมชน	ทั้งนี้แนวทาง

ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนคือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่เป็นจุดอ่อน	 โดยใช้จุดแข็งจากต้นทุนมนุษย์

ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนที่มีศักยภาพสูงและชุมชนที่มีศักยภาพรองลงมา	 เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี

ทั้ง	29	ชุมชน
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Abstract

	 The	objectives	of	this	research	were	1.	to	investigate	community	people’s	knowledge	towards	

Community	Based	Tourism	(CBT)	management,	and	2.	to	assess	potentials	of	leaders	and	management	

staffs	on	CBT	management.	Areas	of	study	were	29	CBT	communities	 in	Trat	province.	Respondents	

divided	into	two	groups:	1.	people	in	CBT	communities	total	amount	of	139	who	answered	CBT	man-

agement	 knowledge	 test.	Data	 revealed	 from	 the	 test	were	 analyzed	by	using	percentages,	 2.	 CBT	

leaders	and	management	staffs	total	amount	of	120	who	mutually	assessed	CBT	potential	by	using	

predetermined	11-part	criteria	and	rated	questionnaires	on	behalf	of	29	communities	as	well	as	public	

hearing	process.	Data	collected	were	analyzed	by	means	and	standard	deviation.

	 Results	 revealed	 that	majority	 of	 community	members	 have	 CBT	management	 knowledge	

except	the	‘CBT	direction	setting’	issue	which	58.2	percent	of	respondents	misunderstood	that	the	CBT	

direction	setting	may	not	identify	by	community.	Potential	of	CBT	communities	in	Trat	province	ranked	

at	‘good	level’	were	their	human	capital	including	potential	of	community	people	(mean	=	4.27,	S.D.	

=	0.69),	potential	of	leaders	(mean	=	3.63,	S.D.	=	0.75),	cooperation	for	CBT	development	(mean	=	3.64,	

S.D.	=	0.92).	After	classification	of	each	community	potential	revealed	that,	1.	there	were	three	commu-

nities	with	excellent	managerial	capability	(Grade	A),	2.	six	communities	marked	as	quite	excellent	(Grade	

B+),	and	3)	five	communities	were	at	good	level	(Grade	B).	The	study	suggested	some	CBT	development	

guildelines	such	as	improving	weak	points	of	management	system	by	suing	existing	strong	human	cap-

ital	through	inter-community	knowledge	sharing	among	higher	and	lower	potential	communities.	These	

will	lead	to	upcoming	better	changes	of	all	29	communities.

Keywords:	Community	Based	Tourism	Management,	Knowledge	and	Potential	and	Trat	Province

ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา
		 จังหวัดตราดเป็นพื้นที่ที่มีการจัดการท่องเที่ยว

โดยชุมชนอยู่ถึง	29	ชุมชน	แต่การด�าเนินการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนยังไม่ประสบผลเท่าที่ควร	 เนื่องจากจ�านวนนักท่อง

เที่ยวท่ีเดินทางเข้าสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนยังมีจ�านวน

น้อย	 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวใน

พื้นที่เกาะมากกว่าพ้ืนที่ฝั่งบก	 	 ขณะที่ชุมชนท่องเท่ียวส่วน

ใหญ่ตั้งอยู่บนฝั่งบก	 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนยังไม่มี

ความเข้มแข็งเท่าที่ควร	 	 รายได้หลักของคนในชุมชนส่วน

ใหญ่มาจากการท�าสวนผลไม้	 	 แต่ถึงกระนั้นคนในชุมชนยัง

เห็นว่าการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแม้ไม่ได้สร้างรายได้

หลักให้กับชุมชน	 แต่การท่องเที่ยวน�ามาซึ่งความภาคภูมิใจ

ของคนในท้องถิ่นเพื่อบอกเล่าความเป็นตราดผ่านเรื่องราว

ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่น	 	 และหวังว่า

ในอนาคตจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีอยู่เป็นจ�านวน

มากในจังหวัดตราดที่นิยมท่องเที่ยวทางทะเลให้หันมาท่อง

เที่ยวในชุมชนมากข้ึน	 	 	 ซึ่งเมื่อพิจารณาสถิติของนักท่อง

เที่ยวที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดตราด	ในปี	พ.ศ.	2559	ที่พบ

ว่ามีนักท่องเที่ยวมาเยือนตราดจ�านวน	 1,978,489	 คน	

จ�าแนกเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย	 1,490,651	 คน	 และนัก

ท่องเที่ยวต่างชาติจ�านวน	487,838	คน	(ส�านักงานการท่อง

เที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด,	 2560)	 ทั้งนี้ผู้น�าชุมชนเห็นว่า

จ�านวนนักท่องเที่ยวที่มีอยู่มาก	หากชุมชนสามารถดึงดูดให้

นักท่องเที่ยวบางส่วนเข้าสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะท�าให้

การบริการท่องเที่ยวโดยชุมชนเติบโตขึ้น

	 อย่างไรก็ตามแม้ในมุมมองของชาวตราดจะเห็น

ว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะน�ามาซึ่งความภาคภูมิใจ	 แต่

ปัญหาของชาวตราดคือยังมองไม่เห็นว่าจะท�าอย่างไรการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนบนพ้ืนที่บนบกจะมีความหมายในเชิง

เศรษฐกิจและสังคมเช่นเดียวกับฝั่งทะเล		รวมทั้งจะใช้การ
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ท่องเที่ยวให้เป็นเงื่อนไขของการพัฒนาชุมชนได้อย่างไรีวีระ

พล	ทองมา	และประเจต	อ�านาจ	 (2547)	อธิบายว่าในการ

จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน	 องค์ประกอบที่ส�าคัญคือ

ศักยภาพของคนในชุมชนที่ต้องรู้รากของตนเองเพื่อเตรียม

สื่อสารข้อมูลและต้องพร้อมต่อการเรียนรู้	 มีความสามัคคี

และท�างานร่วมกันได้		ทั้งนี้ศักยภาพของพื้นที่มีความส�าคัญ

ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 วัฒนธรรม	

ประเพณี	ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่คนในชุมชนต้องรู้จัก		มี

ความรักและหวงแหน	 โดยคนในชุมชนต้องพร้อมต่อการ

เรียนรู้	 ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดพื้นฐานทาง

ด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชน	 	 เพื่อน�าสู่การจัดการได้อย่าง

คุ้มค่าและยั่งยืน		ชุมชนที่จะสามารถบริหารจัดการการท่อง

เที่ยวโดยชุมชนจึงต้องเป็นชุมชนที่มีผู้น�าได้รับการยอมรับ	มี

ความคิด	 มีวิสัยทัศน์	 ความเข้าใจเร่ืองการท่องเท่ียวโดย

ชุมชน	ทั้งยังสามารถแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน	 ศักยภาพของคน	 ศักยภาพในเชิง

พื้นที่	 และศักยภาพในการบริหารจัดการจึงเป็นประโยชน์

ต่อการเตรียมความพร้อมชุมชนโดยวางรูปแบบการท่อง

เที่ยวและก�าหนดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม		

รวมทั้งกระจายรายได้	 จัดสรรผลประโยชน์ให้กับคนใน

ชุมชนได้อย่างพอเหมาะ	 ซ่ึงพจนา	 สวนศรี	 (2546)	 กล่าว

ว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะเป็นเงื่อนไขไปสู่การพัฒนา

ชุมชน	 โดยการบริหารจัดการต้องสร้างการส่วนร่วมเพื่อให้

คนในชุมชนได้ร่วมกันคิดวางแผนด�าเนินการ	 ประสานงาน

กับหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องในการท�างานร่วมกัน	 	สร้าง

กฎระเบียบของชุมชนทางด้านต่างๆ	เพื่อให้คนในชุมชนรวม

ถึงผู้มาเยือนได้ปฏิบัติตาม	 โดยการมีส่วนร่วมจะท�าให้คนใน

ชุมชนมีความเป็นเจ้าของและพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่		

	 การศึกษาความรู ้ที่เก่ียวกับการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนและศักยภาพในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนใน

ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับศักยภาพของชุมชน

ท่องเที่ยวให้สามารถสร้างผลิตภาพของการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนบนความภาคภูมิใจของคนในชุมชน		

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	 เพ่ือศึกษาความรู้ในการจัดการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนของสมาชิกในชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดตราด

	 2.	 เพื่อศึกษาศักยภาพในการจัดการการท่อง

เที่ยวโดยชุมชนในมุมมองของผู้น�าและกรรมการชุมชน

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความหมายและหลักการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

	 การท่องเที่ยวโดยชุมชน	 (Community	 Based	

Tourism:	CBT)		เป็นการท่องเที่ยวที่ชุมชนมีบทบาทในการ

จัดการเรียนรู้ให้กับผู้มาเยือน	(พจนา	สวนศรี,	2546)		ชุมชน

เป็นผู ้ก�าหนดทิศทาง	 กระบวนการและรูปแบบการท่อง

เที่ยวของตนเอง	 	 คนในชุมชนเป็นเจ้าของทรัพยากรท่อง

เท่ียวและมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดจากการท่องเที่ยว	 (พิมพ์

ระวี	โรจน์รุ่งสัตย์,	2553)	สามารถใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ	

ประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรมประเพณี	 วิถีชีวิตเป็นพื้นฐานใน

การก�าหนดรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์ต่อท้องถิ่น	

(วีระพล	 ทองมา	 และประเจต	 อ�านาจ,	 2547)	 	 โดยการ

จัดการท่องเที่ยวมีความหมายต่อการก�าหนดอนาคตของ

ชุมชน	 	วัฒนธรรม	 	และของสิ่งแวดล้อม	 	หลักการท�างาน

การท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นต้องมาจากการวิเคราะห์ปัญหา

และความต้องการของคนในชุมชน	 ค�านึงถึงผลกระทบต่อ

ชุมชนอย่างรอบด้าน	 	 การตัดสินใจด�าเนินการภายใต้

ดุลพินิจของสมาชิกในชุมชนที่ต้องร่วมกันคิด	 ไตร่ตรอง	

ก�าหนดทิศทาง	 วางแผน	 	 ลงมือปฏิบัติ	 	 	 และประเมินผล		

การเรียนรู้เป็นจุดหมายส�าคัญของการด�าเนินการ	 ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียร่วมกันรับผลประโยชน์				สมาชิกของชุมชนท่อง

เที่ยวและนักท่องเที่ยวควรมีกระบวนการเรียนรู้ระหว่างกัน

อย่างต่อเนื่อง			เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการท�างานที่

ถูกต้องและเหมาะสมภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน	 	 	 ชุมชน

สามารถด�าเนินการอย่างมีมาตรฐาน	 เช่น	 ความสะอาด		

ความปลอดภัย	 มีการกระจายราย	 ได้ที่เป็นธรรมและ

พิจารณาร่วมกันถึงขีดความสามารถในการรองรับนักท่อง

เที่ยว	 นอกจากนี้รายได้ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว	 มีส่วนไป

สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อม	 (พจนา	

สวนศรี,	2546)		เช่นเดียวกับแนวคิดของ	Fennell	(1999)	

ได้อธิบายไว้ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่มีผลก�าไรตอบแทนมายัง

สมาชิกในชุมชน	 	 คนในชุมชนได้รับประโยชน์โดยรวมทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม	 	 เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิด

ปัญหาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมให้กับชุมชน		ช่วยเสริม

สร้างจิตส�านึกในการเคารพและรักษาส่ิงแวดล้อม	 สังคม	

และวัฒนธรรมในชุมชนให้กับนักท่องเที่ยว	และเป็นการ
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ท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ	ทั้งใน

ระดับภูมิภาค	 ระดับชาติและนานาชาติ	 ที่มีความเท่าเทียม

ระหว่างวัฒนธรรม

ความรู้ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

	 การท่องเที่ยวโดยชุมชน	 คือการท่องเที่ยวที่ค�านึง

ถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และวัฒนธรรม	

ก�าหนดทิศทางโดยชุมชน	 จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน	 และ

ชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้	

เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน	 (พจนา	 สวนศรี,	 2546)	 การ

จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนครอบคลุม	 มิติทางด้านการเมือง	

เศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 และสิ่งแวดล้อม	 โดยมีชุมชน

เป็นเจ้าของและมีส่วนในการจัดการกระบวนการเรียนรู้ของ

การท่องเที่ยวโดยชุมชน	 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้

ประสบความส�าเร็จนั้นคนในชุมชนจึงต้องมีความรู้ในการ

จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน		ยุทธนา	แซ่เตียว	(2547)		ได้ให้

ความหมายของความรู้ไว้ว่าเป็นข้อมูลที่ผ่านกระบวนการ

ไตร่ตรอง	และคิดเปรียบเทียบหรือเชื่อมโยงกับความคิดของ

คนอื่น	 	 ความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจจะเป็นประโยชน์ต่อ

การน�าไปใช้	 	ส่วน	 	Davenport	 (1999)	 	อธิบายว่าความ

หมายที่แท้จริงของความรู้คือความจริงที่สามารถเห็นได้	 ซึ่ง

เป็นเพียงปรากฏการณ์	 แต่อาจไม่สามารถวัดได้ด้วยวิธีการ

ทางสถิติเสมอไป		แต่ความรู้แสดงออกด้วยความหมายผ่าน

การตีความจาก	 “ข้อมูล”	 ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร	

ข้อมูลที่ได้น�าไปสู่การตัดสินใจ		ซึ่ง	Boonyakit	(2004)	แบ่ง

ประเภทของความรู้ออกเป็นความรู้ที่ฝังใน	 (Tacit	 Knowl-

edge)	 ซึ่งอยู่ในตัวคนอันเกิดจากประสบการณ์	 ภูมิปัญญา	

หรือสัญชาตญาณ		และความรู้ที่แสดงออกจากเด่นชัด	(Ex-

plicit	 Knowledge)	 	 โดยจัดเก็บไว้รูปของเอกสาร	 เป็น

ความรู้ที่สามารถเก็บรวบรวมได้อย่างชัดแจ้ง	 	 ความรู้ทั้ง	 2	

ประเภทสามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถาน

การณ์ใหม่ๆ	ที่เข้ามา

	 ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน	 ทั้งผู้น�าและ

คนในชุมชนต้องมีความรู ้ ในการก�าหนดกระบวนการ	

ทิศทางและรูปแบบการท่องเที่ยวของตนเอง		และรู้ว่าคนใน

ชุมชนทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรท่องเที่ยว	 มีส่วนได้ส่วน

เสียที่เกิดจากการท่องเที่ยว	 	 ซึ่งการท่องเที่ยวที่จัดโดย

ชุมชนนั้นมีจุดขายที่หลากหลาย	ทั้งธรรมชาติ	ประวัติศาสตร์	

วัฒนธรรมประเพณี	วิถีชีวิต	การอนุรักษ์รวมทั้งมีการพัฒนา

รูปแบบเพื่อสร้างความยั่งยืนสู ่คนรุ ่นลูกหลานและเกิด

ประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง	(วีระพล	ทองมา	และประ

เจต	อ�านาจ,	2547;	อุบลวรรณ	ประดับสุข,	2549;	พิมพ์ระวี	

โรจน์รุ่งสัตย์,	 2553)	 ทางเลือกในการจัดการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน	 คือคนในชุมชนเข้ามาร่วมก�าหนดทิศทางของการ

ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน	บนรากฐานของ

ความเป็นเจ้าของทรัพยากรและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก

ก า ร ท ่ อ ง เ ที่ ย ว 	 น� า ท รั พ ย า ก ร ใ นท ้ อ ง ถิ่ น 	 เช ่ น	

ทรัพยากรธรรมชาติ	ประวัติศาสตร์	วัฒนธรรม	วิถีการผลิต

และวิถีชีวิตของชุมชนมาใช้เป็นต้นทุนในการจัดการท่อง

เที่ยว	 	 รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้

ความสามารถและมีบทบาทสาคัญในการคิด	 การตัดสินใจ	

วางแผนการด�าเนินงาน	 สรุปบทเรียนเพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน	(โฉมศิริ	ทิมสุทิน,	2548)

ศักยภาพของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

	 ศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เริ่ม

ต้นที่ตัวคน	 คนในชุมชนที่ต้องรู้จักประวัติศาสตร์และภูมิ

หลังของชุมชนเพ่ือน�าสู ่การบอกเล่าเร่ืองราวของชุมชน		

คนในชุมชนมีความพร้อมต่อการเรียนรู้	 	 มีความร่วมมือ

ร่วมใจในการท�างานร่วมกันได้	 	 นอกจากนี้ศักยภาพของ

พื้นที่ยังเป็นสิ่งส�าคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าศักยภาพของคน	

ศักยภาพของพื้นที่หมายถึงทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่รวม

ถึงวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานกันมา		

คนในชุมชนต้องเห็นคุณค่าของทรัพยากรและ	 สามารถน�า

ทรัพยากรมาจัดการอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน		ซึ่งในการจัดการ

ความสัมพันธ์ของคนกับทรัพยากรต้องอาศัยความสามารถ

ในการจัดการ	 	 ทั้งนี้สามารถในการบริหารจัดการการท่อง

เที่ยวโดยชุมชนต้องอาศัยผู้น�าที่ได้รับการยอมรับ	ผู้น�าต้องมี

วิสัยทัศน์ในการมองอนาคตของชุมชน	 เข้าใจเรื่องราวของ

การท่องเที่ยวโดยชุมชน	 สามารถแสวงหาความร่วมมือจาก

หน่วยงานภายนอกทั้งองค์กรภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาค

ประชาสังคม	 รวมทั้งประชาชนท่ัวไป	 	 ทั้งนี้ในการก�าหนด

อนาคตของชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนใน

ชุมชนเพื่อน�าไปสู่ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม

ชุมชน	 	 การวางแผนชุมชนจ�าเป็นต้องใช้การมีส่วนร่วมเพื่อ

น�าไปสู ่ความเข้าใจร่วมกันของคนในชุมชนและมีความ

หมายต่อการบริหารจัดการ	 	 การก�าหนดกฎระเบียบของ

ชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนและผู้มาเยือนได้ถือปฏิบัติ	รวมถึง
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การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องในการ

ท�างานร่วมกัน			(พจนา	สวนศรี,	2546)		เช่นเดียวกับ	วีระ

พล	ทองมา	และประเจต	อ�านาจ	(2547)		ที่ให้ความเห็นที่

สอดคล้องกันว่าสิ่งที่แสดงถึงศักยภาพในการจัดการท่อง

เที่ยวโดยชุมชนคือ		ผู้น�าชุมชนและแกนน�าชุมชนที่สามารถ

วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก	 และสภาพการณ์ภายใน

ชุมชน	 ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาชุมชน

และก�าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนได้แบบชัดเจน		

รวมถึงสามารถก�าหนดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เป ็น

กิจกรรมหนึ่ง	 หรือกิจกรรมท่ีเชื่อมต่อกับทิศทางการแก้ไข

ปัญหา	 สามารถก�าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการท่อง

เที่ยว	 สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในเร่ืองสิทธิของชุมชน	

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	ขนบธรรมเนียม

ประเพณี	วัฒนธรรมชุมชนที่ชุมชน	รวมไปถึงการมีส่วนร่วม

ในการจัดตั้งองค์กรภายในชุมชน	 	 การค้นหาเอกลักษณ์

ของดีในชุมชนเพ่ือจัดกิจกรรมท่องเท่ียวให้สอดคล้องต่อ

ชุมชน	 	 มีการเตรียมความพร้อมของผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

ท่องเที่ยว	 	 การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู ้จาก

ประสบการณ์จริง	 ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อสามารถจัด

ปรับกระบวนการให้เหมาะสม	สอดคล้องยิ่งขึ้น	และการจัด

ประสบการณ์ทักษะในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ต้อ

งบูรณาการความต้องการความเพลิดเพลิน	ความตื่นตัวและ

การเรียนรู ้ให้เป็นโปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่

เหมาะสมของแต่ละพื้นที่	 นอกจากนี้	 วุฒิชาติ	 สุนทรสมัย	

และปิยะพร	 ธรรมชาติ	 (2559)	 ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า	 การ

พัฒนาศักยภาพของชุมชนท่องเที่ยวนั้น	 จ�าเป็นต้องได้รับ

การสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนโดยท�าหน้าที่

เป็นผู้สนับสนุนเริ่มตั้งแต่ต้นน�้าไปจนถึงปลายน�้า	ซึ่งจะท�าให้

เกิดความเข้มแข็งด้านเครือข่ายและท�าให้เกิดศักยภาพด้าน

การท่องเที่ยวโดยชุมชนรวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายของ

ธุรกิจชุมชน

	 Karacauglu	และ	Birdir	(2017)	กล่าวถึง	ปัจจัย

แห่งความส�าเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน	มี	16	ประการ	

ได้แก่	 1)	 การมีส่วนร่วมของชุมชนในเชิงนโยบายและการ

บริหาร	 2)	 การมีส่วนร่วมของคนแต่ละคนในชุมชนใน

กิจกรรมต่าง	ๆ	3)	การจัดสรรผลประโยชน์	 4)	 การจัดสรร

ทรัพยากร	5)	การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว	6)	ความ

ร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 7)	 การบริหารการสนับสนุน

ทุนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความมั่นคง	8)	ความรู้สึกเป็น

เจ้าของของคนในท้องถิ่น		9)	ภาวะผู้น�าในท้องถิ่น	10)	การ

ค�านึงถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวในหลากหลายระดับและ

ความจ�าเป็นเร่งด่วนท่ีแตกต่างกัน	 11)	 ความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยว	12)	การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	

13)	 การพัฒนานวัตกรรมของชุมชน	 14)	 การแบ่งปันหรือ

จัดสรรความรับผิดชอบร่วมกัน	 15)	 การรับรองความเป็น

ของแท้หรือของดั้งเดิมของชุมชน	 และ	 16)	 อัตลักษณ์ของ

ชุมชน	 ส�าหรับพจนา	 สวนศรี	 (2546)	 	 ก�าหนดแนวทางใน

การเตรียมความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนดังนี้

	 1.	 ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชนในการ

พิจารณาทั้งด้านบวกและลบของการท่องเที่ยว	 ซึ่งในขั้น

ตอนนี้อาจจะมีเฉพาะผู้น�าหรือกลุ่มสนใจ

	 2.	สร้างการมีส่วนร่วม	เป็นการดึงเอากลุ่มที่สนใจ

การท่องเที่ยวโดยชุมชน	 และกลุ่มองค์กรต่างๆ	 ในชุมชน	

เช่น	กลุ่มเยาวชน	กลุ่มสตรี	กลุ่มออมทรัพย์	และผู้น�าที่เป็น

ทางการและผู้น�าทางธรรมชาติมาพูดคุยเร่ืองผลดี-ผลเสีย	

อีกครั้ง	เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้ร่วมกันตัดสินใจเรื่องนี้ร่วมกัน

	 3.	 ศึกษาชุมชนร่วมกับชาวบ้าน	 โดยการท�างาน

ร่วมกับชาวบ้านเพื่อศึกษาในหัวข้อดังนี้	3.1	การส�ารวจทาง

กายภาพท�าแผนทีร่อบนอก		(แสดงแหล่งทรพัยากรธรรมชาติ

และท่ีดินท�ากิน)	 และแผนที่ในหมู่บ้าน	 (แสดงที่ตั้งของบ้าน

เรือน	 ทรัพยากรคนสร้าง	 และทรัพยากรธรรมชาติ)	 3.2	

ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน	ภูมิปัญญา	วัฒนธรรม	ประเพณี

ของชุมชน	 3.3ศึกษาความสัมพันธ์ของชุมชนกับการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ	 และทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว	 3.4		

ศึกษากลุ่มต่างๆ	ในชุมชนซึ่งจะท�าให้เห็นศักยภาพ	ข้อจ�ากัด

และปัญหาของชุมชนร่วมกัน	

	 4.	วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน	ทั้งในด้านศักยภาพ-ข้อ

จ�ากัด	 โอกาสและความเสี่ยง	 ในขั้นตอนนี้จะท�าให้ชุมชนได้

มองเห็นได้ด้วยตนเอง	 และสามารถเชื่อมโยงเรื่องท่องเที่ยว

กับการพัฒนาชุมชนได้	การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้จะท�าให้

เกิดการจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหา	และอาจพบว่าเพื่อ

แก้ปัญหาให้ตรงจุด	 อาจจะไม่จ�าเป็นต้องใช้เรื่องการท่อง

เที่ยวเลยก็เป็นได้	

	 5.	 ร่วมกันพัฒนาศักยภาพและแก้ไขจุดอ่อน	 เช่น	

5.1	รวบรวมองค์ความรู้	ซึ่งแต่ละชุมชนจะแตกต่างกันออก
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ไปมีเอกลักษณ์เฉพาะชุมชน	 เช่น	 บางชุมชนเด่นด้านการ

พัฒนาชุมชน	 	 บางชุมชนเด่นระบบการจัดการนิเวศที่ใช้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เหมาะสม	เป็นต้น	ซึ่งชุมชนต้องร่วมกัน

ดึงเอกลักษณ์	 ให้เห็นร่วมกันก่อนน�าสู่การเผยแพร่ออกไป	

5.2	 	 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสม	 สอดคล้อง	

ปลอดภัย	 ไม่ท�าลายระบบนิเวศเดิมมากนัก	 เช่น	 การปรับ

ทางเดินในป่าเขา	 เป็นต้น	 5.3	 ปรับปรุงบ้านพักและความ

สะอาดภายในชุมชนให้เป็นมาตรฐานของชุมชนแต่ละแห่งท่ี

ตกลงร่วมกัน	 โดยมีคณะกรรมการของชุมชน	 ตรวจสอบ

อย่างสม�่าเสมอ	5.4		ฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวใน

ชุมชน	 เช่น	 นักสื่อความหมาย	 การสร้างเวทีเรียนรู้กับนัก

ท่องเที่ยว	 เป็นต้น	 ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเห็นความสามารถของ

ชุมชน	 ในการรองรับการท่องเที่ยวทั้งความพร้อมจ�านวน

บุคลากร	 และขีดความสามารถในการรองรับทั้งพื้นที่ทาง

ธรรมชาติ	 และรูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ

ชุมชน	

	 6.	 วางรูปแบบการบริหารจัดการ	 ในขั้นตอนนี้จะ

เป็นการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาท�างาน	 หรืออาจใช้องค์การที่

ชุมชนมีอยู ่เดิมแต่เพ่ิมเติมบทบาทหน้าท่ี	 มีการก�าหนด

วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน	 ก�าหนดรูปแบบของการท่องเที่ยว	

โปรแกรมและราคา	 การจัดสรรผลประโยชน์สู่ชาวบ้านและ

ชุมชน	 และมาตรการในการป้องกันผลกระทบ	 โดยอาจจะ

เป็นการสร้างกฎ-กติกา	 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติท้ังชาวบ้าน

และนักท่องเที่ยว

	 7.	 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้

รับรู้และช่วยให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ

	 8.	 ทดลองด�าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว	 ในขั้น

ตอนนี้อาจมีการจัดท่องเที่ยวน�าร่อง	 เพื่อทดสอบความ

พร้อมของชุมชน	โดยการเชิญบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก

ที่มีประสบการณ์หรือเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว	 โดยชุมชน

เข้าร่วมกิจกรรม	 ให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	

เพื่อเป็นทิศทางต่อไปในอนาคต

	 9.	 ประเมินผล	 ในขั้นตอนประเมินผล	 อาจแยก

ออกมาเป็น	 2	 ส่วน	 คือ	 การประเมินผลและสรุปบทเรียน

หลังเสร็จกิจกรรมทุกครั้ง	 และการประเมินผลเป็นช่วงๆ	

ทุกๆ	3-6	เดือน	เป็นต้น	ซึ่งการประเมินผลจะช่วยให้เกิดการ

ทบทวนตนเอง	และแก้ไขข้อบกพร่อง

	 10.	พัฒนาองค์กร	ประกอบไปด้วย	10.1	การฝึก

อบรม	เช่น	การบริหารจัดการ	การสร้างการมีส่วนร่วม	การ

สื่อความหมาย	และ	10.2	การศึกษาดูงานในชุมชนอื่นๆ	ที่มี

ลักษณะคล้ายๆ	 กันของแกนน�าองค์กรชุมชนเพ่ือเสริมโลก

ทัศน์	 พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ	 และเพื่อเป็นตัวอย่าง

น�าไปประยุกต์	หรือเป็นบทเรียนที่ชุมชนต้องพึงระวังผลกระ

ทบที่อาจเกิดขึ้นได้	และวางมาตรการป้องกันไว้แต่เริ่มแรก

	 ศักยภาพของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจึง

เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู ้	 ความสามารถในการบริหาร

จัดการทรัพยากรในพื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนใน

ชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมในการก�าหนดอนาคตของชุมชน		

ภาพ 1	กรอบแนวคิดในการวิจัย
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การเตรียมความพร้อม	 การด�าเนินการ	 การประเมินผล

ส�าเร็จโดยยึดถือการเรียนรู้เป็นที่ตั้งทั้งการเรียนรู้ของคนใน

ชุมชน	นักท่องเที่ยว	 และองค์กรภายนอก	ซึ่งหากการสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมเกี่ยวเนื่องไปยังนักท่องเที่ยวและ

บุคคลภายนอกจักท�าให้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนทรง

พลังยิ่งขึ้น	

ขอบเขตของการวิจัย
 ขอบเขตเชิงเน้ือหา สาระเน้ือหาที่ศึกษาประกอบ

ด้วย	ความรู้ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของสมาชิกใน

ชุมชนท่องเท่ียวจังหวัดตราด	 และศักยภาพในการจัดการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนในมุมมองของคณะกรรมการการ

จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในชุมชนท่องเที่ยว

	 ขอบเขตเชิงประชากร		ครอบคลุมผู้น�า	สมาชิกใน

ชุมชนท่องเท่ียว	 และคณะกรรมการการจัดการท่องเที่ยว

โดยชุมชน	 จ�านวน	 29	 ชุมชน	 ในพื้นท่ีจังหวัดตราด	 โดย

ศึกษาในปี	พ.ศ.	2559	-	2560

วิธีการด�าเนินการวิจัย 
	 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยผสานวิธี	 ระหว่าง

การวิจัยเชิงปริมาณ	และการวิจัยเชิงคุณภาพ	โดยมีขั้นตอน

ดังนี้

	 1.	 ทดสอบความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว

โดยชุมชนของสมาชิกในชุมชนจ�านวน	139	คน	ในชุมชนที่มี

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจ�านวน	29	ชุมชน	ในพื้นที่		7	

อ�าเภอของจังหวัดตราดคือ	 1.1	 อ�าเภอเมือง	 ได้แก่	 ชุมชน

บ้านท่าระแนะ	 ชุมชนบ้านแหลมเทียน	 	 ชุมชนบ้านแหลม

กลัด	ชุมชนห้วยแร้ง	ชุมชนตะกาง		ชุมชนช�าราก	ชุมชนบ้าน

หนองคันทรง	 ชุมชนบ้านคันนา	 ชุมชนบ้านบางพระ	 ชุมชน

บ้านเนินทราย	 และชุมชนบ้านชายเนิน	 	 1.2	 อ�าเภอ

แหลมงอบ	ได้แก่		ชุมขนน�้าเชี่ยว	ชุมชนยายม่อม	และชุมชน

บ้านแหลมมะขาม	1.3	อ�าเภอบ่อไร่		ได้แก่	ชุมชนไม้รูด	และ

ชุมชนตลาดชายแดนบ้านหาดเล็ก	 1.4	 อ�าเภอคลองใหญ	่	

ได้แก่	 พิพิธภัณฑ์นิเวศวัฒนธรรมชองช้างทูน	 ชุมชนตลาด

บ่อพลอย	ชุมชนบ้านคลองแสง	ชุมชนป่าเขาถ�้า		ชุมชนบ้าน

คลองแสง	 และชุมชนบ้านหนองบอน	 1.5	 อ�าเภอเขาสมิง	

ได้แก่	ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชน	(โรงเล่าเขาสมิง)	และ

ชุมชนวังตัก	1.6	อ�าเภอเกาะช้าง	ได้แก่	ชุมชนบ้านสลักคอก	

(หมู่บ้านประมง)	 	 ชุมชนบ้านสลักเพชร	 ชุมชนบ้านบางเบ้า	

และชุมชนโรงถ่าน	 และ	 1.7	 อ�าเภอเกาะกูด	 ได้แก่	 ชุมชน

บ้านอ่าวใหญ่

	 เครื่องมือท่ีใช้คือแบบทดสอบความรู้	 	 ข้อมูลที่ได้

วิเคราะห์ด้วยค่าความถี่	และร้อยละ

	 2.	 ส�ารวจศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยว

โดยชุมชนของผู้น�าและกรรมการในการจัดการท่องเที่ยว

โดยชุมชนในชุมชนท่องเที่ยว	 	 โดยผู้น�าและกรรมการของ

ชุมชน	จ�านวน	120	คนร่วมกันประเมินความสามารถในการ

บริหารจัดการเป็นกลุ่ม	 โดยตอบค�าถามจ�าแนกเป็นราย

ชุมชน	รวม	29	ชุมชน		เครื่องมือได้แก่แบบสอบถามที่ผู้น�า

และสมาชิกร่วมกันตัดสินใจตอบโดยใช้ในเวทีการประชุม

ของชุมชน	ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		

	 เกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้	

	 คะแนนระหว่าง	 1.00	 –	 1.50	 หมายถึงชุมชนมี

ศักยภาพน้อยที่สุด	(E)

	 คะแนนระหว่าง	 1.50	 –	 2.50	 หมายถึงชุมชนมี

ศักยภาพน้อย	(D)

	 คะแนนระหว่าง	 2.51	 –	 3.50	 หมายถึงชุมชนมี

ศักยภาพปานกลาง	(C)

	 คะแนนระหว่าง	 3.51	 –	 4.50	 หมายถึงชุมชนมี

ศักยภาพดี		(B)

	 คะแนนระหว่าง	 4.51	 –	 5.00	 หมายถึงชุมชนมี

ศักยภาพดีเยี่ยม	(A)

	 3.	 น�าผลการวิเคราะห์ความรู้และศักยภาพการ

บริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนสะท้อนสู่เวทีชุมชน

กับผู้น�าและกรรมการของชุมชน	 จ�านวน	 120	 คน	 เพ่ือ

ก�าหนดแนวทางในการพัฒนาการการจัดการท่องเท่ียวโดย

ชุมชนของจังหวัดตราด
  

ผลการวิจัย
	 1.	ความรู้เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน	

พบว่า	 คนในชุมชนมีความรู้ในการจัดการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนที่ต้องจัดการโดยชุมชน	 เพื่อชุมชน	 ค�านึงถึงความ

ยั่งยืน	 ชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการจัดการในทุก

มิติ	 แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าประเด็นการจัดการท่องเที่ยวที่

ก�าหนดทิศทางโดยชุมชน	 มีผู ้ตอบผิดถึงร ้อยละ	 58.2		
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ตาราง 2 	ศักยภาพของชุมชนในภาพรวม	 	

ศักยภาพของชุมชน Mean S.D. ระดับ ล�าดับ

1.		ศักยภาพของคนในชุมชน 4.27 0.69 ดี 1

2.		ผู้น�าในชุมชน 3.63 0.75 ดี 3

3.		การมีส่วนร่วมในชุมชน 3.50 0.83 ปานกลาง 4

4.		การมีส่วนร่วมกับนักท่องเที่ยว 3.45 1.06 ปานกลาง 5

5.		ผลที่ได้กับชุมชน 3.26 1.17 ปานกลาง 8

6.		การเตรียมความพร้อมของชุมชน 3.40 0.81 ปานกลาง 6

7.		การร่วมกันพัฒนาศักยภาพของชุมชนท่องเที่ยว	 3.64 0.92 ดี 2

8.		การวางรูปแบบการบริหารจัดการ 3.23 1.02 ปานกลาง 9

9.		การฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชน 3.18 0.85 ปานกลาง 10

10.	การบริหารจัดการของชุมชน 3.33 0.93 ปานกลาง 7

11.	การประสานงานกับภายนอก 3.45 1.16 ปานกลาง 5

รวม 3.61 1.07 ดี

ตาราง 1 	ความรู้เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ความรู้ ตอบถูก

ร้อยละ

ตอบผิด

ร้อยละ

1. การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่ค�านึงถึงความยั่งยืนของสิ่ง

แวดล้อมสังคมและวัฒนธรรม

98.2 1.8

2. การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่ต้องก�าหนดทิศทางโดยชุมชน 41.8 58.2

3. การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่จัดการโดยชุมชนและเพื่อชุมชน 100.0 0.0

4. การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่ชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมี

สิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน

98.2 1.8

5. การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนใน

การจัดการทั้งด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

90.9 9.1
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(ตาราง	1)

	 2.	 ศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน	 พบว่า	 ศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้น�าและ

คณะกรรมการที่อยู่ในระดับดีคือ	 ศักยภาพของคนในชุมชน	

(Mean	 =	 4.27)	 	 	 การร่วมกันพัฒนาศักยภาพของชุมชน

ท่องเที่ยว	(Mean	=	3.64)			และผู้น�าในชุมชน	(Mean	=	

3.63)			ส่วนศักยภาพที่อยู่ในระดับปานกลางคือ	การมีส่วน

ร่วมกับชุมชน		(Mean	=	3.50)		การมีส่วนร่วมกับนักท่อง

เที่ยว	 (Mean	 =	 3.45)	 การประสานงานกับภายนอก		

(Mean	=	3.45)	การเตรียมความพร้อมของชุมชน	(Mean	=	

3.40)	การบริหารจัดการของชุมชน	(Mean	=	3.33)	ผลที่ได้

กับชุมชน	 (Mean	 =	 3.26)	 	 การวางรูปแบบการบริหาร

จัดการ	(Mean	=	3.23)		และการฝึกอบรมบุคลากรด้านการ

ท่องเที่ยวในชุมชน	(Mean	=	3.18)		ดังตาราง		2	

	 3.	เมื่อจ�าแนกศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวใน

แต่ละชุมชนทั้ง	 11	 ประเด็นพบว่า	 	 ชุมชนที่มีศักยภาพใน

ระดับดีเยี่ยม	 (A)	 มีจ�านวน	 3	 ชุมชนคือชุมชนบ้านแหลม

มะขาม	 ชุมชนน�้าเช่ียว	 และชุมชนบางเบ้า	 ส่วนชุมชนที่มี

ศักยภาพดี		(B)	มีจ�านวน	9	ชุมชน		ได้แก่	ชุมชนบ้านห้วย

แรง	 ชุมชนบ้านตะกาง	 ชุมชนวัดโบสถ์	 ชุมชนแหลมกลัด		

ชุมชนบ้านรักษ์คลองบางพระ	 ชุมชนบ้านท้าวยายม่อม	

ชุมชนไม้รูด	ชุมชนเนินทราย	และชุมชนบ้านช้างทูน	ส�าหรับ

ชุมชนที่มีศักยภาพในระดับปานกลาง	 (C)	 มีจ�านวน	 13	

ชุมชนคือ	 ชุมชนหนองเสม็ด	 ชุมชนช�าราก	 ชุมชนกิจสวัสดิ	์	

ชุมชนท่าระแนะ	 ชุมชนอ่าวใหญ่	 	 ชุมชนหนองเสือพัฒนา	

ชุมชนชายเนิน	 ชุมชนหนองบอน	 	 ชุมชนวังตัก	 ชุมชนสลัก

เพชร	 ชุมชนแหลมเทียน	 ชุมชนหนองคันทรง	 และชุมชน

คันนา		นอกจากนี้ยังพบว่าชุมชนที่มีศักยภาพน้อย	(D)	มี		4		

ชุมชนคือ	ชุมชนท่าเรือจ้าง		ชุมชนโภคไพร		ชุมชนคลองแสง	

และชุมชนบ้าน	 โดยได้สรุปศักยภาพของชุมชนจ�าแนก

แต่ละชุมชนดังตาราง	3

	 4.	 เมื่อน�าผลการประเมินความรู ้และระดับ

ศักยภาพของคนในชุมชนสู ่ เวทีวิพากษ ์กับผู ้น�าและ

กรรมการชุมชน	 	 ท�าให้เกิดการพิจารณาผลการศึกษาร่วม

กับศักยภาพอื่นๆ	 ที่ชุมชนมีคือ	 การจัดกิจกรรมการท่อง

เที่ยวท่ีสนับสนุนการเรียนรู ้ให้กับนักท่องเที่ยว	 และสิ่ง

อ�านวยความสะดวกที่ชุมชนมี	 ได้แก่	 อาหารและที่พัก	 	 อัน

น�าไปสู่การประเมินศักยภาพของชุมชนที่ลุ ่มลึกขึ้น	 ผู้เข้า

ร่วมเวทีวิพากษ์ได้ประเมินศักยภาพในการบริหารจัดการ

ร่วมกับศักยภาพในการจัดกิจกรรมของชุมชนและศักยภาพ

ทางกายภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว	 โดยชุมชนที่มี

ศักยภาพและพร้อมต่อการรองรับในท่องเที่ยวมีจ�านวน	 14	

ชุมชน	(เกรด	A	เกรด	B+	และเกรด	B)	ส่วนอีก	15	ชุมชน	

(ต�่ากว่าเกรด	B)	ควรยกระดับตนเองให้มีความพร้อมมากขึ้น	

โดยเรียนรู้กับ	 14	 ชุมชนที่มีศักยภาพในระดับดีเย่ียม	 ค่อน

ข้างดีเยี่ยม	 และระดับดี	 ดังตาราง	 4	 	 และมีระยะห่างของ

แต่ละพื้นที่ดังภาพ	2

	 5.	 ข้อวิพากษ์ที่ส�าคัญในเวทีชุมชนคือ	 คนใน

ชุมชนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดว่าการจัดการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ต้องก�าหนดทิศทางโดยชุมชน	

แต่คนที่ก�าหนดทิศทางคือรัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการท่องเที่ยว	 เป็นเหตุให้ชุมชนขาดการต่ืนตัวในการ

จัดการท่องเที่ยวโดยให้บทบาทของคนในชุมชนเป็นส�าคัญ		

ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุให้การท�าบทบาทหน้าที่ของการจัดการ

ท่องเที่ยวขาดพลังดังปรากฏในผลการประเมินศักยภาพที่

อยู ่ในระดับปานกลาง	 โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการท�า

บทบาทหน้าที่ของคนในชุมชนได้แก่	 การสร้างการมีส่วน

ร่วมในชุมชน	 การมีส่วนร่วมกับนักท่องเที่ยว	 การบริหาร

จัดการของชุมชน	การวางรูปแบบการบริหารจัดการ	การเต

รียมความพร้อมของชุมชน	 การฝึกอบรมบุคลากรด้านการ

ท่องเที่ยวในชุมชน	 การประสานงานกับภายนอก	 ซึ่งส่งผล

ต่อการสร้างผลประโยชน์ที่ได้ให้กับคนในชุมชน	 ดังนั้นเวที

วิพากษ์จึงเสนอให้ก�าหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการท่อง

เที่ยวโดยชุมชนที่ส่งผลดีต่อการพัฒนาชุมชน	 และพัฒนา

ศักยภาพในการบริหารการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
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ตาราง 3  ศักยภาพของชุมชนจ�าแนกตามรายชุมชน	 	 	 	 	 	(N = 29)

ชุมชน คะแนนเฉลี่ย การจัด

อันดับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 รวม

1.	แหลมมะขาม 5.00 4.67 5.00 5.00 5.00 3.67 5.00 4.71 5.00 4.50 4.50 4.69 A

2.	หนองเสม็ด 4.50 3.33 3.20 3.00 3.50 3.00 3.67 3.14 3.00 3.17 3.00 3.28 C

3.	ห้วยแร้ง 5.00 4.17 4.00 5.00 4.50 4.00 4.67 4.00 3.50 3.67 3.00 4.05 B

4.	ช�าราก 3.50 3.00 3.20 3.00 2.50 2.33 3.33 3.43 2.50 3.00 3.00 3.05 C

5.	ตะกาง 4.00 4.67 4.80 4.00 4.00 4.00 4.00 3.85 3.00 4.00 4.00 4.13 B

6.	กิจสวัสดิ์ 3.50 3.00 3.20 3.00 3.00 3.00 3.33 3.86 4.00 4.00 4.00 3.49 C

7.	ท่าเรือจ้าง 3.00 3.67 2.60 1.00 1.00 1.67 1.00 1.00 2.50 1.00 1.00 1.85 D

8.	โภคไพร 3.00 3.17 2.80 1.00 1.00 1.67 1.67 1.00 1.00 1.00 1.00 1.77 D

9.	ท่าระแนะ 4.00 3.00 3.40 3.00 4.00 3.67 4.00 3.14 3.00 3.67 3.50 3.44 C

10.	อ่าวใหญ่ 5.00 3.67 3.20 3.00 3.00 2.33 4.00 3.29 2.50 3.50 4.00 3.41 C

11.	บ้านน�้าเชี่ยว 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.33 4.57 4.50 4.50 4.00 4.64 A

12.	บางเบ้า 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00 4.00 4.67 5.00 4.00 4.67 5.00 4.72 A

13.	คลองแสง 4.00 2.33 1.80 3.00 1.00 2.67 2.00 1.00 2.00 1.67 2.50 1.95 D

14.	หนองเสือพัฒนา 3.00 2.83 2.60 3.00 1.50 3.33 3.67 2.86 3.00 3.17 4.50 3.00 C

15.	วัดโบสถ์ 4.50 4.33 4.40 4.00 3.50 4.33 3.67 3.43 4.00 4.17 5.00 4.08 B

16.	บ้านล่าง 3.50 2.17 2.40 3.00 2.00 2.67 2.33 2.29 2.50 2.33 3.00 2.44 D

17.	แหลมกลัด 4.00 4.33 4.00 4.00 4.00 4.00 4.67 4.00 4.00 3.33 5.00 4.05 B

18.	ชายเนิน 4.50 3.83 3.00 3.00 3.00 4.00 3.33 3.43 3.50 4.00 4.00 3.62 C

19.	หนองบอน 5.00 3.50 3.20 4.00 4.00 4.00 4.33 3.43 3.50 3.83 4.50 3.77 C

20.	บ้านรักษ์คลองบางพระ 5.00 4.33 4.00 4.00 4.00 4.00 3.67 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 B

21.	บ้านยายม่อม 5.00 3.33 3.20 3.00 2.50 3.00 3.67 2.43 3.50 3.17 4.00 4.00 B

22.	วังตัก 4.00 4.00 3.40 2.00 2.50 2.67 3.33 2.43 2.00 3.17 3.50 3.10 C

23.	ไม้รูด 5.00 4.67 4.60 4.00 4.00 4.33 4.33 4.14 4.00 4.00 4.00 4.31 B

24.	สลักเพชร 4.00 2.83 2.80 3.00 4.00 3.67 3.67 2.86 3.00 2.83 2.00 3.05 C

25.	แหลมเทียน 3.50 2.67 3.00 3.00 2.00 2.33 3.00 3.14 2.00 2.50 1.50 2.69 C

26.	หนองคันทรง 4.00 3.67 3.60 2.00 3.50 3.00 3.33 2.71 4.00 2.83 2.00 3.18 C

27.	เนินทราย 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.67 4.67 3.43 3.00 4.00 4.00 3.87 B

28.	ช้างทูน 4.50 4.00 4.20 5.00 4.00 4.33 4.33 4.57 3.00 4.17 5.00 4.26 B

29.	คันนา 5.00 3.50 3.60 4.00 3.00 4.00 4.00 3.14 3.00 3.33 3.00 3.00 C

รวม 4.27 3.63 3.50 3.40 3.27 3.40 3.64 3.24 3.18 3.33 3.45 3.46 C

หมายเหตุ: 	1	=	ศักยภาพของคนในชุมชน		2	=	ผู้น�าในชุมชน		3	=	การมีส่วนร่วมในชุมชน		4	=	การมีส่วนร่วมกับนักท่องเที่ยว		5	=	ผลที่

ได้กับชุมชน	6	=	การเตรียมความพร้อมของชุมชน		7	=	การร่วมกันพัฒนาศักยภาพของชุมชนท่องเที่ยว		8	=	การวางรูปแบบ

การบริหารจัดการ	9	=	การฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชน		10	=	การบริหารจัดการของชุมชน		11	=	การประสาน

งานกับภายนอก



168 ปีท่ี 24 ฉบบัท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

ตาราง 4 	สรุปจ�าแนกศักยภาพของชุมชน	 	 	 	 	 	  (N = 29)

สรุป รายชื่อชุมชน จ�านวน

ชุมชนเกรด	A ชุมชนบ้านแหลมมะขาม	ชุมชนบ้านน�้าเชี่ยว	ชุมชนบ้านบางเบ้า 3

ชุมชนเกรด	B+ ชุมชนบ้านห้วยแร้ง	 ชุมชนบ้านแหลมกลัด	 	 ชุมชนบ้านรักษ์คลองบางพระ		

ชุมชนบ้านยายม่อม		ชุมชนไม้รูด		ชุมชนบ้านช้างทูน

6

ชุมชนเกรด	B ชุมชนบ้านหนองเสม็ด	 ชุมชนบ้านท่าระแนะ	 ชุมชนบ้านชายเนิน	 ชุมชนเนิน

ทราย	ชุมชนบ้านคันนา

5

ชุมชนเกรด	C+ ชุมชนบ้านช�าราก	 	 	 ชุมชนบ้านตะกาง	 ชุมชนบ้านอ่าวใหญ่	 	 ชุมชนบ้านล่าง	

ชุมชนบ้านหนองบอน	 	 ชุมชนสลักเพชร	 	 ชุมชนแหลมเทียน	 ชุมชนหนอง

คันทรง

8

ชุมชนเกรด	C ชุมชนบ้านวัดโบสถ์ 1

ชุมชนเกรด	D+ ชุมชนบ้านกิจสวัสดิ์	ชุมชนบ้านคลองแสง	ชุมชนบ้านหนองเสือพัฒนา		ชุมชน

วังตัก	

4

ชุมชนเกรด	D ชุมชนบ้านโภคไพร	ชุมชนบ้านท่าเรือจ้าง 2

ภาพ 2		ต�าแหน่งชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการ	ศักยภาพทางกายภาพและสิ่งอ�านวยความสะดวก	พร้อมระบุระยะทาง



Journal of the Association of Researchers    Vol. 24 No. 2 May – August 2019 169

สรุป และอภิปรายผล
		 1.	 แม้ผู้น�าและคนในชุมชนจะมีความรู้เร่ืองการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นส่วนใหญ่	ทั้งในเชิงการจัดการที่ต้อง

เป็นไปเพื่อชุมชน	 การสร้างการเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยวผู้มา

เยือน	 การค�านึงถึงความยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดล้อม	

รวมทั้งการจัดการที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมในระดับใหญ่	

ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของเศรษฐกิจ	 วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม	

แต่ประเด็นที่คนส่วนใหญ่	 (ร้อยละ	 58.2)	 เข้าใจผิดคือการ

จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ชุมชนไม่จ�าเป็นต้องก�าหนด

ทิศทางแต่มีผู ้น�าและคนในชุมชนบางส่วนที่ยังคิดว่าการ

ท่องเที่ยวที่โดยชุมชนไม่จ�าเป็นต้องก�าหนดทิศทางโดย

ชุมชนเสมอไป			ซึ่งความเข้าใจผิดดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุที่

ท�าให้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดตราดไม่

ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควรจะเป็น		ในประเด็นนี้	พิมพ์ระวี			

โรจน์รุ่งสัตย์	(2553)	เห็นว่าเป็นประเด็นที่ส�าคัญมาก	เพราะ

ความรู้เป็นต้นทางที่น�าไปสู่การก�าหนดทิศทาง	กระบวนการ	

และรูปแบบการท่องเที่ยวของตนเอง	 คนในชุมชนทุกคน

เป็นเจ้าของทรัพยากรท่องเที่ยว	และมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิด

จากการท่องเที่ยว			

	 2.	 เมื่อพิจารณาศักยภาพของชุมชนพบว ่า	

ศักยภาพที่อยู ่ในระดับดีคือ	 ศักยภาพของคนในชุมชน	

ศักยภาพของผู้น�า	 การร่วมกันพัฒนาศักยภาพของชุมชน

ท่องเที่ยว	 ข้อค้นพบดังกล่าวสะท้อนถึงการมีต้นทุนมนุษย์ที่

ดีทั้งในส่วนผู้น�า	สมาชิกของชุมชน	และความร่วมมือในการ

ท�างาน	ส่วนศักยภาพที่มีอยู่ปานกลางคือคือ	การมีส่วนร่วม

ของคนในชุมชน	การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว	ผลที่ได้กับ

ชุมชน	การเตรียมความพร้อม	การวางรูปแบบการท่องเที่ยว	

การบริหารจัดการ	 	การวางรูปแบบการบริหารจัดการ	การ

พัฒนาคน	และการประสานงานกับภายนอก		ซึ่งหมายถึงวิธี

การในการบริหารจัดการ	 	 ข้อค้นพบดังกล่าวเม่ือพิจารณา

ตามข้อคิดของพจนา	สวนศรี	(2546)	ที่อธิบายองค์ประกอบ

ของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนคือ		ศักยภาพของคนใน

ชุ ม ช น 	 ศั ก ย ภ า พ ข อ ง พื้ น ที่ ที่ พ ร ้ อ ม ท า ง ด ้ า น

ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้อง

ถิ่นที่			ศักยภาพในการบริหารจัดการ	และศักยภาพด้านการ

มีส่วนร่วมของคนในชุมชน	

	 3.	 แม้ด้านหนึ่งของการพิจารณาศักยภาพของ

ชุมชนพบว่ามีจุดแข็งในเรื่องศักยภาพของคน	แต่อีกด้านพบ

ว่ามีจุดอ่อนในเร่ืองการบริหารจัดการในการน�าศักยภาพ

ของทรัพยากรมาใช้ประโยชน์	 รวมทั้งการสร้างการมีส่วน

ร่วมให้เกิดทั้งส่วนของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว	 เป็น

เหตุให้ผลประโยชน์ที่เกิดกับคนในชุมชนมีน้อย		ซึ่งประเด็น

นี้	 	 Fennell	 (1999)	 ให้ได้ข้อคิดไว้ว่าการจัดการท่องเที่ยว

โดยชุมชนให้ประสบความส�าเร็จต้องสามารถท�าให้เกิดผล

ได้กลับมายังชุมชน				

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 รัฐบาลควรสนับสนุนให้ด�าเนินการวิจัยในท้องถิ่น

เพื่อค้นหาศักยภาพของชุมชน	 โดยด�าเนินการในลักษณะ

ของการวิจัยท้องถิ่นเพื่อน�ามาสู่การยกระดับความส�าเร็จใน

การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่อยู่บนฐานความรู้

ข้อเสนอแนะส�าหรับการปฏิบัติ

	 1.	 ประเด็นความเข้มแข็งของศักยภาพคนใน

ชุมชนท่องเที่ยว	 ควรใช้ประโยชน์จากความเข้มแข็งของ

ศักยภาพของคนในชุมชนโดยระดมพลังทางความคิดและ

ประสานความร่วมมือเพื่อยกระดับความเข้มแข็งของการ

จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน	 ทั้งนี้	 คนที่มีศักยภาพสูงใน

ชุมชนระดับ	A	ระดับ	B+	และระดับ	B	สามารถส่งผ่านการ

เรียนรู้ไปยังชุมชนที่อยู่ในระดับต�่ากว่า	(ระดับ	C+	ระดับ	C	

ระดับ	 D+	 และระดับ	 D)	 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความ

โดดเด่นท่ีแตกต่างกันระหว่างชุมชนเพื่อน�าไปสู่ความร่วม

มือในการใช ้ศักยภาพของคนเป ็นฐานในการพัฒนา

ศักยภาพในด้านอื่น	 ๆ	 จนสามารถสร้างความหมายใหม่ให้

กับ

การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีพลัง	รวมไปถึง

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

	 2.	 ประเด็นจุดอ่อนของศักยภาพในการบริหาร

จัดการของชุมชน	ชุมชนควรพัฒนาหรือปรับปรุงในประเด็น

ต่อไปนี้

	 2.1	 การเตรียมความพร้อมของชุมชนโดยแลก

เปลี่ยนเรียนรู ้หรือศึกษาดูงานระหว่างชุมชนที่มีระดับ

ศักยภาพต่างกันภายในจังหวัด	

	 2.2	ระดมความเห็นในการวางรูปแบบการบริหาร

จัดการให้เหมาะกับสภาพจริงของพื้นที่	 และเรียนรู้ร่วมกัน

จากชุมชนที่มีการวางรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี
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	 2.3	 สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนให้มากขึ้นท้ัง

ระดับภายในชุมชนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับนัก

ท่องเที่ยว

	 2.4	พัฒนาการบริหารจัดการของชุมชน	โดยเรียน

รู้จากชุมชนการท่องเที่ยวที่มีผลการจัดการในระดับดี	

	 2.5	ฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชน

โดยค้นหาปัญหาและความต้องการจากผู้ปฏิบัติงานร่วมกับ

การศึกษาสภาพจริงของนักท่องเที่ยวเพื่อน�าไปสู ่การ

วางแผนการฝึกอบรมของชุมชน						

	 2.6	 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อ

สนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชนให้มากขึ้น

	 2.7	 ก�าหนดทิศทางของการจัดการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน	โดยก�าหนดเป้าหมาย	และผลได้ที่จะเกิดกับชุมชนทั้ง

ในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 ควรยกระดับผลการศึกษาในครั้งนี้ ไปสู ่การ

ออกแบบการจัดการท่องเที่ยวบนฐานศักยภาพของชุมชน	

และน�าผลการออกแบบไปสู่การปฏิบัติในลักษณะของการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการ	 (Action	 Research)	 เพื่อให้ชุมชนได้

เรียนรู้จากการปฏิบัติบนฐานของความรู้
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