กนกพร ศิริโรจน อุบลวรรณ หงสวิทยากร และ ละเอียด ศิลานอย

1

Journal of Education Studies
วารสารครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปที่ 47 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2562) หนา 1-24

แนวทางการสงเสริมการเรียนรูของชุมชนเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
Proposed Guidelines for Promoting Community Learning to Develop Creative Tourism
กนกพร ศิริโรจน1 อุบลวรรณ หงสวิทยากร2 และ ละเอียด ศิลานอย3
Kanokporn Siriroj, Ubonwan Hongwityakorn, and La-iard Silanoi
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะ วิเคราะหสถานการณการเรียนรู และนําเสนอ
แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของชุมชน ระเบียบวิธีวิจัยเปนแบบผสมผสาน ตัวอยาง
ไดแก 570 ตัวอยาง จากชุมชน/พื้นที่ที่มีการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคทั้งหมด 57 แหง เครื่องมือที่ใช
ในการวิจยั คือ แบบสอบถามและเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากกรณีศกึ ษา จํานวน 4 ชุมชน โดยใชการสัมภาษณ
แบบ Snow ball และการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
ผลการวิจยั พบวา 1) คุณลักษณะตามองคประกอบการทองเทีย่ วเชิงสรางสรรคของชุมชน ประกอบ
ดวย 3 องคประกอบ ไดแก 1.1) ความยั่งยืน 1.2) การเรียนรูและมีสวนรวมในศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ภูมิปญญา เอกลักษณ/อัตลักษณเฉพาะถิ่นระหวางนักทองเที่ยวและเจาของพื้นที่ และ 1.3) ความผูกพัน
ระหวางนักทองเที่ยวและเจาบาน 2) สถานการณการเรียนรูของชุมชนฯ พบวา 2.1) เนื้อหา/องคความรู
เรื่อง การสรางความภาคภูมิใจและตระหนักรูในคุณคาความเปนชุมชนเจาของวัฒนธรรม เปนเรื่องที่ชุมชน
ใหความสําคัญมากที่สุด (M = 4.37) 2.2) วิธีการเรียนรูที่ชุมชนใหความสําคัญมากที่สุด คือ ประสบการณ
ที่ไดรับจากการทดลองปฏิบัติจริง (M = 4.16) และ 2.3) แหลงการเรียนรูที่ชุมชนใหความสําคัญมากที่สุด
คือ ปราชญชาวบาน ครูภูมิปญญาทองถิ่น (M = 4.37) และ 3) แนวทางการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน
เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ไดแก การวางแผนรวมกัน การจัดสรรรายได การทํางานเปนทีม
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Abstract
The purposes of this research were to study the characteristics, to analyze the
learning situation, and to present the community learning guidelines for developing
creative tourism. Research design was mix methodology. Samples were 570 people
from 57 creative tourism communities/sites of Thailand. Research tools were
questionnaires and case study. Four communities were selected as case studies using
Snowball interview, observation and expert interview.
Research ﬁndings were as follows: 1) characteristics as the creative tourism
communities consisted of 3 components which were sustainability, learning and
participation in arts, culture, ways of life, wisdom, and characteristics/identity, and
relationships between tourists and hosts; 2) the learning situation of communities
where perform creative tourism was found that 2.1) knowledge related to build the
conﬁdence and realize the value of community ownership are rated as the most
important (M = 4.37), 2.2) learning method which communities regard as the most
important is the experience gained from learning by doing (M = 4.16) and 2.3) the most
signiﬁcant resources were local wisdom instructors (M = 4.37); 3) Guideline of the
community learning support for developing the creative tourism could be setting up the
systematic tourist committee/working team by the local communities, co-planning,
income providing, team-working, duty responsibilities, all working in systems, often regular
meeting.
KEYWORDS: LOCAL CREATIVE TOURISM / COMMUNITY LEARNING
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บทนํา
การทองเที่ยวนับเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่นานาประเทศใหการยอมรับวามีบทบาท
สําคัญตอระบบเศรษฐกิจและเปนผลดีกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ทั้งสงผล
ตอเศรษฐกิจโลกในภาพรวม คาดการณวา ในป พ.ศ. 2563 จํานวนนักทองเทีย่ ว (International
tourist arrivals) จะเพิม่ ขึน้ เปน 1,600 ลานคน โดยจํานวน 1,200 ลานคนจะเปนนักทองเทีย่ ว
ที่เดินทางทองเที่ยวในภูมิภาค (Intra-region) และ นักทองเที่ยวจํานวน 378 ลานคนจะ
เดินทางทองเทีย่ วในระยะไกล (Long-hual) (United Nation World Tourism Organization
[UNWTO], 2010) การทองเที่ยวในปจจุบันมีหลายประเภทหลากหลายรูปแบบ อาทิ
การทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติหรือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวในแหลง
ทองเทีย่ วทางวัฒนธรรมหรือการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม การทองเทีย่ วเชิงศาสนา การทองเทีย่ ว
เชิงประวัติศาสตร การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทองเที่ยวเชิงผจญภัย รวมถึงการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรค (Creative tourism) ซึ่งนับเปนทิศทางใหมของการทองเที่ยวในปจจุบัน
(New generation) คือเปนการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงไปถึงการมีปฏิสัมพันธระหวางกัน
โดยนักทองเที่ยวจะไดรับความรู อารมณความรูสึก สังคมและการมีสวนรวมในการปฏิสัมพันธ
ระหวางนักทองเที่ยวกับเจาของพื้นที่ หรือชุมชนวัฒนธรรมทองถิ่นที่นักทองเที่ยวเดินทาง
ไปเยือนซึ่งทําใหพวกเขารูสึกถึงความเปนสวนหนึ่งของสถานที่นั้น ๆ (United Nations
Educational, Scientiﬁc and Cultural Organization [UNESCO], 2006) แนวคิดเริ่มแรก
ของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค เริ่มตนจาก Raymond and Richards (2000) ที่ไดอธิบายวา
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรูปแบบเดิม ๆ เริ่มเปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้เพราะนักทองเที่ยว
มีความตองการที่เพิ่มมากขึ้น ตองการการเรียนรูที่มากขึ้น ตองการเขาไปมีสวนรวมใน
การปฏิบตั ไิ มใชเพียงแตการซือ้ สินคาแตตอ งการพัฒนาตนเองผานการฝกทักษะผานวัฒนธรรม
และกิจกรรมอยางสรางสรรค การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเปนการทองเที่ยวที่เสนอให
ผูเดินทางมาเยี่ยมเยือนมีโอกาสพัฒนาความสามารถอยางสรางสรรคผานการมีสวนรวมใน
กิจกรรม/หลักสูตร และการเรียนรูผานประสบการณที่หลากหลายจากการใชวันหยุดพักผอน
ในจุดหมายปลายทางที่พวกเขาเดินทางไปเยี่ยมเยือน สอดคลองกับ UNESCO (อางถึงใน
Wurzburger, Aageson, Pattakos, & Pratt, 2009) ที่ระบุวา การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
เปนการทองเที่ยวที่มุงไปสูความผูกพันและประสบการณอันแทจริงซึ่งไดมาจากการเขาไป
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มีสวนรวมในการเรียนรูดานศิลปะ มรดกทางวัฒนธรรมหรือคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่
นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) เรื่องระบบ
นวัตกรรมรายสาขาเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานความรูและเชิงสรางสรรค กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมทองเทีย่ วเชิงสรางสรรคพบวา จุดสําคัญของเศรษฐกิจสรางสรรค คือ การมีแนวคิด
ที่สามารถแปรรูปเปนสินคาหรือบริการที่สรางมูลคา/คุณคาใหกับระบบเศรษฐกิจได โดยได
อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรควา เปนการทองเที่ยวที่เนนการเรียนรู
ในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมและเอกลักษณของสถานที่ผานประสบการณตรง และการมีสวนรวม
กับผูคนเจาของวัฒนธรรมซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคกรมหาชน) (2554) ที่ไดรวมมือกับคณะสังคมวิทยาและ
มานุ ษ ยวิ ท ยา มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร จั ด ทํ า โครงการศึ ก ษาต น แบบการท อ งเที่ ย ว
เชิงสรางสรรค ซึ่งไดอธิบายวา การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค เปนการทองเที่ยวที่สนับสนุนให
นักทองเที่ยวไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อทําความเขาใจในคุณคาทางสังคม วัฒนธรรม และ
สภาพแวดลอมของพื้นที่ทองเที่ยวอยางลึกซึ้งโดยผานประสบการณตรงรวมกับเจาของพื้นที่
หรือเจาของวัฒนธรรม (สุดแดน วิสุทธิลักษณ, พิเชฐ สายพันธ, อรอุมา เตพละกุล, และ ธีระ
สินเดชารักษ, 2555) ทั้งนี้อาจกลาวไดวา แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
ไดสอดรับกับพฤติกรรมกระแสของนักทองเที่ยวโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพบวา นักทองเที่ยว
ในอนาคตใหความสนใจแหลงทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูเพิ่มขึ้น ตองการประสบการณที่แทจริง
ไม ใช ก ารจั ด ฉากเพื่ อ การท อ งเที่ ย วเหมื อ นที่ แ ล ว มา การจั ด รายการนํ า เที่ ย วควรมี
ความหลากหลายและจัดใหมกี จิ กรรมทางดานการเรียนรูใ หมากขึน้ (วลัยพร ริว้ ตระกูลไพบูลย, 2551)
หลายประเทศดําเนินการและสงเสริมใหมกี ารทองเทีย่ วเชิงสรางสรรค อาทิ นิวซีแลนด
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ออสเตรีย อังกฤษ อิตาลี สเปน บราซิล ออสเตรเลีย ญี่ปุน ฯลฯ รวม
ถึ ง นโยบายการส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วในภู มิ ภ าคอาเซี ย นซึ่ ง สนั บ สนุ น ให ก ารท อ งเที่ ย ว
เชิงสรางสรรคเปนยุทธศาสตรสาํ คัญสําหรับ การทองเทีย่ วในภูมภิ าคอาเซียน ทัง้ นีป้ ระเทศไทย
ถือไดวา เปนประเทศที่มีความโดดเดนทั้งแหลงทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงามหลากหลาย
มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวก็สนใจเรื่องการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคเชนเดียวกัน กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2556) หนวยงานหลักใน
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การกําหนดนโยบายการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศ ใหคําจํากัดความการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรค วาหมายถึง การทองเที่ยวรูปแบบใหมที่คํานึงถึงความยั่งยืนประสบการณ
ของนักทองเที่ยว จากการไดเรียนรูและมีสวนรวมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น
ความผูกพันระหวางนักทองเที่ยวกับเจาบานที่สงผลใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ
และจดจํ า พื้ น ที่ ท  อ งเที่ ย วนั้ น ตลอดไปและอธิ บ ายว า คุ ณ ลั ก ษณะของการท อ งเที่ ย ว
เชิงสรางสรรคประกอบดวย นักทองเที่ยวและเจาบานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทําใหเกิด
การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาและวิถีชีวิตชุมชนทองถิ่น โดยนักทองเที่ยวไดรับ
ประสบการณจากกิจกรรมของชุมชนทองถิ่นซึ่งทําใหนักทองเที่ยวและเจาบานมีความผูกพัน
ที่ดีระหวางกัน สงผลใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจและสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยว
ที่ยั่งยืนซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตรการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559
ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (2555) ที่มีเปาหมายในการพัฒนาการทองเที่ยว
ไทยใหเปนการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคอยางยั่งยืน
ชุมชนนับเปนหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สําคัญในการเดินทางของนักทองเที่ยว
โดยสามารถเปนที่ตั้งไดทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวที่แสดงใหเห็นถึง
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณ/อัตลักษณของในแตละทองถิ่นแตละชุมชน
ทั้งนี้ ฐิติศักดิ์ เวชกามา (2557) อธิบายวา ที่ผานมาชุมชนในประเทศไทยไดมีแนวทางการนํา
การทองเที่ยวเชิงนิเวศหรือการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาเปนแนวทางเพื่อจัดการทองเที่ยว
ชุมชนและใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือสําคัญในการอนุรักษสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว
สิ่งเหลานี้ลวนเปนรากฐานสําคัญในกรพัฒนาไปสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคซึ่งการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคนับเปนการทองเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่มีแนวคิดชัดเจน สามารถสรางรายไดเสริม
ใหกับชุมชนในขณะเดียวกันก็สรางเสริมประสบการณตรงที่แทจริงใหกับนักทองเที่ยวซึ่ง
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาชุมชนเพือ่ ใหเกิดความยัง่ ยืน นักทองเทีย่ วไดเรียนรูก ารดําเนิน
ชีวิตของชุมชนผานการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวอยางกลมกลืนและสัมพันธกับประวัติศาสตร
วัฒนธรรม ตลอดจนวิถตี า ง ๆ ในชุมชนทัง้ ในเชิงของการเรียนรูแ ละการทดลองโดยนักทองเทีย่ ว
จะไดรบั ประสบการณจากสิง่ ทีม่ อี ยูแ ละเปนอยูจ ริงในชุมชนขณะเดียวกันก็สรางงานสรางอาชีพ
เสริมรายไดใหกับทองถิ่น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,
2555; องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคกรมหาชน),
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2554) ถาจะอธิบายตามหลักคิดทางเศรษฐศาสตรกลาวไดวา ความตองการของผูบริโภค
หรื อ นั ก ท อ งเที่ ย วจั ด เป น อุ ป สงค ใ นขณะที่ ชุ ม ชนซึ่ ง ถื อ ได ว  า เป น จุ ด หมายปลายทางของ
การทองเทีย่ วก็นบั เปนอุปทานของการทองเทีย่ วสําหรับการสงเสริมการทองเทีย่ วเชิงสรางสรรค
จําเปนอยางยิ่งที่ตองคํานึงถึงภาคอุปสงคและอุปทานไปพรอมกันนั่น คือ ตองใหความสําคัญ
สอดรับกับกระแสความตองการของนักทองเทีย่ วทีม่ ตี อ งการเรียนรูเ กีย่ วกับจุดหมายปลายทาง
ที่ตนเองไปเยี่ยมเยือนมากขึ้น ในขณะเดียวกันกับที่ชุมชนก็ตองหาวิธีนําเสนอที่นาสนใจ
และสรางโอกาสใหนักทองเที่ยวผูมาเยือนไดเขาไปมีสวนรวมกับวัฒนธรรมของสถานที่
หรือชุมชนที่ไปเยือนโดยมีกิจกรรมเชื่อมโยงสูวัฒนธรรมหรืออัตลักษณของชุมชนนั้น ๆ
เพื่อสรางปฏิสัมพันธกับนักทองเที่ยวไมใชเปนเพียงการนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวใหผูมาเยือน
เพียงแคชื่นชมแลวจากไปทั้งยังเปนการใหการสนับสนุนชุมชนเพื่อรักษาไวซึ่งเอกลักษณ
ของตนเองไปพรอมกัน จึงจะนับไดวาเปนการชวยพัฒนาการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยว
นั้นอยางยั่งยืน (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2556)
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคนับเปนการทองเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่มีแนวคิดชัดเจน
สรางรายไดเสริมใหกับชุมชน เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาการทองเที่ยวไปสูความยั่งยืน
ถือไดวาเปนเครื่องมือหนึ่งที่ทําใหชุมชนตระหนักในการรักษาความเปนเอกลักษณ อัตลักษณ
วัฒนธรรม วิถีชีวิตหรือลักษณะเฉพาะของพื้นที่ใหคงอยูเพื่อใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูและมี
ประสบการณตรงรวมกับเจาบานหรือคนในพื้นที่ซึ่งเปนแนวโนมพฤติกรรมของนักทองเที่ยว
รุนใหม
การเรียนรูของชุมชน เรื่อง การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคนับเปนแนวทางสําคัญที่ทําให
ชุมชนเปนจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคอยางแทจริง จากการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนรูของชุมชนของ อดุลย วังศรีคูณ (2543) พบวา การเรียนรูของ
ชุมชนประกอบดวยสามสวนหลัก ไดแก สวนที่หนึ่ง คือ เนื้อหา/องคความรู สวนที่สอง คือ
วิธีการเรียนรู/กิจกรรมการเรียนรูและสวนที่สาม คือ แหลงการเรียนรู/ฐานการเรียนรู จึงเปน
ทีน่ า คนหาคําตอบวาชุมชนทีจ่ ะพัฒนาเปนจุดหมายปลายทางของการทองเทีย่ วเชิงสรางสรรค
จําเปนตองมีแนวทางการสงเสริมการเรียนรูอยางไร ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจทําวิจัยเรื่องแนวทาง
การสงเสริมการเรียนรูของชุมชนเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคโดยแนวคิดหลัก
เพื่อศึกษาวิจัยฉบับนี้ ประกอบดวย แนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค แนวคิดการเรียนรู
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ของชุมชน แนวคิดความยั่งยืนตามหลักการ 5 ประการของ ของ United Nations World
Tourism Organization (UNWTO, 1998) ที่ประกอบดวย (1) การอนุรักษทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร ทางวัฒนธรรมและทรัพยากรอื่น ๆ ในการทองเที่ยวไวเพื่อให
สามารถใชประโยชนไดอยางตอเนื่องในอนาคต (2) การวางแผนและจัดการในการพัฒนา
การท อ งเที่ ย วเพื่ อ ป อ งกั น มิ ใ ห เ กิ ด ป ญ หาทางสิ่ ง แวดล อ มและสั ง คม วั ฒ นธรรมในพื้ น ที่
แหลงทองเที่ยว (3) การที่คุณภาพของสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยวโดยภาพรวมยังคงไดรับ
การรักษาไวได (4) ความสามารถในการรักษาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวเพื่อให
แหลงทองเทีย่ วนัน้ ยังคงสามารถรักษาความเปนทีน่ ยิ มอยูไ ดและสามารถทําการตลาดตอไปได
(5) ผลประโยชนของการทองเที่ยวจะตองกระจายไปในทุกภาคสวน
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะตามองคประกอบการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของชุมชน
2. เพื่อวิเคราะหสถานการณการเรียนรูของชุมชนที่มีการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
3. นําเสนอแนวทางการสงเสริมการเรียนรูของชุมชนเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรค
วิธีการวิจัย
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณโดยใช แ บบสอบถามกั บ ชุ ม ชน/พื้ น ที่ ที่ มี
การทองเทีย่ วเชิงสรางสรรคตามประกาศของกระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬาและการทองเทีย่ ว
แหงประเทศไทยทั้งหมด 57 แหง (570 ตัวอยาง) สถิติ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณในแบบสอบถามปลายปด ประกอบดวย คาสถิติพื้นฐาน จํานวนหรือคาความถี่
(Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) สวนขอมูลที่เปนแบบสอบถามปลายเปดจะวิเคราะหขอมูลดวย
การพรรณนาความและหาขอสรุปแบบอุปนัยและการวิจัยเชิงคุณภาพจากการศึกษาเอกสาร
การลงศึกษาภาคสนามกับพื้นที่กรณีศึกษา 4 ชุมชนซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพในแบบ
(Explanatory) มุงหาคําอธิบายเพื่อเสนอแนวคิดคําอธิบายปรากฏการณที่เปนกรณีศึกษา
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โดยใชการสัมภาษณแบบ Snow ball และการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ วิเคราะหขอมูลดวย
การพรรณนาความและหาขอสรุปแบบอุปนัย
ผลการวิจัย
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยแบงเปน 3 ประเด็น ดังนี้
1. คุณลักษณะตามองคประกอบ “การทองเทีย่ วเชิงสรางสรรคของชุมชน” ประกอบ
ดวย 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 “ความยั่งยืน” องคประกอบที่ 2 การเรียนรูและ
มีสวนรวมในศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปญญา เอกลักษณ/อัตลักษณเฉพาะถิ่นระหวาง
นักทองเที่ยวและเจาของพื้นที่ และองคประกอบที่ 3 ความผูกพันระหวางนักทองเที่ยวและ
เจาบาน สรุปไดดังนี้
องคประกอบที่ 1 “ความยั่งยืน” จําแนกเปน 2 ประเด็น ดังนี้
1) ประเด็น“ดานการดําเนินงานจัดการ” มี 13 ประการ ประกอบดวย
1.1) มีคณะกรรมการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว/กลุมดําเนินการดาน
การทองเที่ยวอยางเปนระบบ
1.2) มีขอตกลงหรือกฎระเบียบที่เปนที่ยอมรับของคนในชุมชน
1.3) มีเครือขาย/องคกรภาคี/ผูมีสวนไดสวนเสีย/พันธมิตรมีสวนรวมในการจัด
ทรัพยากรทางการทองเที่ยวรวมกัน
1.4) เปดโอกาสใหคนในชุมชนที่สนใจเขามามีสวนรวมในกลุมทองเที่ยว/คณะ
กรรมการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว
1.5) เปดโอกาสใหสมาชิก (กลุม/ชุมชน) รวมคิด ตัดสินใจ
1.6) สมาชิกไดรับโอกาสพัฒนาความรูและทักษะของตน
1.7) สมาชิกที่เขารวมกลุมทองเที่ยวมีโอกาสในการมีรายได ขายสินคา/บริการ
ใหนักทองเที่ยว
1.8) มีแผนรองรับความปลอดภัย
1.9) มีขอควรปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยชี้แจงแจงใหนักทองเที่ยวทราบ
ลวงหนา
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1.10) มีการประเมินความพึงพอใจของนักทองเที่ยวและสมาชิกในรูปแบบตาง ๆ
เชน สมุดเยี่ยมหรือเวทีประจําเดือน
1.11) จัดใหมีการบริหารจัดการควบคุมใหจํานวนนักทองเที่ยวมีความเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ที่รองรับ
1.12) กิ จ กรรมท อ งเที่ ย วที่ นํ า เสนอสามารถตอบสนองความต อ งการของ
นักทองเที่ยว ทั้งชาวไทยและตางประเทศ
1.13) มีการจัดสรรรายไดจากการทองเที่ยวเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ
2) ประเด็น“ดานทรัพยากรวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ” มี 12 ประการ
ประกอบดวย
2.1) มีการสืบทอดวัฒนธรรมดัง้ เดิมขณะเดียวกันก็ยอมรับวัฒนธรรมจากภายนอก
เพื่อนํามาปรับปรุง
2.2) มีการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่สามารถสัมผัสไดเขาถึงไดโดยปรากฏ
ใหเห็นในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในพื้นที่
2.3) มีกิจกรรมทางธรรมชาติ/ทางวัฒนธรรมประจําถิ่นที่หลากหลาย
2.4) มีการสรางใหเกิดความตระหนักในการเคารพความแตกตางทางวัฒนธรรม
ทั้งของ ผูมาเยือนและเจาบาน
2.5) สรางคุณคาทางธรรมชาติ-วัฒนธรรมใหม ๆ ในขณะที่สืบทอดวัฒนธรรมรักษาธรรมชาติดั้งเดิม (เชนสรางสรรค สินคา บริการหรือกิจกรรมที่สรางคุณคาใหกับมรดก
ทางธรรมชาติ/วัฒนธรรมในขณะที่สืบทอดความเปนดั้งเดิม)
2.6) มีการออกแบบกิจกรรมการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.7) มีการออกแบบรายการนําเที่ยวในรูปแบบแพคเก็จทัวร (เหมาจายรวมคา
ที่พัก อาหาร กิจกรรมหรือพิจารณาจัดใหตามคํารองขอของนักทองเที่ยว) โดยคํานึงถึง
การนําเสนอเอกลักษณอตั ลักษณ วัฒนธรรมวิถชี วี ติ หรือลักษณะเฉพาะของพืน้ ทีแ่ ละมีกจิ กรรม
สงเสริมการเรียนรูและมีสวนรวมระหวางนักทองเที่ยวและเจาบานเปนหัวใจสําคัญ
2.8) มีมาตรการ/วิธีการเพื่อลดมลพิษและปริมาณขยะในกิจกรรมทองเที่ยว
2.9) มีการกําหนดกฎระเบียบเพื่อรักษาวัฒนธรรม ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ
แจงใหนักทองเที่ยวทราบลวงหนา
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2.10) มีการสรางจิตสํานึกใหคนในชุมชนมีความภาคภูมใิ จ ตระหนักถึงคุณคามรดก
ทางวัฒนธรรมและใหความสําคัญการรักษาทรัพยากร
2.11) มีเอกลักษณ อัตลักษณหรือลักษณะเฉพาะของพื้นที่ทองเที่ยวโดดเดนที่
ยังคงไดรับการรักษาไวได
2.12) มีสภาพความเปนธรรมชาติดงั้ เดิมของพืน้ ทีท่ อ งเทีย่ วทีย่ งั คงไดรบั การรักษา
ไวได
องคประกอบที่ 2 การเรียนรูแ ละมีสว นรวมในศิลปะ วัฒนธรรม วิถชี วี ติ ภูมปิ ญ
 ญา
เอกลักษณ/อัตลักษณเฉพาะถิ่นระหวางนักทองเที่ยวและเจาของพื้นที่ มี 5 ประการ ดังนี้
1) รูปแบบกิจกรรมการเรียนรูที่ชุมชนนําเสนอพัฒนามาจากองคความรูที่สืบทอด
เปนมรดกของชุมชนสะทอนเอกลักษณ อัตลักษณ คุณลักษณะของพื้นที่ ศิลปะ วัฒนธรรม
ภูมิปญญา วิถีชีวิตชุมชน
2) รูปแบบกิจกรรมการเรียนรูที่ชุมชนนําเสนอทําใหนักทองเที่ยวไดรับประสบการณ
แทจริงจากการแลกเปลีย่ นเรียนรูศ ลิ ปวัฒนธรรมภูมปิ ญ
 ญาและวิถชี วี ติ ชุมชน โดยนักทองเทีย่ ว
สามารถเรียนรู โดยลงมือทําดวยตัวเองรวมกับเจาบาน/คนในทองถิ่น/พื้นที่
3) รูปแบบกิจกรรมการเรียนรูที่ชุมชนนําเสนอมีความโดดเดน นาสนใจและสามารถ
สรางแรงบันดาลใจ กระตุนใหเกิดการเดินทางไดจริง (กระตุนใหนักทองเที่ยวเกิดความสนใจ
ตองการที่จะเดินทางไปเรียนรู)
4) รูปแบบกิจกรรมการเรียนรูท ชี่ มุ ชนนําเสนอจัดใหมเี ปนหลักสูตรการสอน/การอบรม
หรือพิจารณาจัดใหตามคํารองขอของนักทองเที่ยว
5) วิ ท ยากรผู  ส อนหรื อ ผู  ถ  า ยทอดองค ค วามรู  / ภู มิ ป  ญ ญาเป น ผู  มี ทั ก ษะการสอน
การถายทอดองคความรู สามารถเชื่อมโยงเลาเรื่องราวไดนาสนใจทําใหผูเรียนเขาใจและ
ตระหนักในคุณคา
องคประกอบที่ 3 ความผูกพันระหวางนักทองเที่ยวและเจาบาน มี 4 ประการ ดังนี้
1) นั ก ท อ งเที่ ย วและเจ า บ า น/คนในพื้ น ที่ มี ก ารทํ า กิ จ กรรมท อ งเที่ ย วร ว มกั น มี
ปฏิสัมพันธที่ดี
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2) คนในชุมชน/คนในพื้นที่ มีอัธยาศัยดีแสดงความเปนมิตรไมตรี เชน ยิ้ม ทักทาย
มีนํ้าใจ ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ แสดงความสนใจ กระตือรือรนในการรับฟง ปฏิบัติตอทุกคน
อยางเทาเทียมทําใหนักทองเที่ยวเกิดความผูกพันประทับใจจดจํา
3) จัดใหมีของที่ระลึกที่แสดงถึงเอกลักษณ อัตลักษณ/คุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่
ของชุมชนมอบใหนักทองเที่ยว
4) มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือประยุกตใชสังคมเว็บไซตออนไลนในการติดตอ
สื่อสารแบบสองทางโตตอบกันไดระหวางนักทองเที่ยวและเจาบาน/คนในพื้นที่ เชน อีเมล
แช็ตไลน เฟซบุก ฯลฯ หรือจัดทําเว็บไซตของชุมชน/พื้นที่
2. การวิเคราะหสถานการณการเรียนรูของชุมชนที่มีการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
โดยการวิเคราะห การเรียนรูของชุมชนที่มีการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ในสามประเด็น คือ
ประเด็น“เนื้อหา/องคความรู” ประเด็น“วิธีการเรียนรู”และประเด็น“แหลงการเรียนรู” โดย
การหาคาระดับคะแนน จากคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) แบงเปน 5 ระดับประกอบดวย มากที่สุด มาก ปานกลาง นอยและนอยที่สุด
สรุปไดดังนี้
2.1 ประเด็น “เนือ้ หา/องคความรู” ทีช่ มุ ชนหรือพืน้ ทีท่ มี่ กี ารทองเทีย่ วเชิงสรางสรรค
ใหความสําคัญ/ความจําเปนในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย
ประกอบดวย (1) การสรางความภาคภูมิใจและตระหนักรูในคุณคาความเปนชุมชนเจาของ
วัฒนธรรม (M = 4.37) (2) การสรางคุณคาทางธรรมชาติ วัฒนธรรมใหม ๆ (M = 4.33)
(3) การคนหาความโดดเดนของพื้นที่/คุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่/เอกลักษณ/อัตลักษณของ
พืน้ ทีร่ วมถึงการบริการและความปลอดภัยนักทองเทีย่ วและการพัฒนาแหลงทองเทีย่ วในชุมชน
อยางยัง่ ยืน มีคา เฉลีย่ เทากัน (M = 4.31) (4) ศิลปะการตอนรับทีป่ ระทับใจและการเปนวิทยากร
ผูสอน ผูถายทอดและผูสื่อความหมายที่ดี มีคาเฉลี่ยเทากัน (M = 4.28) การบริหารจัด
การทองเที่ยวในชุมชนอยางยั่งยืน (M = 4.23) (5) การสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมและยอมรับ
วัฒนธรรมที่มาจากภายนอกเพื่อนํามาปรับปรุง (M = 4.22) สวน “เนื้อหา/องคความรู”
ที่ชุมชนหรือพื้นที่ที่มีการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคใหความสําคัญ/ความจําเปนในระดับมาก
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ประกอบดวย (1) การออกแบบกิจกรรม/จัดรายการ
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นําเที่ยวสรางใหนักทองเที่ยวตระหนักในคุณคา (M = 4.20) (2) ความรูทางภูมิศาสตร
ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่ (M = 4.19) (3) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนสงเสริมการทองเทีย่ ว (M = 3.89) (4) การตลาดทองเที่ยว (M = 3.87) (5) พฤติกรรม
นักทองเที่ยว (M = 3.83) และ (6) การใชภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจําวัน (M = 3.42)
ประเด็น “เนือ้ หา/องคความรู” อืน่ ๆ ทีช่ มุ ชนหรือพืน้ ทีท่ มี่ กี ารทองเทีย่ วเชิงสรางสรรค
ใหความสําคัญเพิ่มเติม ไดแก การรักษาภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมใหคงอยู
สืบทอดตอไป การคนหาความเปนตัวตนของชุมชน เอกลักษณ อัตลักษณความเปนชุมชนโดย
ตัวชุมชนเองตองรวมกันคนหา (อาทิ คนหาประวัติศาสตรความเปนมา วัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิต ภูมิปญญาของทองถิ่นของตนเองโดยเปนสิ่งที่คนในชุมชนตองรวมกันคนหา บันทึกจัด
เก็บขอมูล เรียนรูเพื่อใหคนในทองถิ่นเขาใจรวมกันอยางถองแท) การสรางคุณคาและมูลคา
เพิม่ ใหกบั สินคาและบริการของทองถิน่ วิธกี ารนําเสนอทีน่ า สนใจนําเสนอในสิง่ ทีเ่ ปนเอกลักษณ
พืน้ บานจริง ๆ ใหแกผสู นใจ เนือ้ หาเกีย่ วกับวิธกี ารสือ่ ความหมาย การอธิบายถายทอดทีถ่ กู ตอง
นาสนใจใหมีสาระและบันเทิง การสื่อสารภาษาอาเซียน ภาษาอังกฤษ การเรียนรูและเขาใจ
ในวัฒนธรรมนักทองเที่ยวตางชาติ
2.2 ประเด็น “วิธีการเรียนรู” ที่ชุมชนหรือพื้นที่ที่มีการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
ใหความสําคัญ/ความจําเปนในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก
(1) ประสบการณที่ไดรับจากการทดลองปฏิบัติจริง (M = 4.16) (2) วิธีการเรียนรูโดยการ
ที่คนในชุมชน/คนในพื้นที่รวมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (M = 4.15) (3) การฝกอบรม/
หลักสูตรอบรม (M = 4.05) (4) การประชุม/สัมมนา (M = 3.96) (5) การไปศึกษาดูงาน
(M = 3.90) วิธีการเรียนรูอื่น ๆ เพิ่มเติม ไดแก อบรมเรียนรูแลวไดทดลองปฏิบัติจริงในดาน
นัน้ ๆ ใหบคุ คลทีเ่ ปนผูร ู (กูร)ู ทีม่ ปี ระสบการณจริง เชน ผูเ ฒาผูแ ก ครูภมู ปิ ญ
 ญา ปราชญชาวบาน
ถายทอดใหความรูแ กคนรุน หลังอยางจริงจัง แลกเปลีย่ นเรียนรูจ ากรุน สูร นุ การไปศึกษาเรียนรู
จากชุมชนทองเที่ยวอื่น ๆ เครือขายอื่น ๆ จังหวัดอื่น ๆ หรือตางประเทศแลวนําแนวคิดความรู
มาถายทอดใหคนในพื้นที่เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวของพื้นที่ตนเอง การเรียนรูจากธรรมชาติ
และคนในชุมชน การเรียนรูจากการไดทํากิจกรรมไดทํางานรวมกันของคนในพื้นที่ เรียนรู
ปรับเปลี่ยน พัฒนา จากประสบการณที่เคยไดปฏิบัติกับนักทองเที่ยว รับฟง แลกเปลี่ยน
เรียนรูจ ากพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ แลวมาปรับใชการเรียนรูจ ากการอบรมซํา้ หลาย ๆ ครัง้ เพือ่ ใหเขาใจถองแท
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และการเรียนรูดวยจิตสํานึกของความเปนเจาของชุมชนเจาของสถานที่
2.3 ประเด็น “แหลงการเรียนรู” ทีช่ มุ ชนหรือพืน้ ทีท่ มี่ กี ารทองเทีย่ วเชิงสรางสรรค
ใหความสําคัญ/ความจําเปนในระดับมากที่สุด ไดแก ผูมีความรูในชุมชน เชน ปราชญชาวบาน
ครูภูมิปญญาทองถิ่น (M = 4.37) รองลงมาคือ “แหลงการเรียนรู” ที่ชุมชนหรือพื้นที่ที่มี
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคใหความสําคัญ/ความจําเปนในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย ประกอบดวย (1) ศูนยการเรียนรูชุมชน (M = 4.14) (2) สถาบันการศึกษา
(M = 3.96) (3) หนวยงานภาครัฐ (M = 3.86) (4) อินเตอรเน็ต (M = 3.82) (5) โทรทัศน
(M = 3.75) (6) หนวยงานภาคเอกชน (M = 3.73) (7) วิทยุชุมชน (M = 3.72) และ (8) สื่อ
สิ่งพิมพ (M = 3.63) แหลงเรียนรูที่ไดรับการระบุ จําแนกไดเปน 2 ประเภท ประกอบดวย
(1) หนวยงานที่สนับสนุนการเรียนรูที่เกี่ยวของกับดานการทองเที่ยวโดยตรง ไดแก กรม
การทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เครือขายการทองเที่ยวและบานพักโฮมสเตย
สํานักงานการทองเทีย่ วและกีฬาจังหวัด (กทจ.) การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย (ททท.) องคการ
บริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน (องคกรมหาชน) (อพท.) พิพธิ ภัณฑ
ชุมชนของทองถิ่น ศูนยบริการทองเที่ยวจังหวัด กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
พิพธิ ภัณฑของจังหวัด กรมศิลปากร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม (2) หนวยงาน
ที่สนับสนุนการเรียนรูที่เกี่ยวของกับดานการทองเที่ยวโดยออม ไดแก องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ (อาทิ องคการบริหารสวนตําบล สํานักงานเทศบาลตําบล
องคการบริหารสวนจังหวัด) กระทรวงมหาดไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.)
สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ศู น ย ฝ  ก อาชี พ ชุ ม ชน สํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอ/จั ง หวั ด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ศูนยพฒ
ั นาฝมอื แรงงาน กรมพัฒนาฝมอื แรงงาน สถาบันการศึกษา
(โรงเรียน อาชีวะศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ) สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
3. การนําเสนอแนวทางการสงเสริมการเรียนรูข องชุมชนเพือ่ พัฒนาการทองเทีย่ ว
เชิงสรางสรรค สรุปไดดังนี้
การดํ า เนิ น งานด า นการท อ งเที่ ย วของชุ ม ชน/พื้ น ที่ คนในชุ ม ชนจํ า เป น ต อ งมี
การวางแผนรวมกัน จัดการทองเทีย่ ว มีการรวมกันวางแผนจัดสรรในเรือ่ งรายได มีการทํางานเปน
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ทีม แบงหนาที่รับผิดชอบเปนฝายตาง ๆ อยางเปนระบบ มีการประชุมเปนประจํา/บอยครั้ง/
มีการนั่งสนทนากลุมหลังจากรับคณะนักทองเที่ยว มีบุคลากรในพื้นที่ (วิทยากร) ที่ให
การตอนรับ ใหขอ มูลองคความรู (อาทิ ปราชญขาวบาน กลุม อาชีพ กลุม ตอนรับ มัคคุเทศกนอ ย
รวมถึงคนในชุมชนรวมเปนเจาบานทีด่ ี อธิบายใหขอ มูลตาง ๆ ) มีวทิ ยากรสํารองไวทกุ จุดกิจกรรม
จัดบุคลากรใหเพียงพอ
การสงเสริมบุคลากรในพื้นที่ การสงเสริมบุคลากรในพื้นที่ใหไดรับความรู เนื้อหา/
องคความรูที่บุคลากรในพื้นที่จําเปนตองรู แบงไดเปน 2 ประเภท คือ (1) เนื้อหาองคความรู
เฉพาะถิ่นและ (2) เนื้อหาองคความรูเฉพาะทาง
(1) เนื้อหา/องคความรูเฉพาะถิ่นในภาพรวม คือ การสรางใหเกิดองคความรู/เนื้อหา
การเรียนรูทองถิ่น อาทิ คนในชุมชนตองรวมกันสรางความภาคภูมิใจและตระหนักรูในคุณคา
ความเปนชุมชนเจาของวัฒนธรรม เนื้อหาเกี่ยวกับความรูทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร
ความเปนมาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปญญาของทองถิ่นของตนเอง การคนหา
ความเปนตัวตนของชุมชน การคนหาความโดดเดนของพืน้ ที/่ คุณลักษณะของพืน้ ที/่ เอกลักษณ/
อัตลักษณของพื้นที่การรักษาภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมใหคงอยู โดย
การสืบทอดวัฒนธรรมดัง้ เดิมและยอมรับวัฒนธรรมทีม่ าจากภายนอกเพือ่ นํามาปรับปรุง วิธกี าร
เรียนรู คือ คนในชุมชนเองตองรวมกันคนหาประวัติศาสตรความเปนมา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญญาของทองถิ่นของตนเองทําการบันทึกจัดเก็บขอมูลและเรียนรูเพื่อใหคนใน
ทองถิ่นเขาใจรวมกันอยางถองแท โดยความรูในทองถิ่นสามารถเรียนรูจากแหลงเรียนรูใน
ทองถิ่น แหลงเรียนรูในทองถิ่นที่สําคัญ อาทิ ผูมีความรูในชุมชน เชน ปราชญชาวบาน
ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครอบครัว สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ศูนยการเรียนรูชุมชน วิธีการเรียนรู
ที่สําคัญ คือ เรียนรูจากการที่คนในทองถิ่นตองไดทํากิจกรรม ไดทํางานรวมกัน การที่คนใน
ชุมชน/คนในพืน้ ทีร่ ว มพูดคุยแลกเปลีย่ นเรียนรูร ว มกัน ใหบคุ คลทีเ่ ปนผูร ู (กูร)ู ทีม่ ปี ระสบการณ
จริง เชน ผูเฒาผูแก ครูภูมิปญญา ปราชญชาวบาน ถายทอดใหความรูแกคนรุนใหม การได
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากครอบครัว เครือญาติ รุนสูรุนโดยมีการทํากิจกรรมรวมกันเพื่อใหเกิด
การสืบทอด การไปศึกษาดูงานตางพื้นที่แลวนําแนวคิดความรูมาถายทอดใหคนในพื้นที่หรือ
แลกเปลีย่ นเรียนรูก บั นักทองเทีย่ วผูม าเยีย่ มเยือนเพือ่ สรางสรรคตอ ยอดแนวคิด สิง่ ทีส่ าํ คัญคือ
ตองเรียนรูดวยจิตสํานึกของความเปนเจาของชุมชน/เจาของวัฒนธรรม
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(2) เนื้อหาองคความรูเฉพาะทาง มีเนื้อหาในภาพรวมคือการบริหารจัดการทองเที่ยว
ในชุมชนอยางยัง่ ยืนการพัฒนาแหลงทองเทีย่ วในชุมชนอยางยัง่ ยืนศิลปะการตอนรับทีป่ ระทับใจ
การบริการและความปลอดภัยนักทองเที่ยวการออกแบบกิจกรรม/จัดรายการนําเที่ยวสราง
ใหนักทองเที่ยวตระหนักในคุณคาการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ
ของทองถิ่น วิธีการสื่อความหมาย การอธิบายถายทอด ที่ถูกตองนาสนใจใหมีสาระและ
บันเทิง การสือ่ สารภาษาอาเซียน ภาษาอังกฤษ การเรียนรูแ ละเขาใจในวัฒนธรรมนักทองเทีย่ ว
ตางชาติ วิธีการเรียนรู คือ การฝกอบรม/หลักสูตรอบรมการประชุม/สัมมนาและ การไปศึกษา
ดูงานโดยชุมชนมีประสบการณที่ไดรับจากการทดลองปฏิบัติจริง คนในชุมชน/คนในพื้นที่มี
สวนรวมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
แหลงเรียนรูที่สําคัญแบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ หนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การทองเทีย่ วโดยตรงและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการทองเทีย่ วโดยออมสําหรับชองทางทีช่ ว ย
สงเสริมการเรียนรูเพื่อใหเขาถึงชุมชน อาทิ โทรทัศน อินเตอรเน็ต วิทยุชุมชน และสื่อสิ่งพิมพ
ผูนําทองถิ่น ผูนํากลุมทองเที่ยวมีสวนสําคัญที่ตองสงเสริมผลักดันใหสมาชิกกลุม/ชุมชนไดรับ
องคความรูจากนักวิชาการ หนวยงานตาง ๆ ที่มาสนับสนุนการเรียนรูและสนับสนุนใหคนใน
ชุมชนรวมกันทํากิจกรรมรวมกันทํางานทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูถายทอดองคความรู
จากการไดทํางานทํากิจกรรมรวมกัน ทั้งนี้หนวยงานภาครัฐตองมีสวนรวมในการสนับสนุน
สงเสริมการเรียนรูของบุคลากรโดยเฉพาะหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวจําเปนตอง
ใหคําปรึกษา แนะนําเปนพี่เลี้ยงใหกับชุมชน
อภิปรายผล
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเปนการทองเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่คํานึงถึงความยั่งยืนขอ
คนพบจากการศึกษาสามารถอภิปรายผลได ดังนี้
(1) คุณลักษณะของชุมชนที่พึงมีเพื่อเปนจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคทสี่ าํ คัญ อาทิ ประเด็นดานดําเนินการจัดการการทองเทีย่ วอยางเปนระบบ ประเด็น
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มีกิจกรรมที่สะทอนเอกลักษณ/อัตลักษณของ
พื้นที่ ความเปนวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนตลอดจนการใหความสําคัญกับ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดสรรเงินรายได การดูแล ความปลอดภัยและการบริการของ
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พืน้ ที่ รวมทัง้ มีกจิ กรรมทีส่ ง เสริมใหเกิดการเรียนรูแ ละมีสว นรวมระหวางนักทองเทีย่ วทัง้ ชาวไทย
และตางประเทศกับเจาบานหรือมีการใชเทคโนโลยีเขามาสงเสริมการทองเที่ยวสอดคลอง
กับแนวทางภารกิจหลักในการสงเสริมการทองเที่ยวของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
โดยมุงเนนใหมีการบริหารจัดการที่คํานึงถึงความยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมให
มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และกระแสความตองการของ
ตลาดโลก (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2558ก) ทั้งนี้การดําเนินการจัดการการทองเที่ยว
อยางเปนระบบโดยใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลในพืน้ ที่ ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม
ของแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ การจัดสรรรายไดในพื้นที่และการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวในพื้นที่สอดคลองกับการบริหารจัดการในยุคโลกาภิวัตนของ อธิปตย คลี่สุนทร
(ม.ป.ป.) ที่อธิบายวา การบริหารในยุคปจจุบันจําเปนตองใชทั้ง 4 M และ IT คือ คน (Man)
งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) การจัดการ (Management) รวมทั้งขอมูล
สารสนเทศ (Information) และเทคโนโลยี (Technology)
(2) กิจกรรมการทองเทีย่ วเชิงสรางสรรค จากการศึกษาทีพ่ บวา กิจกรรมการทองเทีย่ ว
เชิงสรางสรรคสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ
นักทองเทีย่ วใหไดรบั ประสบการณแทจริงโดยตรง คุณลักษณะของการทองเทีย่ วเชิงสรางสรรค
จะสรางคุณคาทางธรรมชาติ-วัฒนธรรมใหม ๆ ในขณะที่สืบทอดวัฒนธรรม-รักษาธรรมชาติ
ดั้งเดิม (เชน สรางสรรค สินคา บริการหรือกิจกรรมที่สรางคุณคาใหกับมรดกทางธรรมชาติ/
วัฒนธรรมในขณะทีส่ บื ทอดความเปนดัง้ เดิม รวมทัง้ นําเสนอสิง่ ทีเ่ ปนเอกลักษณ/อัตลักษณของ
ชุมชนเพือ่ สรางจุดเดน จุดขายหรือสรางความจดจําแกนกั ทองเทีย่ ว สอดคลองกับการทองเทีย่ ว
แหงประเทศไทย (2558ก) ที่อธิบายวา พฤติกรรมและความสนใจของนักทองเที่ยวที่เอื้อตอ
การทองเที่ยว คือ นักทองเที่ยวแสวงหาประสบการณดั้งเดิมที่เปนของแทและสอดคลองกับ
แผนกลยุทธตลาดตางประเทศในป 2558 ของ การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย (2558ข) ทีอ่ ธิบายวา
จุดเนนการดําเนินงานในแนวทางเชิงรุก คือ ชูเอกลักษณความเปนไทย (Thainess) เปนจุดขาย
ที่แตกตางโดดเดน เนนสินคาเชิงประสบการณที่สรางคุณคาและมูลคา อาทิ สินคาทองเที่ยว
ชุ ม ชน อาหารไทย สปา มวยไทย งานเทศกาล/ประเพณี แ ละจากข อ ค น พบที่ พ บว า
การเสริมสรางความผูกพันระหวางนักทองเที่ยวและเจาบาน จะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดตอสองทาง การสื่อสารแบบออนไลนทางอีเมล แช็ตไลน เฟซบุกหรือเว็บไซตของชุมชน
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สอดคลองกับแผนการตลาดของการทองเทีย่ วแหงประเทศไทยทีใ่ หความสําคัญกับการทําตลาด
และการประชาสัมพันธทางสือ่ ออนไลนโดยเฉพาะ Social network และ Proconsumer โดย
ใหนักทองเที่ยวสรางเนื้อหาและบอกตอกันเอง
(3) รูปแบบกิจกรรมของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่นําเสนอกิจกรรมที่มุงใหเกิด
การเรียนรูและมีสวนรวมระหวางนักทองเที่ยวและเจาบานในวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของ
ชุมชนทองถิ่นที่เปนเอกลักษณ/อัตลักษณ ลักษณะเฉพาะพื้นที่โดยนักทองเที่ยวจะไดเรียนรู
และมีสวนรวมในประสบการณที่แทจริงที่ชุมชนมีการใหคําแนะนํา การสื่อความหมายโดย
วิทยากรผูสอน ผูถายทอดองคความรู/ภูมิปญญาและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคมุงให
ความสําคัญกับการสืบทอดเอกลักษณ อัตลักษณ ลักษณะเฉพาะถิ่นของพื้นที่ดั้งเดิมไว
นําเสนอกิจกรรมการเรียนรูและมีสวนรวมระหวางนักทองเที่ยวและเจาบานโดยชุมชน/
เจาบานเปนผูถ า ยทอดองคความรูท สี่ บื ทอดเปนมรดกของชุมชน สะทอนเอกลักษณ อัตลักษณ
คุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่ ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญา วิถีชีวิตชุมชนใหกับนักทองเที่ยว
ซึง่ สอดคลองเปนแนวทางทีจ่ ะชวยแกปญ
 หา ทีท่ างการทองเทีย่ วแหงประเทศไทยเคยไดศกึ ษา
ปญหาการทองเที่ยวไว (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2546) วา รูปแบบกิจกรรมของ
การท อ งเที่ ย วเกิ ด ป ญ หาการลอกเลี ย นแบบโดยเข า ใจผิ ด คิ ด ว า จะได รั บ ความสนใจจาก
นักทองเที่ยวจนเกิดการลอกเลียนแบบกันใหเหมือนที่อื่น ๆ ขาดเอกลักษณเฉพาะตัว ปญหา
ดานรูปแบบกิจกรรม ไดแก การจัดทองเที่ยวที่มุงเนนผลตอบแทนที่เปนเงินตรา ขาดการมี
ส ว นร ว ม จึงทําใหกิจกรรมขาดเสนห และขาดการเรี ย นรู  ข องนั ก ท อ งเที่ ย วในสาระและ
ความนาสนใจของกิจกรรม เชน การเลนสงกรานตบางแหงรูปแบบกิจกรรมเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมโดยไมรกั ษาเอกลักษณไทยวัฒนธรรมไทยไวจงึ ทําใหขาดบรรยากาศความประทับใจ
และเกิดการละเลนตอชาวตางประเทศในลักษณะการหยาบคาย ลวงเกินซึ่งก็เปนสาเหตุ
ที่นําไปสูภาวะเทศกาลการทองเที่ยวเสื่อมโทรม
(4) รูปแบบกิจกรรมของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่นักทองเที่ยวไดทํากิจกรรม
เรียนรูไดรับประสบการณตรงจากชุมชน/เจาบานที่เปนผูถายทอดองคความรูที่สืบทอด
เปนมรดกของชุมชน สะทอน เอกลักษณ อัตลักษณ/คุณลักษณะของพื้นที่นักทองเที่ยว
จะไดรับประสบการณตรงจากการเรียนรูในศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญา วิถีชีวิตชุมชน
โดยที่นักทองเที่ยวลงมือทําเองซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับการเรียนรูตามอัธยาศัย ชุมชน
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เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตโดย หทัยรัตน ทับพร (2556) ไดอธิบายวา ภูมิปญญาไทยเปน
การสั่งสมองคความรูตาง ๆ จากการดําเนินชีวิตซึ่งมีการสานตอ ผลิตซํ้าและปรับประยุกต
ในเนื้อหา รูปแบบ ตลอดจนวิธีการใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันสอดคลองกับแนวคิด
ระพีพรรณ ทองหอ, รสิกา อังกูร, นวลละออ แสงสุข, อินทิรา นาคนัตร, และ นภัสวรรณ
เพชรคอน (2549) ที่อธิบายวา แหลงรวมภูมิปญญาและหัตถศิลปที่ทรงคุณคาสามารถใช
เปนแหลงทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตหรือสงเสริมใหเกิดการศึกษาตามอัธยาศัยไดใน
อนาคตและจากข อ ค น พบที่ ว  า การจั ด กิ จ กรรมท อ งเที่ ย วเชิ ง สร า งสรรค จ ะคํ า นึ ง ถึ ง
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน นักทองเทีย่ วจะไดสาระพรอมบันเทิงและไดรบั การดูแลจากเจาบาน
ดวยอัธยาศัยไมตรีสอดคลองกับความเขมแข็งของอุตสาหกรรมและทรัพยากรการทองเที่ยว
ของไทยทีพ่ บวา จุดแข็งของไทย คือ ความมีเอกลักษณโดดเดนของประเทศในดานวัฒนธรรม/
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ความสนุกสนานและความเปนไทย ความมีอธั ยาศัยไมตรีและจิตบริการทีเ่ ปน
ลักษณะเฉพาะของคนไทยและเปนที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ (การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย, 2558ก) ทั้งนี้การที่ชุมชนเปนจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรค สอดคลองกลยุทธของแผน การตลาดทองเที่ยวที่สําคัญของการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (ททท.) (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2558ข) ที่กําหนดใหป 2558 เปนป
ทองเที่ยววิถีไทยตอเนื่องในป 2559 ที่ใหประเทศไทยเปนประเทศจุดหมายปลายทาง
ทองเที่ยวเชิงคุณภาพ หรือ Quality leisure destination ที่สะทอนใหเห็นถึงความมีคุณคา
และความนาสนใจของสินคาความเปนไทยที่มีเอกลักษณโดดเดนกวานานาประเทศ ภายใต
Value for experience (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2559) รวมถึงป 2560 ที่ยังคงเนน
การทองเที่ยววิถีไทยที่ชุจุดเดนที่แตกตางจากประเทศอื่นโดยนักทองเที่ยวจะไดสัมผัสวิถีชีวิต
ไทยแบบดั้งเดิม (Local experience) ผานการสงมอบประสบการณเอกลักษณเฉพาะถิ่น
(กองกลยุทธการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2560) ตลอดจนแผนการตลาดใน
ป 2561 ที่เนนใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมอยางยั่งยืนภายใตการใสใจ
สิ่งแวดลอมเพื่อชะลอความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางดานการทองเที่ยว การสรางสรรค
เนื้อหา เพื่อเพิ่มคุณคาใหสินคาทองเที่ยวไทยและขยายฐานตลาดนักทองเที่ยวคุณภาพดวย
การนําเสนอรูปแบบการทองเที่ยวที่สัมผัส Thai local experience (การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย, 2560)
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รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่เปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดรับ
ประสบการณตรงผานการเรียนรูใ นการทํากิจกรรมรวมกับเจาบานหรือคนในทองถิน่ สอดคลอง
กับ คณิต เขียววิชัย (2555) ที่อธิบายถึงกิจกรรมทองเที่ยวหรือกิจกรรมนันทนาการในแหลง
ทองเทีย่ ววามีความสําคัญโดยกิจกรรมนันทนาการในแหลงทองเทีย่ วนับเปนแหลงเรียนรูท ชี่ ว ย
ดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวและกิจกรรมนันทนาการสามารถนํามาใชเพื่อสงเสริม
แหลงทองเที่ยวนั้น ๆ ใหนาสนใจมากขึ้น ทําใหนักทองเที่ยวมีประสบการณตรงในการสัมผัส
ธรรมชาติ พืชและสัตวในขณะเดียวกันก็ไดเรียนรูเขาใจในประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและชวยเสริมสรางใหนกั ทองเทีย่ วรูส กึ เปนสวนหนึง่ ของศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ของสถานที่ทองเที่ยวตลอดจนสรางความผูกพันประทับใจกับบรรยากาศที่เปนจริงของ
แหลงทองเที่ยวนั้น ๆ ได
(5) องคความรู/เนื้อหาการการเรียนรู จากการศึกษาที่พบวาองคความรู/เนื้อหา
การการเรียนรูที่สําคัญประกอบดวย องคความรูเฉพาะถิ่นและองคความรูเฉพาะทางดาน
การทองเทีย่ ว โดยองคความรูเ ฉพาะถิน่ ทีจ่ าํ เปนตองเรียนรู คือ การคนหาเอกลักษณ อัตลักษณ
ลักษณะเฉพาะพื้นที่/เฉพาะถิ่น ใหความสําคัญกับประวัติศาสตร ความเปนมา ลักษณะทาง
ภูมศิ าสตร ศิลปะและวัฒนธรรมของพืน้ ที/่ ชุมชนสอดคลองกับทรรศนะของ ศรีศกั ร วัลลิโภดม
(2557) ทีไ่ ดใหความสําคัญกับประวัตศิ าสตรทอ งถิน่ วา ประวัตศิ าสตรทอ งถิน่ หรือระดับจุลภาค
หรือประวัติศาสตรขางลางมีความสําคัญไมนอยไปกวาประวัติศาสตรขางบนที่เนนเรื่องราว
ระดับรัฐชาติประวัติศาสตร สิ่งสําคัญของประวัติศาสตรทองถิ่น คือ การแลเห็นความสัมพันธ
ทางสังคมที่เนนในเรื่อการเห็นหนาคาตากัน นับไดวาเปนประวัติศาสตรที่มีชีวิตซึ่งสังคมไทย
มีอยูแลวในวิถีธรรมชาติของความเปนสังคมมนุษยชาติแตขาดความตระหนักจึงไมทําอะไรให
เปนระบบและรูปแบบ
(6) “วิธีการเรียนรู” ที่สําคัญของชุมชนหรือพื้นที่ที่มีการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค คือ
หลังจากที่อบรม ศึกษาดูงาน ชุมชนมีประสบการณจากการทดลองปฏิบัติจริงและชุมชน
ทองเที่ยวที่เขมแข็งก็สามารถถายทอดเปนวิทยากรใหความรูกับชุมชนอื่น ๆ ซึ่งสอดคลอง
ตามแนวคิ ด ป ร ามิ ด แห ง การเรี ย นรู  ที่ ม าจากผลของการวิ จั ย ของ National training
laboratories (1969, อางถึงใน วัฒนา สุนทรธัย และ สุวัฒน วัฒนวงศ, 2555) อธิบายวา
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กิจกรรมที่ตางกันทําใหเราจดจําสิ่งที่ไดเรียนรูตางกันไปดวย คือ การเรียนรูเรื่องหนึ่ง ๆ
ในหองเรียนจากการฟงบรรยาย รับรูไดเพียง 5% สวนการไดทดลองปฏิบัติเอง ทําใหเกิด
การเรียนรูไดถึง 75% การเรียนรูที่มีพลังมากที่สุด คือ การทดลองปฏิบัติจริงและการสอนผูอื่น
ซึง่ ทําใหเกิดการเรียนรูม ากทีส่ ดุ ถึง 90% ทัง้ นีก้ ารฝกปฏิบตั จิ ากการทํางานจริงหรือการฝกอบรม
ในงานมีสวนสําคัญในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเพราะเปนการกระตุนใหบุคคลใหเกิด
การเรียนรูอ ยางตอเนื่องจนกลายเปนผูเ รียนรูไดตลอดชีวิต (ปยะ ศักดิเ์ จริญ, 2558) นอกจากนี้
การจัดอบรมควรเปนแบบมีสว นรวมทีป่ ระชาชนหรือกลุม เปาหมายมีสว นรวมสูงสุด เนนการมี
สวนรวมที่ทุกคนชวยกันคิดและหาทางออกเพื่อใหเปนการอบรมสูการเปลี่ยนแปลง (วีระเทพ
ปทุมเจริญวัฒนา, 2558)
(7) แหลงเรียนรูจากขอคนพบ ที่พบวา แหลงเรียนรูที่ที่สําคัญในชุมชน อาทิ โรงเรียน
ทีถ่ อื เปนกลไกสําคัญในการรักษาภูมปิ ญ
 ญา เอกลักษณ อัตลักษณของทองถิน่ สอดคลองกับงาน
วิจยั ของ นฤมล ลภะวงศ และ อนุรกั ษ ปญญานุวฒ
ั น (2557) ทีพ่ บวา กระบวนการจัดการเพือ่ รักษา
อัตลักษณทางวัฒนธรรมของกลุม ชาติพนั ธุป กาเกอะญอ บานหนองมณฑา อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม คือ มีกระบวนการสรางขอตกลงรวมกัน มีการกําหนดบทบาทหนาทีข่ องคนในชุมชน
ตลอดจนการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนในชุมชนเปนตัวขับเคลือ่ นใหคนในชุมชนมีสว นรวมใน
การรักษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมโดยมีปจ จัยทีเ่ กีย่ วของในการรักษาอัตลักษณทางวัฒนธรรม
ไดแก ปจจัยภายในชุมชน มีผูรู ผูอาวุโสในชุมชนเปนพลังขับเคลื่อน และปจจัยภายนอกที่เขา
มามีสวนรวม คือ หนวยงานภาครัฐและเอกชน
แนวคิดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเปนแนวคิดการทองเที่ยวที่ทําใหนักทองเที่ยว
ไดรับความรูและประสบการณที่แทจริงโดยมีปฏิสัมพันธกับเจาของพื้นที่หรือชุมชนวัฒนธรรม
ทองถิ่น กิจกรรมทองเที่ยวควรมีความแปลกใหม นาสนใจ โดยนําจุดเดนของวัฒนธรรม
ชุ ม ชนมาปรั บ ให ก ลมกลื น สอดคล อ งกั บ นั ก ท อ งเที่ ย วกลุ  ม เป า หมาย การเป น จุ ด หมาย
ปลายทางแหง “การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค” ชุมชนจําเปนตองเรียนรูองคความรูตาง ๆ ทั้งที่
เปนองคความรูเฉพาะถิ่นและองคความรูเฉพาะทางทางการทองเที่ยว รวมทั้งการไดรับ
การสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ หัวใจสําคัญตองดําเนินการจัดการดานการทองเที่ยวโดยมี
คณะกรรมการ/กลุมทํางานดานการทองเที่ยวในพื้นที่อยางเปนระบบ ดูแลรักษาความเปน
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อัตลักษณ/เอกลักษณ/ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ โดยสรางสรรคกิจกรรมการเรียนรูและมี
สวนรวมระหวางนักทองเทีย่ วและเจาบาน ชุมชนตองเปนเจาบานทีด่ ี ตอนรับนักทองเทีย่ วดวย
รอยยิ้ม มิตรไมตรี ทําใหนักทองเที่ยวรูสึกมั่นคงและปลอดภัย ภายใตความรวมมือและมี
สวนรวมของคนในชุมชนเพื่อเตรียมพรอมในการเปนจุดหมายปลายทางที่ดีและเขมแข็ง

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ประเด็นทีค่ วรทําวิจยั ตอไป ไดแก การศึกษาเชิงลึกรายภูมภิ าค อาจศึกษาเปรียบเทียบ
ความแตกตางของแตละภูมิภาค ศึกษาการประยุกตใชวิธีการเรียนรูใหเหมาะสมตามแตละ
ภูมภิ าคหรือความเปนไปไดในการจัดตัง้ สถาบันสงเสริมองคความรูก ารทองเทีย่ วและการสราง
แบรนดทองเที่ยวไทยในอนาคต รวมทั้งการปรับบทบาทของหนวยงานที่มีอยูแลวใหเปน
ศูนยสงเสริมองคความรูการทองเที่ยวและการสรางแบรนดทองเที่ยวไทย ทั้งในระดับทองถิ่น
และระดับประเทศสูสากล
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