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ความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพื้นที่ศึกษา กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
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โอกาสนี้
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
1. บทนา
1.1 ความสาคัญและที่มาของปัญหา
สถานการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วโลกในช่ ว งไตรมาสแรกของปี พ.ศ.2560 มี ก ารประมาณการจ านวน
นักท่องเที่ยวโลกไว้ที่ 274 ล้านคนโดยทวีปยุโรปเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของโลกด้วยสัดส่วนร้อยละ 51
ในขณะที่ นักท่องเที่ยวจีนยังคงเป็นเสาหลักของการท่องเที่ยวโลก การเพิ่มขึ้นทั้งด้านจานวนนักท่องเที่ยวและ
รายได้เข้าประเทศในแต่ละปีนั้นเป็นสิ่งที่ทุกประเทศต้องการให้เกิดขึ้น แต่พบว่าจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
หรื อเม็ดเงิน ที่มากขึ้น นั้ น ล้ ว นเป็ น การใช้ทรัพยากรของประเทศ ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ ทรัพยากรแหล่ง
ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ชุมชน ในรูปแบบของการสร้างมลภาวะจากการใช้ยานพาหนะ การทิ้งขยะ การ
ทาลายทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ง เป็นผลกระทบที่ เกิดขึ้นในขณะที่จานวนนักท่องเที่ยวและรายได้ที่
เพิ่มขึ้น กระแสการตื่นตัวของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ทาให้หลายประเทศเห็นความสาคัญของการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ประเทศแถบยุโรปให้ ความสาคัญกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบ
(Responsible Tourism) อย่างมาก โดยมีการจัดตั้งสมาคม การจัดนิทรรศการ มีการก่อตัง้ บริษัทนาเที่ยวเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยมีเพียงบางหน่วยงานทั้งของภาครัฐ เอกชน องค์กรทาง
สังคม องค์กรชุมชน ที่มีการกาหนดนโยบายและปฏิบัติ รวมทั้งดาเนินการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ด้วยเหตุนี้
คณะผู้วิจัยจึงศึกษาถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ นโยบายและสถานการณ์การท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ ผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และแนวทางการพัฒนา
บุ คลากรเพื่อรองรั บ การท่ องเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ดชอบ โดยเลื อกศึกษาเฉพาะกรณีในพื้ นที่ นาร่ อ ง 4 จังหวัด
ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล เนื่องจากเป็นพื้นที่ ที่มีหน่วยงานหรือ
องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบ และมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศจานวนมากที่
เดินทางมาประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในพื้นที่ โดยกรุงเทพมหานคร และจังหวัดภูเก็ต เป็น
พื้นที่ตัวแทนของเมืองท่องเที่ยวหลัก ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดสตูล เป็นตัวแทนของเมืองท่องเที่ยว
รองและเป็นเป้าหมายในการเร่งส่งเสริมการพัฒนาจากนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจากผลการศึกษาที่เกิดจากพื้นที่
นาร่อง อันเป็นส่วนหนึ่งหรือตัวแทนของอีกหลายพื้นที่ที่ขับเคลื่ อนการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สามารถเป็น
แนวทางนาไปสู่การกาหนดนโยบาย และการปฏิบัติให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งระดับชุมชน
ท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศได้มีแนวทางนาไปพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษานโยบายและสถานการณ์การท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบในกรุงเทพมหานคร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
1.2.2 เพื่อศึกษาผลิ ตภัณฑ์และพฤติ กรรมนั กท่ องเที่ยวต่อ การท่ องเที่ยวอย่ างรับผิ ดชอบใน
กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
1.2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาบุค ลากรเพื่ อ รองรั บการท่ อ งเที่ ยวอย่า งรับ ผิ ด ชอบ ใน
กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
1.2.4 เพื่อ สัง เคราะห์ก ระบวนการดาเนิน งานของการท่อ งเที่ย วอย่า งรับ ผิด ชอบ เพื่อ เป็น
แนวทางยกระดับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในประเทศไทย ทั้งทางนโยบายและแนวปฎิบัติ
1.2.5 เพื ่อ น าเสนอรูป แบบการพัฒ นาการท่อ งเที ่ ย วอย่า งรับ ผิด ชอบ กรณีศ ึก ษา
กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
1.3 ขอบเขตการวิจัย
ในการศึ ก ษาเรื่ อ ง “แนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ ใน
กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล” มีขอบเขตในการวิจัย ดังนี้
1.3.1ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ เป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล โดยกรุงเทพมหานครและภูเก็ตเป็นพื้นที่ตัวแทนของเมืองท่องเที่ยวหลัก
ส่วนแม่ฮ่องสอนและสตูลเป็นตัวแทนของเมืองท่องเที่ยวรองและเป็นเป้าหมายในการเร่งส่งเสริมพัฒนาจาก
นโยบายของรัฐบาล
1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้กาหนดขอบเขตในการศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ นโยบาย
และสถานการณ์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ และแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ในกรุงเทพมหานคร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
1.3.3 ขอบเขตด้านประชากร
กลุ่มเป้าหมายหลักในการศึกษา เป็นบุคลากรที่ทางานเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน ได้แก่
1) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในประเทศไทย
ประกอบด้วย กรมการท่องเที่ยว กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) กรมการพัฒนาชุมชน กรมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมส่งเสริมการเกษตร บริษัทประชารัฐสามัคคี มูลนิธิสถาบันการ

จ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I) สมาคมคมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) สมาคมไทยท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ (TRTA)
2) ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตู
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
4) นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
1.3.4 ขอบเขตระยะเวลา ระยะเวลาในการวิจัย 1 ปี
1.4 วิธีการดาเนินการวิจัย
1.4.1 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกพื้นที่แบบเจาะจง (purposive sampling) ประกอบด้วย
กรุงเทพมหานครฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล ประกอบด้วย
1) กรุงเทพมหานคร ศึกษาพื้นที่ชุมชนที่มีการจัดการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ชุมชนนางเลิ้ง
กุฎีจีน ตลาดน้อย คลองบางหลวงบางกอกน้อย และหัวตะเข้
2) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศึกษาภาพรวมของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเครือข่าย Thai
Local Lista จานวน 12 ชุมชน ประกอบด้วย บ้านจ่าโบ่ บ้านแพมบก บ้านต่อแพ บ้านน้าฮูหายใจ บ้านเมือง
ปอน บ้านเมืองแพม บ้านห้วยกุ้ง บ้านห้วยแก้วบน บ้านห้วยตองก๊อ บ้านห้วยฮี้ บ้านผามอน และบ้านแม่ละนา
3) จังหวัดภูเก็ต ศึกษาชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต
4) จังหวัดสตูล ศึกษาชุมชนและการจัดการท่องเที่ยวของหน่วยงานภายในพื้นที่อุทยานธรณี
สตูล ภายใต้คณะอนุกรรมการอานวยการอุทยานธรณีสตูล
1.4.2 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
กลุ่ มผู้ ให้ ข้อมูล ในการวิจั ย ในครั้งนี้ เป็นการกาหนดกลุ่ มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยกาหนดคุณสมบัติผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ตัวแทนจากหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในระดับนโยบาย ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล ซึ่งเป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนรับผิดชอบในการ
ทางานที่เกี่ยวข้อ งกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และตัวแทนจากชุมชนหรือองค์กรชุมชน เป็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
การดาเนินการวิจัย จึงได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก จาแนกได้ดังนี้
1) ภาครั ฐ ประกอบด้ ว ย ผู้ อ านวยการฝ่ า ยวางแผน การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย
ผู้ อานวยการกองตลาดอาเซีย น เอเชีย ใต้ และแปซิฟิค การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย อดีตผู้ ว่าการการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลตาบลทุ่งหว้า องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหว้า องค์การบริหารส่วนตาบล
นาทอน องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุ
หลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสัน องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน องค์การบริหารส่วนตาบลน้าผุด
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา อุทยานธรณี วิทยาลัยชุมชนสตูล การ
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ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานจังหวัดสตูล สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล องค์การบริหารการ
พัฒ นาพื้น ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ย วอย่ า งยั่งยืน ผู้ ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ ว่าราชการจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เทศบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมจานวน 32 คน
2) ภาคเอกชน ประกอบด้วย อดีตผู้อานวยการสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้อานวยการ
มูลนิธิสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I) ผู้บริหารสมาคมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (TRTA) สมาคมเครือข่ายการทท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืน (ผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่ บริษัท โรยัลซิลค์ ฮอลิเดย์ จากัด บริษัท Andaman discoveries จากัด บริษัท เจ้าไหม
ทัวร์-ตรัง จากัด บริษัทสตูล ซี.พี.เอล.ทราเวล จากัด บริษัทสตูล โอเค ทราเวล จากัด และ บริษัทสตูล เพรสซิ
เดนท์ จ ากั ด SiamRise Travel สยามร้ า ย ทราเวล จ ากั ด หอการค้ า จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน บริ ษั ท Buddy
Natures Tour รวมจานวน 15 คน
3) ชุมชนหรือองค์กรชุมชน ประกอบด้วย ตัวแทนจากชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ชุมชน
ท่องเที่ยวขอนคลาน ชุมชนท่องเที่ยวทุ่งหว้า วิสาหกิจชุมชนพริกไทยสุไหงอุเป ชุมชนท่องเที่ย วท่าข้ามควาย
ชุมชนบ้านโตนปาหนัน ชุมชนเมืองเก่าย่านภูเก็ต ชุมชนนางเลิ้ง ชุมชนกุฎีจีน กลุ่มจักสานต้นคลุ้มบ้านวังตง
ชุมชนบ้านผามอน ชุมชนบ้านเมืองแพม ชุมชนบ้านจ่าโบ่ ชุมชนห้วยตองก๊อ และชุมชนแม่ละนา รวมจานวน
119 คน

2. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
2.1 สรุปผลการวิจัย
การวิจัยนี้สามารถสรุปผลการศึกษา พื้นที่ศึกษาได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต
และสตูล สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
2.1.1 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
2.1.1.1 คานิยามของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หมายถึง
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การ
สารวจพื้นที่เป้าหมายและการสัมภาษณ์ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ผู้เประ
กอบการธุรกิจท่องเที่ยว ชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ได้ทาการนิยามการท่องเที่ยวอย่างรับผิด ชอบสาหรับ
การศึกษาในครั้งนี้ โดยมีคานิยามดังนี้
“กระบวนการทางการท่องเที่ยวที่ไม่สร้างผลกระทบ เคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม อนุรักษ์และ
สื บ ทอดประเพณี วิ ถี ชี วิ ต ของผู้ ค นในท้ อ งถิ่ น ปกป้ อ งความหลากหลายทางชี ว ภาพควบคู่ กั บ การสร้ า ง
ประสบการณ์ ความเพลิดเพลินให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งดาเนินการโดยบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชนหรื อองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สนับสนุน และส่งเสริมกระบวนการให้เกิดกลไกการบูรณาการการท่องเที่ยวนาไปสู่
การวางแผน กาหนดนโยบาย สร้างการตระหนักรู้ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดาเนินการภายใต้
ความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม”
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2.1.1.2 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ประกอบด้วย ความ
รับผิดชอบของชุมชนให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอย่างชัดเจน สามารถ
สืบค้น หรือเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่าย ความรับผิดชอบของภาคประชาสังคมให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
การเชื่อมโยงการท่องเที่ย วในแต่ละพื้น ที่และพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทาการท่องเที่ยว ความ
รับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความเคารพความเป็นวิถีวัฒนธรรมของชุมชน และความแตกต่างของแต่
ละชุมชน รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน คอยให้คาปรึกษา หรือให้การช่วยเหลือตามความต้องการของ
ชุมชน ความรับผิดชอบของชุมชนต่อคนรุ่ นใหม่ สร้างงานสร้างรายได้โดยใช้การท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือ
เพื่อให้คนรุ่นใหม่กลั บคืนถิ่น ความรับผิดชอบของชุมชนต่อนักท่องเที่ยว ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง คนใน
ชุมชนควรปรึกษาและสร้างความเข้าใจระบบการจัดการภายในกลุ่มชุมชนด้วยกันเอง ความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการต่อชุมชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันของผู้ประกอบการที่มีจุดหมายการท่องเที่ยว
เดีย วกัน เพื่อสร้ างความรู้ความเข้าใจ และส่ งเสริมให้เกิดรูปแบบหรือกระบวนการท่องเที่ยวอย่างมีความ
รับผิดชอบไปในทิศทาง ความรับผิดชอบของภาคสังคมต่อการท่องเที่ยว มี ความเห็นใจ และเข้าใจในบริบท
การจัดการ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาทั้งภายในชุมชน และชุมชนเพื่อนบ้าน ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อ
ชุมชน ด้วยการแบ่งผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนอย่างเป็นธรรม ลดการต่อรองกับชุมชน
2.1.2 นโยบายและสถานการณ์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
2.1.2.1 การกาหนดนโยบายการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบไม่ใช่เป็นรูปแบบหรือประเภทของการท่องเที่ยว แต่เป็นกระบวนจัดการการท่องเที่ยวโดยอาศัยการ
มีส่ ว นร่ ว มของผู้ ที่เกี่ย วข้อง (partnership) ในห่ ว งโซ่อุปทาน โดยการบูรณาการทรัพยากรร่ว มกัน พื้นที่
งบประมาณ และข้อกฎหมายที่เ กี่ย วข้ อ ง เพื่ออานวยความสะดวกต่ อ กั นและกั น สิ่ งที่ห น่ว ยงานภาครั ฐ
จาเป็นต้องนามากาหนดนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เช่น การพัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่ างมีส่วนร่วม การบูรณาการท่องเที่ยวกับกิจกรรม CSR การรณรงค์และการสร้าง
การรับรู้เกี่ยวกับแนวทางของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน การพัฒนาของที่
ระลึ ก เชื่ อ มโยงกั บ อั ต ลั ก ษณ์ ข องพื้ น ที่ ชุ ม ชน การพั ฒ นาของที่ ร ะลึ ก ร่ ว มกั บ แนวคิ ด การท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
รับผิดชอบ เป็นต้น
2.1.2.2 การกาหนดบทบาทหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามภารกิจของหน่วยงานต่าง
ๆ เพื่อสนั บ สนุ น การท่องเที่ย วของประเทศประกอบด้ว ยหน่วยงาน 4 ประเภท ได้แก่ บทบาทหน้าที่ ของ
หน่วยงานภาครัฐ บทบาทหน้าที่ของภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ บทบาทหน้าที่ของชุมชน และบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยว ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
1) บทบาทหน้าที่ ของหน่ว ยงานภาครัฐ ควรมี นโยบายการส่ งเสริม การ
ท่องเที่ยวที่ชัดเจน เพื่อการสร้างสมดุลของการสร้างรายได้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
ชุมชน สร้างความเข้าใจและเคารพในความแตกต่างของแต่ละชุมชน รับฟังความคิดเห็นชุมชน และคอยให้
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คาปรึกษา การวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง การบูรณาการทางาน
กับหน่วยงานหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง และการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2) บทบาทหน้าที่ของภาคเอกชนและผู้ประกอบการ ควรวางแผน จัดการ
ควบคุม การดาเนินธุรกิจไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนทั้งด้านสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ และวัฒนธรรมของ
ชุมชน อานวยความสะดวกการท่ อ งเที่ ย วในแก่ นั ก ท่ องเที่ ยวอย่า งเหมาะสมไม่ส ร้ า งผลกระทบต่ อ แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วหรื อ ชุ ม ชน ให้ ข้ อ มู ล แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วก่ อ นที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะตั ด สิ น ใจซื้ อ โปรแกรมท่ อ งเที่ ย ว
ประสานงานข้อมูลการท่องเที่ยวกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง แบ่งผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนอย่างเป็นธรรม ลดการ
ต่อรองกับชุมชน
3) บทบาทหน้าที่ ของชุมชน ควรมุ่งอนุรักษ์ความเก่าของชุมชนให้ คงอยู่
การสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนให้ เป็น ที่น่าจดจา บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของชุมชนได้อย่างชัดเจน การ
จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ การมี
กิจ กรรมที่เชื่อมโยงกัน หรื อการส่ งต่ อนั กท่องเที่ยว กระจายนักท่องเที่ยวไปในแหล่ ง ท่ องเที่ยวอื่น ๆ ใน
เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนหรือภาคประชาสังคมให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการจัดการท่องเที่ยว ให้คน
รุ่นใหม่ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น สร้างโอกาสให้ชุมชนและคนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวทั้ง
ทางตรงทางอ้อม มีความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่ องเที่ยวและสิ่งแวดล้ อม และแสวงหา
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพ
4) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยว ควรเตรียมตัวก่อนมา
ท่องเที่ยว หาข้อมูล รู้ถึงข้อห้ามและธรรมเนียมปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อการปรับตัวหรือปรับพฤติกรรมให้สอดคล้อง
กับสภาพพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรให้ความเคารพ ให้เกียรติ และยอมรับความเป็นชุมชน
ตารางที่ 1 สรุปนโยบายการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ระดับ
ระดับประเทศ

นโยบาย
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แผน
1. สนับสนุนงบประมาณและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เน้นความยั่งยืน กลมกลืนกับสภาพสิ่งแวดล้อม
สังคม วัฒนธรรม และความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่
เหมาะสมกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย
2. มีระบบและแนวปฏิบัตสิ าหรับองค์กรธุรกิจในด้าน
ความรับผิดชอบ สนับสนุนกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)
3. สนับสนุนการลงทุนในโครงการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4. นโยบายการพัฒนาทีล่ ดผลกระทบทางลบ ด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ
1. กรมการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยว
และการกีฬา

ฌ
ระดับ

นโยบาย
แผน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 1. สนับสนุนงบประมาณด้านการการใช้
และวิถีชีวิต สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ลดของเสียและการ
วัฒนธรรม
ส่งเสริมพลังงานทางเลือก
2. ยกระดับ สร้างมาตรการ การอนุรักษ์และสืบทอด
ประเพณี วิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น ปกป้องความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3. เน้นการจัดการขีดความสามารถในการรองรับได้ของ
แหล่งท่องเที่ยว
ด้านทรัพยากรบุคคล
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ให้กับ
หน่วยงาน องค์กร ในทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว
2. จัดทาหลักสูตรพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เกีย่ วข้อง
กับการท่องเที่ยวในทุกระดับ อย่างสม่าเสมอ
2. จูงใจองค์กรและหน่วยงานด้วยการให้รางวัลและ
ผลตอบแทนจากการดาเนินงาน/ธุรกิจ/กิจการ การ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (หมายเหตุ : เหมือนให้
รางวัลโฮมสเตย์ไทย โดยใช้ตัวชี้วัดที่ได้จากโครงการ
ย่อย)
2. กาหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียให้ชัดเจน
3. สร้างแนวทางปฏิบัติการองค์กร การท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบขึ้นในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
4. พัฒนาและปลูกจิตสานึกการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบร่วมกันทุกภาคส่วน
5. เน้นการสร้างเครือข่ายร่วมระดับประเทศจนถึง
ระดับภูมิภาค เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกัน
ด้านการสื่อสาร
1. สนับสนุนงบประมาณและพัฒนาระบบการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบระดับประเทศ
สารสนเทศ
ที่ทันสมัยและสามารถใช้ได้จริงตามสถานการณ์
2. เน้นข้อมูลถูกต้อง เหมาะสม เข้าใจง่ายทุกระดับ
ทุกเหตุการณ์
3. จัดทาสื่อ เพื่อให้ความรู้ รณรงค์ สร้างความเข้าใจ
ความตระหนักในการเป็นพลเมืองผู้รับผิดชอบต่อการ
ท่องเที่ยว

ผู้รับผิดชอบ
1. กรมการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยว
และการกีฬา
2. กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
1. กรมการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยว
และการกีฬา

1. การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
2. กรมการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยว
และการกีฬา

ญ
ระดับ
นโยบาย
ระดับภูมิภาค ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
/ จังหวัด

พื้นที่หรือ
ชุมชน

แผน
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทภายใต้หลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
2. พัฒนาระบบป้องกันภัยและเหตุฉุกเฉินสาหรับ
นักท่องเที่ยวและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องอย่างมีระบบ

ผู้รับผิดชอบ
1. สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาระดับ
จังหวัด
2. หน่วยงานระดับ
จังหวัด เทศบาย อบต.
ด้าน
1. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทีใ่ ช้
1. สานักงานการ
ทรัพยากรธร
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ลดของเสียและการ
ท่องเที่ยวและกีฬาระดับ
รมชาติและ
ส่งเสริมพลังงานทางเลือก
จังหวัด
วิถีชีวิต
2. ส่งเสริมกิจกรรม การอนุรักษ์และสืบทอดประเพณี 2. หน่วยงานระดับ
สังคม
วิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น
จังหวัด เทศบาย อบต.
วัฒนธรรม
3. นามาตรการการจัดการขีดความสามารถในการ
3. หน่วยงานเอกชน
รองรับได้ของแหล่งท่องเที่ยวใช้ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อ
บริษัททัวร์ โรงแรม
ผลกระทบอย่างเคร่งครัด
ร้านอาหาร เป็นต้น
ด้านทรัพยากรบุคคล
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ให้กับ
1. สานักงานการ
หน่วยงาน องค์กร ในทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวและกีฬาระดับ
ท่องเที่ยว
จังหวัด
2. จัดทากิจกรรมพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. หน่วยงานระดับ
กับการท่องเที่ยวในทุกระดับ อย่างสม่าเสมอ
จังหวัด เทศบาย
2. ประเมิน ติดตาม การดาเนินธุรกิจกิจ/กิจการ การ องค์การบริหารส่วน
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอย่างสม่าเสมอ
จังหวัด องค์การบริหาร
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอย่าง ส่วนเทศบาลหรือตาบล
รับผิดชอบในระดับพื้นที่ กับหน่วยงานภาครัฐ
3. หน่วยงานเอกชน
ภาคเอกชน และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย เน้นการมีส่วนร่วม บริษัททัวร์ โรงแรม
ของทุกฝ่าย แสดงบทบาทต่อการจัดการการท่องเที่ยว ร้านอาหาร เป็นต้น
อย่างรับผิดชอบอย่างชัดเจน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. การจัดการโครงสร้างพื้นฐานในระดับพื้นที่หรือ
1. หน่วยงานระดับ
ชุมชนท้องถิ่น มาจากความต้องการของพื้นที่ที่
จังหวัด เทศบาย
สอดคล้องกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิด องค์การบริหารส่วน
ผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด องค์การบริหาร
2. ประชาชนหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน
ส่วนเทศบาลหรือตาบล
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
2. กลุ่มชุมชน /
วิสาหกิจชุมชน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 1. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วิถชี ีวิตและวัฒนธรรม เจ้าของพื้นที่/ ชุมชน
และวิถีชีวิต สังคม
ของชุมชน
วัฒนธรรม
2. สืบทอด ประเพณีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน
ต่อคนรุ่นหลัง

ฎ
ระดับ

นโยบาย

ด้านทรัพยากรบุคคล

แผน
3. กิจกรรมการท่องเที่ยวเน้นการสร้างประสบการณ์ที่
มีคุณค่า แสดงถึงความรับผิดชอบ มีกฎกติกาในการ
ปฏิบัติตน เคารพซึ่งกันและกันทั้งทรัพยากรธรรมชาติ
และวิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวและคนใน
ชุมชน
4. การก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวก เน้นการใช้วัสดุ
ท้องถิ่นและความกลมกลืนกับธรรมชาติ
1. พัฒนาบุคลากรในชุมชนให้เป็นนักบริการชุมชมือ
อาชีพอย่างรับผิดชอบที่เน้นสร้างประสบการณ์ที่มี
คุณค่าให้กับนักท่องเที่ยว
2. พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ภายในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และ
ขยายไปสู่เครือข่ายภายนอกทีส่ ามารถสนับสนุน
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนหรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่ด้านการ
พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของคนในชุมชน
เช่น ทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษา และการบริการ
เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าของพื้นที่/ ชุมชน

2.1.2.3 สถานการณ์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในประเทศไทย ตามแนวคิด
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วยงานที่ อยู่ใน
การกากับดูแลของรัฐ ประเทศไทยได้แบ่งการปกครองออกเป็น 5ระบบ คือ ระบบราชการส่วนกลาง ระบบ
ราชการส่วนภูมิภาค ระบบราชการส่วนท้องถิ่นระบบการบริหารแบบรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน โดย
หน่วยงานสนับสนุนการท่องเที่ยวประกอบด้วย 3 ประเภท ได้แก่
1) นโยบายและแผนงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ
ประเทศไทยให้ความสาคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนได้มากาหนดไว้ในแผนพัฒนาประเทศครั้ง
แรกในแผนพัฒนาพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในสาขาบริการโดยการ
พัฒ นาคุณภาพแหล่ ง ท่ องเที่ ย ว โดยการร่ ว มมือ กั นระหว่ างภาครัฐ เอกชน และชุมชน ให้ คงไว้ซึ่งความมี
เอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ ความเป็นธรรมชาติ ความสะอาด ความปลอดภัย สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
ทางด้านการท่องเที่ยวให้มีเพียงพอ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) ได้กล่าวถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวคือ 1) ผลกระทบทางสังคมโดยให้ความสนใจกับชุมชน วัฒนธรรม วิถี

ฏ

ชีวิตของผู้คนที่จะนามาพัฒนาต่อยอดเป็นเรื่องท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้ปลอดภัย
สะอาด ดูแลเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสาคัญกับโครงสร้างประชากรที่ย่างเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พัฒนาการ
ท่องเที่ย วเฉพาะทาง เพื่อตอบสนองนั กท่องเที่ยวทางเลื อก เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ (Health and
Wellness Tourism)การท่ อ งเที่ ย วแบบผจญภั ย (Adventure Tourism)การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ า (Sports
Tourism)เป็นต้น ผลกระทบด้านสังคม ที่เกิดขึ้นจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก การค้าเสรีก่อให้เกิดการ
อพยพย้ายถิ่น การเคลื่อนย้ายแรงงาน ส่งผลต่อวิถีชีวิตคนไทยทั้งระดับครอบครัว ชุมชนและประเทศ เกิดการ
สูญหายของวัฒนธรรมพื้นถิ่น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่ออุตสาหกรรมของประเทศไปด้วย 2) ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้สถานการณ์และ
แนวโน้มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง จึงต้องเตรียมพร้อมรองรับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยการคานึ งถึงการท่องเที่ยวที่ส ะอาด(Green Tourism) การพัฒ นามาตรฐานแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วตลอดจนพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วในทุ ก ระดั บ ให้ มี ศั ก ยภาพรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน
2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว 4 ฉบับ คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การและสนับสนุนการท่องเที่ยว กฎหมายควบคุม
นักท่องเที่ยว ประกอบด้วยกฎหมายควบคุมและดูแลทรัพยากรท่องเที่ยว และกฎหมายควบคุมธุรกิจ การ
ท่องเที่ยว ซึ่งประเภทหลังมีมากกว่า 15ฉบับ ด้วยข้อกฎหมายที่มีอยู่เป็นจานวนมาก การพัฒนาเพื่อยกระดับ
การท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจาเป็นที่หน่วยงานต่างๆ ต้องบูรณาการการทางานร่วมกันซึ่งเป็น
ประเด็นที่ท้าทายสาหรับการท่องเที่ยวของประเทศในปัจจุบันโดยเฉพาะการยกระดับสู่การท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ
3) เครื่องมือเพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีเครื่องมือที่ได้รับการ
พัฒนาขึ้นมาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย
การประกวดรางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ย วไทย (Thailand Tourism Awards) โรงแรมมาตรฐานเพื่อโลก
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยแนวคิดสีเขียว 7 ประการ (7 greens) ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เกณฑ์มาตรฐาน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน แนวทางปฏิบัติที่
หน่ ว ยงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้พัฒ นาขึ้นมาชี้ให้เห็นถึงความพยายามในการ
ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งแนวทางที่กล่าวสรุปได้ว่าประเทศไทยมีการพัฒนาการ
ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบมาแล้ ว ตั้ ง แต่ อ ดี ต เพี ย งแต่ ยั ง ไม่ มี ห น่ ว ยงานไหนท าให้ เ กิ ด ความเคลื่ อ นไหว
(Movement) อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2.1.3 ผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
2.1.3.1 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
รับผิดชอบมุ่งเน้นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนด้านสังคม และความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ เมื่อแนวคิด
นี้ถูกนามาเชื่อมโยงสู่ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบตามบริบทของชุมชน จึงความโดดเด่นและ
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แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริบทของชุมชน ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวย่างรับผิดชอบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จังหวัด พบว่า ชุมชนในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างต่างนาเสนอสินค้าและการบริการต่าง ๆ ทางการท่องเที่ยว มี
ความแตกต่างกันตามบริบทของพื้นที่และชุมชน แต่ละชุมชนต่างนาทุนทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งทางธรรมชาติ
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการ ไม่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว
กิจ กรรมทางการท่องเที่ย ว การบริ การอาหาร และของที่ระลึ ก เพื่อบริการและสร้างประสบการณ์อย่ า ง
หลากหลายแก่นักท่องเที่ยว เช่น ชุมชนตาบลทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มีผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่มีลักษณะโดด
เด่น สามารถนาเสนอโปรแกรมและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวผ่านทรัพยากรท้องถิ่น ทางบก ทางทะเล รวมทั้ง
กิจกรรมในกลุ่มชุมชน ประเด็นด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวโดยรวม ในอีกมุมมองหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนั้น
สามารถสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ได้ เช่น ชุมชนหัวตะเข้ นาเสนอชุมชนตลาดริมน้าร่วมกับทุน
ศิลปะของชุมชน เป็นการเชื่อมโยงทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกับแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนได้
ด้ า นการเข้ า ถึ ง ชุ ม ชนตลาดน้ อ ย ชุ ม ชนหั ว ตะเข้ และชุ ม ชนกุ ฎี จี น แนะน า
นักท่องเที่ยวให้ใช้รถสาธารณะในการเดินทางร่วมกับกิจกรรมการเดินในชุมชน ด้านอาหาร และที่พัก ชุมชน
ตาบลทุ่งหว้า บริ การอาหารท้องถิ่น และบริการโฮมเสตย์ที่ได้รับมาตรฐาน รวมทั้งการตระหนักถึงความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในการดาเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการมีส่ วนร่วม
ของชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เน้นการอนุรักษ์ตามแนวคิด 3 อ. อาหาร อาภรณ์ อาคาร
และการส่งเสริมการสร้างอาชีพ และกระจายรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และฟื้นฟูอาชีพตีเหล็ก ในขณะที่ชุมชน
ถ้าภูผาเพชร ปลูกฝังและสนับสนุนเยาวชนให้มีส่วนร่ว มในการนาเสนอแหล่งท่องเที่ยว เกิดความรักและการ
หวงแหนทรัพยากรในพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งหัวใจหลักหรือเกณฑ์หลักสาคัญของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ คือ
ความรับผิดชอบที่เกี่ยวโยงในหลายประเด็น ทั้งการลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ หมาย
รวมถึง การสร้างการตระหนั กแก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับพฤติกรรมอย่างรับผิดชอบ การสร้างการตระหนักแก่
ชุมชนด้านคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม เช่น ความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ การมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจ ด้านเศรษฐกิจ หมายรวมถึงการขายประสบการณ์ตามเอกลักษณ์ของพื้นที่ การ
สร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์ที่แตกต่างและโดดเด่น การสร้างสรรค์และสร้างเพิ่มคุณค่าอย่างมีจริยธรรม
อย่างรับผิดชอบ และคุณภาพ การสร้างโอกาสจากการท่องเที่ยวแก่คนในท้องถิ่น เช่น รายได้ การสร้างอาชีพ
เป็นต้น
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ ไม่ เ พี ย งแต่ ค านึ ง ถึ ง
ทรัพยากรที่มีอยู่ นามาสร้างโปรแกรมท่องเที่ยว การรณรงค์หรือกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ครั้งคราว หรือ
การกาหนดข้อปฏิบัติเท่านั้น หากแต่ต้องเริ่มตั้งแต่การทาแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการแบบมีส่วน
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ร่วมให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเน้นตั้งแต่
การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยว ไม่ว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด การสร้างความเชื่อมั่นต่อ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งนักลงทุน เพื่อเกิดการกระจายผลประโยชน์ และลดผลกระทบทางลบ ในอีกมุมมองหนึ่ง
เปิดโอกาสในการสร้างหรือค้นหาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวใหม่ กาหนดแนวทางที่เหมาะสมเพื่อนาไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนในการบริหารจัดการ การบริการ การมีส่วนร่วม การวางกรอบกิจกรรม การแบ่งปันผลประโยชน์
เป็นต้น ให้มีความชัดเจน สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริง สามารถทาให้เกิดการกระจายผลประโยชน์แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งเจ้าของทรัพยากร ชุมชน นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ประกอบการ เพื่อตอบโจทย์ของความยั่งยืนทั้งใน
ระดับโลกและท้องถิ่น
2.1.3.2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
จากผลการวิ จั ย ในภาพรวมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งประเทศ
มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการปฏิบัติ ตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว การเคารพต่อวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อของ
คนในพื้นที่ และการศึกษาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบหรือข้อปฏิบัติ ของพื้นที่และสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่ง มี
ความสาคัญมากต่อการปฏิบัติตนของนักท่องเที่ยว เนื่องจากชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีความหวงแหนใน
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน และไม่ต้องการให้การท่องเที่ยวสร้างปัญหาให้กับชุมชน ไม่ว่าจะ
เป็นความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ความขัดแย้งในชุมชน ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และปัญหา
ขยะ เป็นต้น เพราะทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนี้ยังสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนได้
เพื่อเป็นการลดปัญหามลภาวะหรือการทาลายสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว มีการ
ส่งเสริมการทากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การปลูกป่าทดแทน การบริจาคให้ผู้ยากไร้ การ
ปล่อยสัตว์น้าเพื่อการอนุรักษ์ แสดงให้เห็นว่าชุมชนในฐานะผู้ให้บริการการท่องเที่ยวมีการร่วมมือกันในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน มีการปรับปรุงระบบกาจัดขยะสิ่งปฏิกูลและการบาบัดน้าเสีย ดังนั้น
การให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ รวมถึงการให้ความรู้ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวจะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถมี
ส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้
โดยภาพรวมแล้วนักท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อการท่องเที่ยวควรมีพฤติกรรม
สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดังที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2538) ระบุไว้ว่า การเดินทางไปยัง
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ชื่นชม และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ
สภาพธรรมชาติ สภาพสังคม วัฒ นธรรม วิธีชีวิตของคนในท้องถิ่นบนพื้นฐานของความรู้ และความรับผิดชอบ
ต่อระบบนิเวศ ด้วยเหตุดังกล่าวนี้นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจึงไม่ควรทาลายหรือ
ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และไม่ควรทาให้วิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป
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2.1.4 แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
การพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ ให้ เ กิ ด ผลเป็ น รู ป ธรรม
มีแนวทางการดาเนินการพัฒนา ประกอบด้วย ด้านบทบาทหน้าที่องค์กรภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการ
ชุมชน ด้านการพัฒนาคนให้มีความรับผิดชอบต่อการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอ ด้านการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การสร้างการเรียนรู้
บุ ค คล (Personal) ต้ อ งมี ค วามพร้ อ มในการเรี ย นรู้ ฐานจากความต้ อ งการส่ ว นบุ ค คล การมี พ ฤติ ก รรม
(Behavior) ซึ่งเป็นพฤติกรรมเดิมที่มีความรับผิ ดชอบทั้งต่อตนเอง องค์กร สังคมในระดับหนึ่ง และการมี
สิ่งแวดล้อม (Environment) ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งบรรยากาศองค์กร สถานที่จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ จะ
มีส่วนสนับสนุนให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพและนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม
ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ การมีจิตสาธารณะ ห่วงใยผู้อื่น ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ความพร้อมเรียนรู้
เปิดใจ ยอมรับ และให้ความร่วมมือในการพัฒนาตนเอง การเรียนรู้ด้วยการลงมือทา ลงมือปฏิบัติ ทดลองทา
การถอดบทเรียนการเรียนรู้เสมอ คิดสร้างสรรค์ ในสิ่งเดิมต่อยอดให้ดีขึ้น การคิดรอบคอบ หรือการมองรอบ
ด้าน ปัจจัยด้านกลุ่ม/องค์กร ได้แก่ การวางเป้าหมายหรือนโยบายการท่องเที่ยวอย่างรั บผิดชอบที่ชัดเจน การ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้ การสร้างแรงจูงใจใน
การทางานอย่างรับผิดชอบ จะส่งผลต่อการมีกาลังใจ มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทา การนาความรับผิดชอบไป
กาหนดในคาบรรยายลั กษณะงาน (Job Description) เพื่อสร้างบทบาทหน้าที่ให้ บุคลากรทางานอย่า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเสริมให้การจัดการท่องเที่ยวใส่ใจต่อความรับผิดชอบในทุกตาแหน่งงาน ปัจจัยด้านสังคม
ได้แก่ สังคมมีค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคม และความเชื่อในการทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว ซึ่งเป็นจริยธรรมของ
สังคม ส่งผลให้บุคลากรมีหลักคิดคอยเตือนสติให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อสังคม
2.1.5 รูปแบบและแนวทางการยกระดับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในประเทศไทย
รูปแบบการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครเป็นรวมตัวในรูปแบบ
ของจิตอาสาที่รวมตัวกันเพื่อทากิจกรรมท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว โดยกลุ่มอาสาสมัครเป็นแกนประสานงานระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาคที่จะเข้ามาจัดกิจกรรมใน
ชุมชน ช่วยประสานงานกับกลุ่มศึกษาดูงาน ลักษณะเด่นของกลุ่มอาสาสมัครซึ่งเป็นคนดั้งเดิมที่อยู่ในชุมชนที่
ต้องการพัฒนาชุมชน รักษาเอกลักษณ์ของชุมชน ไม่ได้มุ่งหวังด้านรายได้ การทางานส่วนใหญ่ยังทางานร่วมกับ
หน่วยงานรัฐได้ แต่ไม่ได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวอย่างจริงจัง
รู ป แบบการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็น เครือข่ายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่รวมกลุ่มเชิงสังคมที่ชุมชนสมาชิกเครือข่ายร่วมเป็นเจ้าของ ได้เรียนรู้ และพัฒนาการ
ดาเนินธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยมีการกระจายหุ้นให้กับผู้ที่สนใจและต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
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พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายเพื่อให้ดาเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ
โดยใช้ฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่แต่ละชุมชนมีรวมถึงการใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีโอกาสในการขยายการพัฒนาเครือข่ายสู่ระดับภูมิภาคและระดั บประเทศ โดยสภาพ
ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาและเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าต่างๆ รูปแบบการท่องเที่ยวของแม่ฮ่องสอนเป็นการ
ผสมผสานระหว่ า งการท่ อ งเที่ ย วในแหล่ ง ธรรมชาติ (Nature Tourism) กั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางชนเผ่ า
(Indigenous Tourism) มีการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนอย่างเข้มแข็ง มีเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
ระดับที่มีศักยภาพด้านการจัดการ และมีบริษัทนาเที่ยวเป็นพี่เลี้ยงมาตั้งแต่ต้นจึงทาให้การบริการจัดการมี
แนวทางที่ชัดเจนและเป็นระบบ
รูปแบบการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของจังหวัดภูเก็ตเกิดขึ้นที่ ชุมชนย่านเมืองเก่า
ภูเก็ต เป็นชุมชนที่มีรูปแบบวัฒนธรรมเฉพาะที่เรียกว่า เพอรานากัน เป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีน
กับมาเลย์ เป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมแบบ ชิโนโปรตุกีส ที่ยังคงรักษาไว้จนถึงปัจจุบัน มีพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทย
หัวซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวและวิถีชีวิ ตวัฒนธรรมชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพมาทาเหมือง ชุมชนร่วมกัน
อนุรักษ์ฟื้นฟูในเรื่องวัฒนธรรม อาคารสถาปัตยกรรม อาหารท้องถิ่น เทศกาลงานประเพณีผลการประเมินแนว
ทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต มีการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนเมืองอย่าง
เข้มแข็ง ชุมชนมีแผนในการทางานกับหน่วยงานอย่างเคร่งครัดและมีการทางานกับผู้ประกอบการธุรกิจนา
เที่ยว มีความพร้อมในเกือบทุกด้านของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เช่น การลดผลกระทบทางลบด้านสังคม
เศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้ อ ม การยกระดั บ วั ฒ นธรรม สิ่ ง แวดล้ อ ม และเศรษฐกิ จ การให้ ค วามส าคั ญ กั บ
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมของชุมชน
รูปแบบการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของจังหวัดสตูล ในเขตพื้นที่อุทยานธรณีสตูล
(Satun Geo-park) โดยเบื้องต้นมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการทางานกันอย่ าง
เข้มแข็ง มีชุมชนพี่และชุมชนน้อง มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง แกนนาชุมชนมีส่วนร่วมในการก่อตั้งสมาคม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ มีศักยภาพการบริหารที่แตกต่างกันออกไป บางชุมชนมีผู้นาท้องถิ่นและผู้นา
ท้องที่มาเป็นแกนนาในการทาการท่องเที่ยว บางพื้นที่มีชุมชนเป็นแกนนาได้เองอย่างชัดเจน ส่งผลให้มาตรฐาน
การจัดการท่องเที่ยวของแต่ละชุมชนอาจจะไม่เท่ากัน มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนเป็นจุดแข็งของชุมชน แต่ ความท้าทายที่จะยกระดับให้การท่องเที่ยวในพื้นที่
อุทยานธรณีไปสู่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยัง ขาดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ ส่งผลให้การทางานยังไม่ได้บูรณาการทางานเข้าด้วยกัน
โดยสรุปรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบประเทศไทย เป็นกระบวนการทางการ
ท่องเที่ยวที่ไม่สร้างผลกระทบและเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ก่อ
ผลกระทบทางลบต่อการท่องเที่ยวให้น้อยที่สุด ขณะเดียวกันต้องไปส่งเสริมให้เกิดผลกระทบทางบวกให้มาก
ที่สุดแก่พื้นที่ด้วยเช่นกัน พร้อมกับสร้างความรู้ และความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่กับการเคารพใน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เป้าหมายที่สาคัญของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของประเทศไทยคือ สร้าง
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บ้าน ชุมชน หรือเมืองให้น่าอยู่และส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบจึงจาเป็นต้องใส่ใจในทุกกระบวนการทางการท่องเที่ยวที่ไม่สร้างผลกระทบและเคารพในความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม ยังคงพบว่าเป็นการดาเนินงานโดยบุคคล กลุ่มบุคคล ชุ มชนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว สนับสนุน และส่งเสริมกระบวนการให้เกิดกลไกการบูรณาการการท่องเที่ยว บุคลากรในทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการที่จะร่วมกันวางแผน สนับสนุน
และส่งเสริมกระบวนการให้เกิดกลไกการบูรณาการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้เกิดผลเพื่อให้ในท้ายที่สุด
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
แนวทางปฏิบัติในการยกระดับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบประเทศไทยแบ่งออกเป็น 4
ขั้นตอนได้แก่ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การกาหนดตัวชี้วัด/เกณฑ์
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการ
รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การท่องเที่ยวอย่างรั บผิดชอบไม่ได้เป็นเรื่องราวของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จะปฏิบัติ
แต่เป็นเรื่องของภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งหมดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
องค์กรที่จะนากรอบนโยบายการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไปปฏิบัติ โดยเบื้องต้นได้พิจารณาว่าหน่วยงานที่
สร้างผลกระทบด้านบวกและลบมากที่สุดต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว
หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวควรต้องกาหนดกรอบนโยบายในการ
ทางานร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นเพื่อให้ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาค
ส่วนต่าง ๆ ได้มีความเข้าใจไปแนวทางเดียวกันก่อนที่จะพัฒนาให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
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บทคัดย่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ศึกษานโยบายและ
สถานการณ์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ศึกษาผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวอย่าง
รั บ ผิ ดชอบ ศึกษาแนวทางการพัฒ นาบุ คลากรเพื่ อรองรับการท่ อ งเที่ยวอย่ างรับผิ ดชอบ และสั งเคราะห์
กระบวนการดาเนินงานของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และ
สตูล ด้ว ยการวิจั ย เชิงคุณภาพ ทาการศึกษาจากเอกสาร สัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่ม บุคลากร
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
นักวิชาการ และนักท่องเที่ยว วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า
การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ ประกอบด้ ว ย การวางนโยบายการท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
รับผิดชอบ การกาหนดบทบาทหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การสร้างองค์ความรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การ
กาหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่ องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ มีการกาหนดกรอบนโยบายสาคัญ ได้แก่ 1) การกาหนดนิยามความหมาย/แนวคิดของชุด
คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 2) การกาหนดตัวชี้วัด/เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 3) การบังคับใช้และบู รณาการกฎหมายให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน และ 4) การ
กาหนดพื้นที่ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีแนวทางปฏิบัติในการยกระดับออกเป็น 4 ขั้นตอน
ได้แก่ การสร้ างความรู้ความเข้าใจ การกาหนดตัวชี้วัด/เกณฑ์พัฒ นา การพัฒ นาบุคลากรเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ควรพัฒนาสอดคล้องกับ
บริบทของชุมชนครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถนาเสนอ 3 แนวทางหลัก
ได้แก่ การยกระดับด้านอุปทานทางการท่องเที่ยวตามเอกลักษณ์ของพื้นที่สู่แนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
การสร้างการรับรู้ และส่งเสริ มประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบแก่นักท่องเที่ยวอย่างมี คุ ณค่ า
สอดคล้องกับความต้องการของนั กท่องเที่ยวภายใต้บริบทและเอกลั กษณ์ข องพื้นที่ และ การจัดทาแผนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอย่างการมีส่วนร่วม และนามาปฏิบัติได้จริง
กระบวนการดาเนินงานของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ พบว่า มีความพยายามขับเคลื่อนเชิง
นโยบายที่จะจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในประเทศไทย แต่พบปัญหาในการนาสู่การปฏิบัติในระดับ
พื้นที่ทั้งเมืองหลักและเมืองรองอย่างเป็นรูปธรรม บางพื้นที่ขับเคลื่อนในรูปแบบขององค์กรเครือข่ายที่พยายาม
ยกระดับกิจ กรรมการท่องเที่ย วให้ มีความรับผิ ดชอบต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม ควรมุ่งสร้างความเข้า ใจถึง
เป้าหมายของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้นาไปสู่การปฏิบัติได้จริงต่อไป
แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของการพัฒนาสร้างความรู้และความเข้าใจ สร้างทัศนคติและความตระหนัก สร้างทักษะและประสบการณ์ใน
การจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการท่องเที่ยว ด้วยการดาเนินการ
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พัฒนาตามขั้นตอนการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน เพื่อให้เกิดพฤติกรรมความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง องค์กร สังคม และ
นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นความรับผิดชอบเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และ
นักท่องเที่ยว
คาสาคัญ การพัฒนา การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การจัดการการท่องเที่ยว นโยบายสาธารณะ
และ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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Abstract
The Development of Responsible Tourism : Case Study
Krung Thep Maha Nakhon, Mae Hong Son, Phuket and Satun Provinces
The objectives of this research are to study on the development of responsible
tourism, the related policies and the current status of responsible tourism, the products, and
the behavior of tourists on responsibility. Moreover, the study also aims to explore on the
development of human resources to serve the responsible tourism, and to synthesize the
responsible tourism process in Bangkok, Mae Hong Son, Phuket, and Satun through the
qualitative research methods by documentary researching, in- depth interviewing, and focus
group meeting with stakeholders from public sector, private sector, academics and tourists
before employing the content analysis technique.
The study results suggest that responsible tourism development comprises of the
public policy formulation and implementation, the identification of roles for stakeholders, the
knowledge creation on responsible tourism, the determination of responsible tourism
development guideline. Furthermore, in terms of public policy, the following agendas need
to be underlined including 1) the determination of responsible tourism definition and terms,
2) the identification of key performance indicators and specification of responsible tourism, 3)
the laws and regulations enforcement for public benefits, and 4) the determination of
responsible tourism areas which the implementation needs to increase the understanding of
people, to specify the indicators or the criteria of this type of tourism, to develop human
resources that could support the tourism, and to standardize the units or organizations that
are related to the responsible tourism.
Moreover, the products and the tourists’ behavior in relevance to the responsible
tourism have to be developed conforming to the tourism community’s economy, society and
environment. The practicable responsible tourism development plan could be established in
order to shift the tourism supply that focusing on the area identity previously to the
responsible tourism in relevance to the demand of tourists.
For the working process of the responsible tourism, it is suggested that there were
efforts in promoting the responsible tourism in Thailand at the policy level, however it is
problematic in terms of implementation in both the popular tourist destinations and in the
less visited areas which were not concrete in practices. Thus, the existing movement on the
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responsible tourism was steered by the networking organizations which aims to shift the
standards of tourism activities in order to reach the responsible tourism status as much as
possible. In addition, the goals of the responsible tourism need to be communicated which
could increase the feasibility on practice further.
Furthermore, the development plan for human resources that could support the
responsible tourism needs to be established as well. The aims and objectives of the
development include the increasing of awareness, understanding, attitude and realization on
the responsible tourism. Additionally, skills and experiences in responsible tourism
management need to be transferred to people in order to direct people’ s behavior into the
appropriate direction including 7 steps to change their behavior to be responsible to tourism
community, public sector, private sector and tourists.
Keywords: development, responsible tourism, tourism management, public policy,
human resource development
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บทที่ 1
1.1 ความสาคัญและความเป็นมาของปัญหา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ย วเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจในหลายๆ
ประเทศทั่วโลก เป็นแหล่งรายได้สาคัญที่นามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ การสร้างงานและการกระจายความ
เจริญไปสู่ภูมิภาค รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นย่อมมาจากจานวนนักท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มมากขึ้น จากรายงานขององค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ได้รวบรวมความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการท่องเที่ยวจานวนประมาณ 300 คนถึงความเชื่อมั่นกับสถานการณ์การท่องเที่ยวโลกในปี พ.ศ.
2560 ส่วนใหญ่ (กว่าร้อยละ 60) มองว่าสถานการณ์จะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559) แต่การเติบโตจะ
ยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันด้วยอัตราร้อยละ 3-4 (ปี พ.ศ. 2559 เติบโตในอัตราร้อยละ 3.9) เอเชียและ
แปซิฟิก รวมทั้งแอฟริกายังคงเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตของจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้า
ประเทศสูงสุดในอัตราร้อยละ 5-6 แต่ยังเป็นอัตราที่ต่ากว่าการเติบโตของ ปี พ.ศ. 2559 (เอเชีย -แปซิฟิก
ร้อยละ 8.4 และแอฟริกา ร้อยละ 8.1) ตามมาด้วยภูมิภาคอเมริกา ที่คาดว่าจะมีการเติบโตร้อยละ 4-5 ซึ่ง
ใกล้เคียงกับการเติบโตในปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 4.3) เช่นเดียวกับยุโรป ที่คาดว่าจะเติบโตไม่มากนักเพียง
ร้อยละ 2-3 สูงกว่าปีที่ผ่านมาที่เติบโตในอัตราร้อยละ 2เท่านั้น ที่น่าสนใจคือ ตะวันออกกลาง ที่คาดว่าจะ
เติบโตในอัตราสูงถึงระหว่างร้อยละ 2-5 ต่างจากปีที่ผ่านมาที่ติดลบร้อยละ 4.1 (รายงานภาวะเศรษฐกิจ
ท่องเที่ยว ฉบับที่ 7, มค. – มีค. 2560, ประเทศไทย)
สถานการณ์การท่องเที่ยวโลกในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ.2560 มีการประมาณการจานวน
นักท่องเที่ยวโลกไว้ที่ 274 ล้านคนโดยทวีปยุโรปเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของโลกด้วยสัดส่วนร้อยละ
51 ในขณะที่ นักท่องเที่ยวจีนยังคงเป็นเสาหลักของการท่องเที่ยวโลกด้วยจานวนนักท่องเที่ยว 6.2 ล้าน
คนที่เดินทางออกนอกประเทศในช่วงวันหยุดตรุษจีนที่ผ่านมา (27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7 เช่นเดียวกับความเชื่อมั่นในสถานการณ์การท่องเที่ยวโลกตลอดทั้งปี พ.ศ. 2560 ตามความเห็น
ของผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ ม องว่ า จะดี ขึ้ น กว่ า ปี ที่ ผ่ า นมาด้ ว ยอั ต ราการเติ บ โตของจ านวน
นักท่องเที่ยวโลกใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 3-4 สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี
พ.ศ. 2560 จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.41 และมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.94 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่คนไทยมีการท่องเที่ยว
ในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.43 ส่งผลให้รายได้ขยายตัวร้อยละ 6.53 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
(รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว ฉบับที่ 7, มค. – มีค. 2560, ประเทศไทย)
การเพิ่มขึ้นทั้งด้านจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้เข้าประเทศในแต่ละปีนั้นเป็นสิ่งที่ทุกประเทศ
ต้องการให้เกิดขึ้น แต่ถ้าเรามองกลับกันในทางตรงกันข้ามเราจะพบว่า จานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น หรือ
เม็ดเงิน ที่มากขึ้น นั้ น ล้ ว นแล้ ว แต่ เข้ า มาเพื่ อใช้ ทรั พ ยากรของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ทรัพยากรแหล่ ง
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ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ชุมชน ให้แย่ลงไปกว่าที่เป็น ทั้งในรูปแบบของการสร้างมลภาวะจากการใช้
ยานพาหนะ การทิ้งขยะ การทาลายทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นความ
จริงที่แอบซ่อนอยู่ภายใต้ตัวเลขที่สวยงามของจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นเอง ด้วยเหตุนี้ทา
ให้หลายในหลายประเทศแถบยุโรปได้เริ่มให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมากขึ้น เพื่อที่จะ
คงรักษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของประเทศตนให้ยั่งยืนต่อไป จากแนวโน้มการท่องเที่ยวที่จะเติบโต
ขึ้นเรื่อยๆ ทาให้แต่ละประเทศเกิดความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาประเทศของตน ทั้งด้านทรัพยากรแหล่ง
ท่องเที่ยว สิ่งสาธารณูปโภค รวมถึงประชาชนในประเทศของตนเอง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา
ท่องเที่ยวมากขึ้น โดยแนวโน้มการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโลกในอีก 12 ปีหรือ ค.ศ. 2020 ข้างหน้านั้น
จะเน้นรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism)
(นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวประเทศไทย, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
ประเทศในแถบยุ โ รปได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ ( Responsible
Tourism) อย่างมาก โดยมีการจัดตั้งสมาคม การจัดนิทรรศการ หรือแม้กระทั่งบริษัทนาเที่ยวเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบขึ้นโดยเฉพาะ ในงานแสดงสินค้าท่องเที่ยวนานาชาติ World Travel Market
(WTM) ที่จัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ ExCel ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในช่วงต้น
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นงานที่ได้รับความนิยมและมีผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเข้า
ร่วมงานเป็นจานวนมาก ในปี 2011 สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงลอนและสถานเอก
อัครราชฑูต ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ทีมประเทศไทยได้เข้าร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในงาน
นิทรรศการนี้มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากในงานจะเป็นการติดต่อธุรกิจเพื่อทาการซื้อ-ขายสินค้าและบริการ
ทางการท่องเที่ยวแล้ว ทางผู้จัดงานยังเล็งเห็นและให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยจัด
ให้มีรางวัลที่เรียกว่า World Responsible Tourism Awards ขึ้น และในปีล่าสุด ค.ศ. 2016 ผู้ที่ได้รับ
รางวัลอันมีค่านี้ก็คือ บริษัท Responsible Travel ผู้เป็นบริษัทนาเที่ยวในประเทศอังกฤษ โดยบริษัทแห่ง
นี้ได้มองเห็นถึงสิ่งที่นักท่องเที่ยวอยากจะได้รับในสิ่งที่เขารักและอยากจะทา ได้เที่ยวในสถานที่ที่เขารัก
และต้ อ งการจะเห็ น ได้ พ บกั บ วั ฒ นธรรมที่ เ ขาอยากจะเข้ า ไปสั ม ผั ส และการผจญภั ย เพื่ อ สร้ า ง
ประสบการณ์เพื่อให้เกิดความทรงจาที่ไม่รู้ลืม โดยมีแนวคิดที่ว่า “เราจะปฏิบัติต่อคนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี
และได้พบกับความช่วยเหลือของชุมชนกลับมา และพยายามนาตัวเราเข้าไปอยู่ในชีวิตความเป็นอยู่และ
วั ฒ นธรรมของพวกเขา แล้ ว เราจะได้ รับ ประสบการณ์ ที่ ม ากมายกลั บมา พร้ อ มกั บ ชุ ม ชนก็ จ ะได้รับ
ผลประโยชน์จากเราอีกด้วย” นี่คือแนวคิดที่ทั้งสองฝ่ายได้รับผลประโยชน์บนพื้นฐานของการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ ด้วยแนวคิดที่รับผิดชอบต่อชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงการทางานที่ปฏิบัติต่อมา
นานถึง 15 ปีตั้งแต่ ค.ศ. 2001 ทาให้บริษัท Responsible Travel ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลอันมีค่า
รางวัล นี้ จากสิ่ งที่กล่ าวมาข้างต้น จะเห็ นได้ว่าประเทศในแถบยุโ รปได้ให้ ความสนใจในรูป แบบการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ได้มีแนวคิดนโยบายรวมถึงการวางแผนงานที่มุ่งเน้นการรับผิดชอบต่อชุมชน
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แหล่งท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เพื่อเป็นเครื่องมือที่ทาให้เกิดการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนในอนาคตสืบไป
จากกระแสการตื่นตัวของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ทาให้หลายๆประเทศเห็นความสาคัญ
ของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยมีเพียงบางหน่วยงานทั้งของภาครัฐ
เอกชน องค์กรทางสังคม องค์กรชุมชน ที่มีการกาหนดนโยบายและปฏิบัติ รวมทั้งดาเนินการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาทาง
สังคม หรือร่วมกันแก้ปัญหาด้วยการช่วยเหลือ เยียวยาสังคม โดยกระบวนการทางธุรกิจเพื่อยกระดับสุข
ภาวะของชุมชนและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยองค์กรธุรกิจสามารถที่จะดาเนินการเอง หรือร่วมมือกับ
พันธมิตรภายนอกก็ได้ (Kotler และ Lee, 2005) การท่องเที่ยวลักษณะนี้จึงมีผลต่อการนาไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน ใน 3 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นการจัดการท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจที่ดี
ขึ้นให้แก่ชุมชน ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย การพัฒนา
สังคม เป็นการจัดการท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาสังคม ให้สังคมสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่ างคน
สังคม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ให้มีความเข้มแข็งพอที่จะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ หรือกลไกล
ทางสังคมที่จะเลือกวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่ดีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนมาปรับใช้ให้เปลี่ยนแปลงสังคมเดิมของ
วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน และการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม เป็นการจัดการ
ท่องเที่ยวที่มีการดาเนินการแล้วไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ด้วยการจัดระบบการจัดสรรและใช้ประโยชน์ อย่างเป็นธรรมตามความจาเป็น (ภราเดช พยัฆวิเชียร,
2547:5)
ด้ ว ยเหตุ นี้ ค ณะผู้ วิจั ย จึง ให้ ความส าคั ญ ต่อ การท่ อ งเที่ ยวอย่ า งรั บผิ ดชอบ อั น น าไปสู่ ก าร
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงสนใจศึกษาถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ นโยบายและสถานการณ์
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวอย่างรั บผิ ดชอบ
และแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยเลือกศึกษาเฉพาะกรณีใน
พื้นที่นาร่อง 4 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล เนื่องจากเป็น
พื้นที่ที่มีหน่วยงานหรือองค์กรภาคส่วนต่างๆขับเคลื่อนการท่องเที่ย วอย่างรับผิดชอบ และมีนักท่องเที่ยว
ต่างชาติจานวนมากที่เดินทางเข้าไปทากิจกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในพื้นที่ โดยกรุงเทพมหานคร
และภูเก็ตเป็ น พื้น ที่ ตัว แทนของเมื องท่ อ งเที่ยวหลั ก ส่ ว นแม่ฮ่องสอนและสตูล เป็นตั ว แทนของเมื อ ง
ท่องเที่ยวรองและเป็นเป้าหมายในการเร่งส่งเสริ มพัฒนาจากนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจากผลการศึกษาที่
เกิดจากพื้น ที่น าร่ อง อัน เป็ น ส่ ว นหนึ่งหรือตัว แทนของอีกหลายพื้นที่ที่ขับเคลื่ อนการท่องเที่ยวอย่ า ง
รับผิดชอบจะสามารถเป็นแนวทางนาไปสู่การกาหนดนโยบาย และการปฏิบัติให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวทั้งระดับชุ มชน ท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศได้มีแนวทางนาไปพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมี
ความรับผิดชอบให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
1.2.2 เพื่อศึกษานโยบายและสถานการณ์การท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบในกรุงเทพมหานคร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
1.2.3 เพื่อศึกษาผลิ ตภัณฑ์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบใน
กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
1.2.4 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒ นาบุ คลากรเพื่ อ รองรั บการท่ องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบ ใน
กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
1.2.5 เพื่ อ สั ง เคราะห์ ก ระบวนการด าเนิ น งานของการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบจากผล
การศึกษานโยบายและสถานการณ์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ และแนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
รั บ ผิ ดชอบ ในกรุ งเทพมหานคร จั งหวัด แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล เพื่อเป็นแนวทางยกระดั บ การ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ทั้งทางนโยบายและแนวปฎิบัติ

1.3 กรอบขั้นตอนการวิจัย
1.3.1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ทาการศึกษาทั้งข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ย วอย่ า งรั บ ผิ ดชอบ และผลงานวิจัยจากโครงการย่ อยที่ 1 นโยบายและสถานการณ์ ก าร
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โครงการย่อยที่ 2 ผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ ยวอย่าง
รับผิดชอบ และโครงการย่อยที่ 3 แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ในเบื้องต้น และข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยการจัดประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อเลือกพื้นที่และ
กาหนดผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา
1.3.2 การวางแผน การเตรี ย มเครื่ อ งมื อ และการเตรี ย มผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล โดยการวางแผนการ
ดาเนินการวิจัย การเลือกใช้เครื่องมือ การเตรียมเครื่องมือในการเก็บข้อมูลให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
และผู้ให้ข้อมูลในแต่ละจังหวัด และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือผ่านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1.3.3 การลงพื้นที่เบื้องต้น ทาความเข้าใจในการดาเนินการวิจัยกับผู้ให้ข้อมูลหรือกลุ่มเป้าหมาย
และการประสานงานการลงพื้นที่ เพื่อสร้างความร่วมมือในการดาเนินการวิจัย
1.3.4 ดาเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่ ด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคลและการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ทางานเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) ทัศนคติ
(Attitude) ทักษะ (Skill) เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ความต้องการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ
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การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และข้อเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยว อย่าง
รับผิดชอบ
1.3.5 การรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ความเชื่อถือได้ของข้อมูล
1.3.5.1 สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จากเอกสารที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดและการสัมภาษณ์ นามาวิเคราะห์กาหนดร่างแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
1.3.5.2 ประชุมกลุ่มคนที่ทางานเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบ ทั้งภาครัฐ
เอกชน องค์กรชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
1.3.5.3 ประชุมเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ร่วมกาหนด
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของแต่ละพื้นที่ต้นแบบ
1.3.5.4 ดาเนิ น การพัฒ นาตามกิจ กรรมที่ก าหนดของแต่ล ะพื้นที่ ต้นแบบเพื่ อ พั ฒ นา
บุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
1.3.5.5 จัดประชุมถอดบทเรียนการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเชื่อมประสาน
การทางานร่ ว มกัน ในแต่ล ะพื้น ที่ต้นแบบ เพื่อพั ฒ นาเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ
1.3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผล และการเขียนเรียบเรียงเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3.7 การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ด้วยการเรียบเรียงเขียนรายงานวิจัยจัดทารูปเล่มฉบับ
สมบูรณ์
1.3.8 การส่งมอบรายงานวิจัยแก่แหล่ งทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่ าง
รับผิดชอบ เพื่อเป็นการคืนข้อมูลสู่สังคมได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

1.4 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หมายถึง กระบวนการทางการท่องเที่ยวที่ไม่สร้างผลกระทบ
เคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม อนุรักษ์และสืบทอดประเพณี วิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น ปกป้อง
ความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่กับการสร้างประสบการณ์ ความเพลิดเพลินให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่ง
ดาเนินการโดยบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชนหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สนับสนุน และส่งเสริม
กระบวนการให้เกิดกลไกการบู รณาการการท่องเที่ยวนาไปสู่การวางแผน กาหนดนโยบาย สร้างการ
ตระหนั ก รู้ เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม ด าเนิ น การภายใต้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
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ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการท่ อ งเที่ ย ว หมายถึง สิ นค้าทางการท่ องเที่ ยวในพื้ นที่ ที่ ศึ ก ษา คือ แหล่ ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว อาหารและเครื่องดื่ม ที่พัก ของที่ระลึก และการเข้าถึง/วิธีการ
เดินทาง
การตระหนักรู้ต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หมายถึง ความรู้สึกใคร่ครวญต่อความจาเป็นที่
จะต้ อ งท าหรื อ เห็ น ด้ ว ยหรื อ คล้ อ ยตามจนแสดงออกได้ ลั ก ษณะการปฏิ บั ติ ต่ อ การท่ อ งเที่ ย ว โดยมี
องค์ประกอบของการรับรู้ การเข้าใจและการคาดการณ์ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิดการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หมายถึง การกระทาที่แสดงออกของนักท่องเที่ยวด้วย
ความรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยวในขณะทาการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาบุค ลากรเพื่ อรองรั บการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อย่า งรั บ ผิด ชอบ หมายถึง การ
วางเป้ าหมาย กระบวนการ ทั้งการกาหนดคุณสมบัติ การกาหนดบทบาทหน้าที่ การกาหนดความรู้
ทัศนคติ ทักษะที่ส าคัญ และการกาหนดกิจกรรมการสร้างความตระหนัก สู่ การสร้างพฤติกรรมการ
รับผิดชอบต่อการจัดการท่องเที่ยว ให้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ทางานเกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้มีความพร้อมในการดาเนินการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอย่างแท้จริง

1.5 ขอบเขตการวิจัย
ในการศึกษาเรื่ อง “การพัฒ นาการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบ กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล” มีขอบเขตในการวิจัย ดังนี้
1.5.1 ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้ น ที่ ศึ ก ษาในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ก ารท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ ได้ แ ก่
กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล โดยกรุงเทพมหานครและภูเก็ตเป็นพื้นที่ตัวแทนของ
เมืองท่องเที่ยวหลัก ส่วนแม่ฮ่องสอนและสตูลเป็นตัวแทนของเมืองท่องเที่ยวรองและเป็นเป้าหมายในการ
เร่งส่งเสริมพัฒนาจากนโยบายของรัฐบาล
1.5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้กาหนดขอบเขตในการศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
นโยบายและสถานการณ์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่อการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ใน
กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
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1.5.3 ขอบเขตด้านประชากร
กลุ่มเป้าหมายหลักในการศึกษา เป็นบุคลากรที่ทางานเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน ได้แก่
(1) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในประเทศ
ไทย ประกอบด้วย กรมการท่องเที่ยว กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมส่งเสริมการเกษตร บริษัทประชารัฐสามัคคี
มูลนิธิสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I) สมาคมคมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (TRTA)
(2) ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
(4) นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
1.5.4 ขอบเขตระยะเวลา ระยะเวลาในการวิจัย 1 ปี

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 ทราบถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.6.2 มีแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเกิดขึ้นในประเทศไทย
1.6.3 มีแนวทางและนโยบายการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการ
ท่องเที่ยว
1.6.4 มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ในกรุงเทพมหานคร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
1.6.5 ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวอย่างรับผิด ชอบในกรุงเทพมหานคร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
1.6.6 ข้อมูลระดับการตระหนักรู้และข้อมูลด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
1.6.7 ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
1.6.8 หน่วยงานหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เกิดความ
ตระหนักและความสาคัญของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมากขึ้น
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร และวรรณกรรม
การวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต
และสตูล มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ นโยบายและสถานการณ์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละพฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย ว แนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
รับผิดชอบ ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทาความเข้าใจถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ด้วยคาว่า “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ” ยังไม่มี
งานเอกสารรองรับมากนัก และด้วยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไม่ได้เป็ นรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ แต่
เป็นเป้าหมาย หรือกระบวนการจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อการรับผิดชอบรอบด้าน จึงทาการศึกษาการ
ท่องเที่ยวในลักษณะต่างๆ ที่สามารถสะท้อนถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
ประกอบดด้วยการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
2.5 แนวคิดผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชน
2.6 แนวคิดการมีส่วนร่วม
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย
2.8 แนวคิดเกี่ยวกับตลาดและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
2.9 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.10 กรอบแนวคิดในการวิจัย

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
2.1.1 นิยามความหมายของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
การท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2523 และในแง่ของการตีความและการ
ประยุกต์ใช้ในการท่องเที่ยวได้รับความสนใจอย่างดีดังต่อไปนี้ "การท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบไม่ได้เป็น
ผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์การท่องเที่ยว เป็นแนวทางในการวางแผนการท่องเที่ยวนโยบายและการพัฒนา
เพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์จะได้รับการกระจายอย่างเหมาะสมที่สุดระหว่างประชากรที่ได้รับผลกระทบ
รัฐบาล นักท่องเที่ยวและนักลงทุน" (Husband & Harrison, 1996) จากรายงานองค์การการท่องเที่ยว
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โลก (WTO) ปี 1989 ของ Smith (1990) ได้กล่าวถึงการจัดสัมมนาเรื่อง "การท่องเที่ยวทางเลือก" ที่เมือง
ทาแมนราสเซ็ท ประเทศแอลจีเรีย นักวิชาการจานวน 40 คนจาก 13 ประเทศ ได้นาเสนอเอกสารเพื่อ
กาหนดบทบาทและกิจกรรมของการท่องเที่ยวทางเลือก โดยการท่องเที่ยวทางเลือกนี้ถูกมองว่าเป็นความ
รั บ ผิ ดชอบต่อสั งคมและใส่ ใจต่อสิ่ งแวดล้ อม จึงเป็นที่มาของคาว่า “การท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบ”
(Responsible Tourism : RT) ที่ถูกนามาแทนที่การท่องเที่ยวทางเลือก ซึ่ง Smith (1990) ได้นิยามว่า
“ทุกรูปแบบของการท่องเที่ยวที่ให้ความสาคัญกับธรรมชาติของเจ้าบ้าน สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม
และผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง” ต่อมา Husbands and Harrison (1996) ได้อธิบายถึงคาว่า
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ไม่ได้หมายถึงแบรนด์หรือประเภทของการท่องเที่ยว แต่คานี้ ครอบคลุมถึง
กรอบและชุดของการปฏิบั ติที่ใช้ในการกาหนดแนวทางที่เหมาะสมระหว่างความคลุ มเครื อของการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผลกระทบภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแบบเดิมๆ จุดพื้นฐานของการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ คือ การท่องเที่ยวที่สามารถปฏิบัติได้ด้วยวิธีลดและลดผลประโยชน์ที่เห็นได้ชัด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นโยบาย การวางแผน และการตลาด สามารถจัดทาขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่า
นักท่องเที่ยวและนักลงทุนจะได้รับผลประโยชน์ระยะยาว ต่อมามีนักวิชาการต่างประเทศหลายท่าน (Liu,
2003; Spenceley, 2008) ได้ ใ ห้ ค านิ ย าม การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ โดย Liu (2003) กล่ า วว่ า
ประเภทและคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วค้ น หา มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะมี ป ระสบการณ์ ม ากขึ้ น มี ค วามส าคั ญ มากขึ้ น มี ส ติ ที่ มี คุ ณ ภาพมากขึ้ น และขอ
ประสบการณ์ใหม่ๆ รวมทั้ง “คุ้มค่าต่อเงิน” ของความต้องการการท่องเที่ยวโลกคาดว่าจะเพิ่ม ขึ้นใน
อนาคตอันใกล้ ขณะที่ Spenceley (2008) เสนอว่าแนวโน้มของตลาดผู้บริโภคที่กว้างขึ้นต่อการดาเนิน
ธุรกิจการตลาดแบบไลฟ์สไตล์และการบริโภคด้านจริยธรรมกาลังแพร่ขยายไปสู่การท่องเที่ยว และความ
ต้องการทั่วโลกสาหรับวันหยุดพักผ่อนแบบ 3Ss (Sun, Sea, Sand) ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในความเป็นจริง
และ ประสบการณ์ วั น หยุ ด พั ก ผ่ อ น ภาคการท่ อ งเที่ ย วยั ง คงสามารถแข่ ง ขั น และตอบสนองต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภคได้การเปลี่ยนแปลงไปสู่การจัดการด้านการท่องเที่ยวที่มีความ
รั บ ผิ ดชอบ การตลาดและการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภ าพเป็นสิ่ งส าคัญ เนื่องจากผู้ บริโ ภคกาลั งมองหา
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน การเชื่อมต่อที่ลึกมากขึ้นกับธรรมชาติและ/หรือชุมชนท้องถิ่น
นอกจากนี้ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (RT) ยังครอบคลุมถึงการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่ง แวดล้อมที่เป็นบวกซึ่งได้รับจากองค์กรการท่องเที่ยวในชุมชนเจ้าบ้าน (ท้องถิ่น) ตามคา
จากัดความของ The Cape Town Declaration (2002) เน้นความจาเป็นที่จะต้องให้ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่ดีขึ้นแก่ประชาชนในท้องถิ่นจากการท่องเที่ยว ซึ่งเชื่อมโยงผู้คนในพื้นที่กับการตัด สินใจที่มี
อิทธิพลต่อชีวิตของพวกเขาและสร้างผลงานที่ดีในการจัดการทางธรรมชาติและมรดกวัฒนธรรม (Round
Table Africa, 2010, cited in Feruzi, 2012). Stanford (2008) กล่าวถึงประเด็นสาคัญเกี่ยวกับ การ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบแบ่ง 3 ข้อได้ดังนี้ (1) การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบครอบคลุมทุกรูปแบบของ
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การท่องเที่ยวทางเลือกและมวลชนเหมือนกัน (2) ครอบคลุมด้วย 4 ส่วนของปรัชญาเพื่อส่งเสริมและ
ยกระดับชุมชนท้องถิ่น วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและลดผลกระทบเชิงลบ และสุดท้าย (3) จะ
เป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง ในทางตรงกันข้ามกับแนวทางอื่นๆ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็น
แนวทางเชิงจริยธรรมที่ไม่ควรเข้าใจว่าเป็นรูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยวที่นามาใช้เป็นแนวทางในการ
ท่องเที่ยวหลัก เป็นหลักการที่สามารถและต้องนาไปใช้กับการท่องเที่ยวทุกรูปแบบรวมถึงการท่องเที่ยว
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มวลชนและเป็นรายบุคคล และการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและที่มุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อม สอดคล้องตามที่ Goodwin (2011) กล่าวว่า เป้าหมายของการ
ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ คื อ การด าเนิ น การเปลี่ ยนแปลงในรูป แบบหลั ก ของการท่ อ งเที่ ย ว "การ
ท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ คือ การส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนคนเดียวและเป็นกลุ่ม ใน
การรับผิดชอบทาให้การท่องเที่ยวมีความยั่งยืนมากขึ้น" เป็นแนวทางที่มีจุดมุ่งหมายไม่เพียงแต่สาหรับนัก
วางแผนด้านการท่องเที่ยวและผู้จัดการในกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยว แต่สาหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวตั้งแต่ประชากรที่เป็นเจ้าภาพ รัฐบาลท้องถิ่นและธุรกิจไปจนถึงผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวต่างประเทศและนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวปลายทาง
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบครอบคลุมทั้ง 3 มิติของความยั่งยืนคือ 1) ความรับผิดชอบทาง
เศรษฐกิจ 2) ความรับผิดชอบทางสังคม และ 3) ความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อม แม้ว่าจะตระหนักว่า
ลาดับความสาคัญจะแตกต่างกันไปในแต่ละปลายทาง หลักเกณฑ์สาหรับความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ใน (Cape Town Declaration, 2002) สามารถอธิบายได้ดังนี้
ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (Economic Responsibility) ก่อนที่การท่องเที่ยวจะได้รับ
การพัฒ นาควรประเมิน ผลประโยชน์ท างเศรษฐกิจ และควรตัดสิ นใจว่าการท่ อ งเที่ ยวเป็นรู ป แบบที่
เหมาะสมในการพัฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศหรือไม่ การพึ่งพานักท่องเที่ยวมากเกินไปในจุดหมาย
ปลายทางที่การท่องเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกิจเดียว เป็นสิ่งที่อันตรายและขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้
ควรเลื อกรู ป แบบการท่ องเที่ย วที่ เหมาะสมที่สุ ดที่จ ะเป็ นประโยชน์ต่ อประชากรในท้ องถิ่น เพื่อเพิ่ ม
ผลประโยชน์เหล่านี้ ต้องเพิ่มความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการรั่วไหลจะต้องลดลง การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวควรมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งสะท้อนถึงจุดหมายปลายทางที่ดี นอกจากนี้การตลาด
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจะต้องเหมาะสมและเป็นตัวแทนของความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และ
สังคมของจุดหมายปลายทาง นอกจากนี้ควรมีการฝึกอบรมและใช้แนวปฏิบัติทางธุรกิจที่เป็นธรรม รวมทั้ง
กลยุทธ์ การกาหนดราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม รวมถึงแรงงานในท้องถิ่น ท้ายสุดควรให้การสนับสนุน
กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อย่างเพียงพอ เพื่อให้แน่ใจว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาคัญและยั่งยืน
ความรั บ ผิ ด ชอบทางสั ง คม (Social Responsibility) การมี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนและ
ตัดสินใจของท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวถือเป็นหัวใจสาคัญของการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบ
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รวมถึงการติดตามผลกระทบทางสังคม ตลอดการดาเนินงานของโครงการท่องเที่ยวเป็นสิ่งสาคัญ เพื่อลด
ผลกระทบและเพิ่มผลประโยชน์สูงสุด การท่องเที่ยวควรเข้าถึงชุมชนได้ทุกแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่
อ่อนแอและด้อยโอกาสต้องไม่ถูกแยกออกจากกัน เนื่องจากการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจะทาให้ การ
ท่องเที่ยวเป็น "ประสบการณ์ทางสังคมโดยรวม" นอกจากนี้การใช้ประโยชน์ชนิดใดก็ได้ต้องมีการต่อสู้กัน
และการท่องเที่ยวต้องได้รับการจัดการอย่างราบรื่นเพื่อรักษาและส่งเสริมความหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม สุดท้ายต้องมั่นใจว่าการท่องเที่ยวมีส่วนช่วยสร้างเสริมสุขภาพและการศึกษาของชุมชนท้องถิ่น
โดยเฉพาะการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ดชอบท าให้ เ กิ ด การเชื่อ มโยงไปยั ง ภาคอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากการ
ท่องเที่ยว อันที่จริงการท่องเที่ยวถือเป็นมิติทางด้านการเมือง สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
ความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Responsibility)
ความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนรวมถึงการลด
ของเสียและการบริโภคที่มากเกินไป การศึกษาและการสร้างจิตสานึกเป็นสิ่งสาคัญในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งหมด ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต้องได้รับการประเมินและตรวจสอบตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
ท่องเที่ย วเพื่อลดผลกระทบทางลบและเพิ่มผลลั พธ์ให้ เป็นบวก ความหลากหลายตามธรรมชาติของ
จุดหมายปลายทางควรได้รับการบารุงรักษาและต้องมีรูปแบบ มีระดับการท่องเที่ยวที่เหมาะสมซึ่งสามารถ
รองรับได้โดยสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนจะต้องได้รับความช่วยเหลือการปรับขีด
ความสามารถของตนเพื่อปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด
2.1.2 สถานการณ์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในระดับโลก
Center for Responsible Travel (2018) ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ขององค์ ก ารการท่ อ งเที่ ย วโลก
(UNWTO) ได้สรุปกระแสและสถิติการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของโลกในปี 2017 และ 2018 ดังนี้
ผลการสารวจของ Sustainable Travel International ร่วมกับ Mandala Research พบว่า
60 เปอร์เซ็นต์ของนักท่องเที่ยวในอเมริกาที่เดินทางเอง (105.3 ล้านคน) ได้เลือกเดินทางทริปที่ก่อให้เกิด
ความยั่งยืน (Sustainable trip) ในรอบ 3 ปีทีผ่านมา โดยมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างสาคัญ (ใช้จ่ายมากกว่า
600 ดอลล่าร์/ครั้ง) พักนานวันขึ้น (จาก 4 วัน เป็น 7 วัน) และ 3 ใน 5 เชื่อว่าเขาได้ทาเรื่องที่มีความ
รับผิดชอบโดยที่การเดินทางไม่ไปรบกวนผู้คน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้เดินทางไป
ท่องเที่ยว
The Adventure Travel Trade Association’ s “ Adventure Travel Trends Snapshot
รายงานว่ า ลู ก ค้ า มี ค วามต้ อ งการการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ (ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
รับผิดชอบ) มากที่สุด สาหรับกิจกรรมท่องเที่ยวในปี 2017 ตามด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเดินป่า
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The Resort Group รายงานว่ า “กระแสการท่ อ งเที่ ย วกึ่ ง ผจญภั ย ใหม่ เ ป็ น ที่ ต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยวเพื่อให้ได้ประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์ ในด้านอาหาร รวมถึงการ
ทดสอบรสชาติไวน์ รับประทานอาหารท้องถิ่น และฝึกทาอาหาร”
ผู้ ตอบแบบสอบถามในประเทศเยอรมัน 61 เปอร์เซ็นต์ บอกว่าพวกเขาต้องการท่องเที่ย ว
วันหยุดที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน แต่ยังมีอุปสรรคเรื่องราคา
Booking.com ค้นหาปัจจัยบวกและลบในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พบว่า
60 เปอร์เซ็นต์ ประทับใจกับการได้ดูธรรมชาติระหว่างการเดินทาง
54 เปอร์เซ็นต์ สังเกตเห็นผลกระทบในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ไปท่องเที่ยว
47 เปอร์เซ็นต์ เห็นผลกระทบทางบวกที่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีต่อชุมชนท้องถิ่น
42 เปอร์เซ็นต์ เห็นผลของการท่องเที่ยวที่ไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นกับประเทศบ้านเกิดของตนเอง
32 เปอร์เซ็นต์ รู้สึกผิดเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว
ส่วนอุปสรรคของการเดินทางที่จะทาให้เกิดความยั่งยืน คือ
42 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากราคา
32 เปอร์เซ็นต์ ขาดข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวขาดการรับรอง
22 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเวลาเช่นเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวที่ขาดแรงดึงดูดใจ
20 เปอร์เซ็นต์ขาดความหรูหราและความสะดวกสบาย
Airbnb ได้ทาสารวจแขกที่เข้าพักพบว่า 72 เปอร์เซ็นต์ของแขกที่เข้าพักบอกว่าประโยชน์ที่เกิด
ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่ได้จาการแชร์ที่พักกันอย่างน้อยเป็นสิ่งสาคัญในการเลือกพักที่พักประเภทนี้
The Adventure Travel Trade Association (ATTA) บอกว่ า เมื่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วผจญภั ย
ต้องการประสบการณ์จากการเดินทางเพิ่มมากขึ้น พวกเขากาลังมองหาแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ประการณ์เพิ่ม
มากขึ้น เช่น แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น ในปี 2018 แหล่งท่องเที่ยวจะสร้างกลยุทธ์ที่สามารถควบคุมได้
เพิ่มขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว ซึ่งหมายถึงการให้ความรู้กับคนในพื้นที่
และผู้จัดหา เช่นเดียวกับ Platform ที่ขายออนไลน์ ที่สามารถทาให้เข้าถึงประสบการณ์เหล่านี้ได้ แนวคิด
ความเป็นท้องถิ่นอาจจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหา Over-tourism เหมือนกับการค้นหาเพื่อนาไปสู่การกาหนด
กรอบการทางานระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวต่อการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน
การสารวจของ Condé Nast Traveler พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 58 เปอร์เซ็นต์ เลือกพักใน
โรงแรมที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนต่อคนในท้องถิ่นและโลก
ผลการสารวจของ Green Key พบว่า โรงแรมควรจะบันทึกไว้ว่า แขกเปิดที่จะปรับความหรูหรา
เพื่อที่จะพักในบางที่ที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม นักท่องเที่ยวทั่วโลกส่วนใหญ่พร้อมที่จะรับข้อเสนอนี้
94 เปอร์เซ็นต์ยินดีที่จะพักห้องที่ประหยัดพลังงาน เช่น การใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน
89 เปอร์เซ็นต์ ยินดีที่จะพักในห้องที่มีการปรับอากาศทางานเมื่อมีแขกอยู่ในห้องเท่านั้น
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80 เปอร์เซ็นต์ ยินดีที่จะพักแม้ว่าห้องน้าที่น้าไหลจากฝักบัวช้า
79 เปอร์เซ็นต์ ยินดีที่ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องอาบน้า (สบู่ แชมพู น้าหอม ฯลฯ) ทุกครั้งไป
75 เปอร์เซ็นต์ ยินดีที่ไม่ต้องเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวบ่อย
64 เปอร์เซ็นต์ยอมรับราคาสูงสาหรับอาหารที่เป็นผลิตของท้องถิ่นทั้งหมด
ดั ง นั้ น ผลจากการทบทวนวรรณกรรม สรุ ป ได้ ว่ า การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ
ประกอบด้วย 3 มิติที่สาคัญ คือ มิติทางเศรษฐกิจ มีการเลือกรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมที่สุดที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อประชากรในท้องถิ่น มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเป็นตัวแทนของความสมบูรณ์
ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และสังคมของจุดหมายปลายทาง มีแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่เป็นธรรม ให้การ
สนับสนุนกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อย่างเพียงพอ มิติทางสังคม การท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ เน้นถึง การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ มีการติดตามผลกระทบทางสังคม การ
ท่องเที่ยวควรเข้าถึงชุมชนได้ทุกแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่อ่อนแอและด้อยโอกาสต้องไม่ถูกแยกออก
จากกั น ท าให้ ก ารท่ อ งเที่ ย วเป็ น "ประสบการณ์ ท างสั ง คมโดยรวม" ช่ ว ยรั ก ษาและส่ ง เสริ ม ความ
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพและการศึกษาของชุมชนท้องถิ่น และการเชื่อมโยง
ไปยังภาคอื่นๆ นอกเหนือจากการท่องเที่ยว และมิทางด้านสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
รวมถึงการลดของเสียและการบริโภคที่มากเกินไป การศึกษาและการสร้างจิตสานึกเป็นสิ่งสาคัญในหมู่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เป็นการการท่องเที่ยวที่เหมาะสมซึ่งสามารถรองรับได้โดยสภาพแวดล้อม ขณะที่
นักท่องเที่ยวในฐานะผู้บริโภคที่สาคัญซึ่งเป็นการควบคุมพฤติกรรมของตนเองข้อปฏิบัติที่ สาคัญสาหรับ
นักท่องเที่ยว ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของพื้นที่นั้นๆ ไม่จงใจละเมิด
ความเชื่อทางศาสนาในท้องถิ่นหรือบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมของพฤติกรรม และไม่ทาร้ายสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพของท้องถิ่น
สรุปได้ว่า การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ประกอบด้วย 3 มิติที่สาคัญ คือ มิติทางเศรษฐกิจ มีการ
เลื อ กรู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ประชากรในท้ อ งถิ่ น มุ่ ง เน้ น ไปที่
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเป็นตัวแทนของความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และสังคมของจุดหมาย
ปลายทาง มีแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่เป็ นธรรม ให้ความสาคัญต่อการมีจริยธรรมในกลุ่ม องค์กร หรือชุมชน
เพื่อให้การท่องเที่ยวสามารถสร้างประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
โดยไม่สร้างผลกระทบทางลบ มีส่วนช่วยเหลือสังคม หรือแก้ไขปัญหาสังคม ให้การสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อย่างเพียงพอ มิติทางสังคม การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เน้นถึงการ
มีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ มีการติดตามผลกระทบทางสังคม การท่องเที่ยวควรเข้าถึงชุมชนได้
ทุกแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่อ่อนแอและด้อยโอกาสต้องไม่ถูกแยกออกจากกัน ทาให้การท่องเที่ยว
เป็น "ประสบการณ์ทางสังคมโดยรวม" โดยมีกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถ
เลื อ กด าเนิ น การได้ 6 ลั ก ษณะ ได้ แ ก่ การเป็ น ผู้ ส นับ สนุ น ส่ ง เสริม กิ จกรรมเพื่ อ สั งคมหรือ ตั ว องค์กร
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การตลาดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคม การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม การบริจาคเพื่อการกุศล
การอาสาช่วยเหลือชุมชน การประกอบการธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้เพื่อช่วยรักษาและส่งเสริม
ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพและการศึกษาของชุมชนท้องถิ่น และการ
เชื่อมโยงไปยังภาคอื่น ๆ เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบได้เป็นส่วนหนึ่งในการหล่อ
หลอมจิตใจของบุคลากรได้ตระหนักและส่งผลต่อพฤติกรรมการใส่ใจการดาเนินงานการท่องเที่ยวที่ต้องมี
ความรับผิดชอบ
2.1.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR)
ศาธิยา (2558) ได้อธิบายไว้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นการที่กิจการธุรกิจ
จะต้องบริหารและดาเนินงานภายใต้หลักคิดทางจริยธรรมและการจัดการ เพื่อสนองตอบต่อสังคม และ
ความคาดหวัง ของสังคมที่มีต่อกิจการด้วยความสมัครใจซึ่งนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
จีรพัฒน์ (2552) ได้อธิบายว่า CSR นั้นเป็นการดาเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และมีการ
จัดการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะไกลและระยะใกล้ ขนนาไปสู่การ
พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
Ven (2551) ได้อธิบ ายไว้ว่า Corporate Social Responsibility ควรเป็น การแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่เพราะมีข้อกาหนด หรือกฎหมายบังคับเท่านั้น แต่เป็นการ
กระทาที่ควรกระทาเพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุด องค์กรต้องแสดงความรับผิดชอบต่อความต้องการและความ
คาดหวังของนักลงทุน รวมถึงสังคม เพื่อให้องค์กรและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและมีความยั่งยืน
ชูศักดิ์ (2558) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ว่าเป็นการดาเนินกิจการของ
องค์กรที่ต้องมีรับ ผิดชอบต่อสั งคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยความเต็มใจ ไม่ได้ถูกบังคั บโดย
กฎหมายหรือข้อบังคับจากหน่วยงานรัฐ มีการดาเนินธุรกิจที่สร้ างความสมดุลแก่เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (2013: 3) ได้อธิบายไว้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) เป็นการดาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเอาใจใส่ ดูแลรักษา
สังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักของจริยธรรม มีการกากับดูแลธุรกิจที่ดี โดยเน้นที่ความรับผิดชอบต่อ
ผลกระทบที่มีต่อสังคม ที่เกิดจากการดาเนินกิจการ หรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
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ภาพที่ 1 Triple Bottom Line หรือ TBL
ที่มา: สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (อ้างใน สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน, 2013: 6)
Triple Bottom Line หรือ TBL เดิมเป็นแนวคิดของ John Elkington ซึ่งได้พัฒนาจากแนวคิด
ที่Brundtland Commission ขององค์การสหประชาชาติได้กาหนดไว้เมื่อปี 1987 ซึ่งเน้นเรื่อง People
Planet และ Profit โดยได้ให้ความสาคัญกับคุณค่า และความสาเร็จขององค์กรอย่างสมดุล โดยได้รักษา
สมดุลในมิติทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดาเนินองค์กร
อย่างมีธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส
1) ด้านเศรษฐกิจ จะมองในมิติการทาให้ธุรกิจเติบโตมีความมั่นคง
2) ด้านสังคม จะเน้นการเป็นมิตรต่อสังคมการเกื้อกูลต่อสังคมรอบข้าง
3) ด้านสิ่งแวดล้อม จะให้ความสาคัญในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (2551) ได้นิยามไว้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ หรือ CSR เป็น
การดาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแลรักษาสังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรม การ
กากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการปรับใช้ เพื่อให้นาไปสู่การ
ดาเนินธุรกิจองค์กรที่ประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า การจะดาเนินองค์กร
ภายใต้หลักคิดของ CSR นั้นจะต้องประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้
ด้านธุรกิจ จะครอบคลุมถึงการประกอบการทุกประเภททั้งที่มุ่งแสวงหาผลกาไร และมิได้มุ่ง
แสวงหาผลกาไร ซึ่งไม่จากัดเฉพาะกิจการขนาดใหญ่ แต่ยังรวม ถึงกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ ก
รวมถึงองค์กรที่จัดตั้งในลักษณะอื่นๆ
ด้านสังคม จะมองให้ 2 มิติ คือ มิติของกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับธุรกิจโดยตรง เช่น ลูกค้า
คู่ค้า ผู้ส่งมอบ (supplier) พนักงานและครอบครัวของพนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ชุมชนรอบถิ่นที่ตั้งของ
ธุรกิจ เป็นต้น และมิติกลุ่มผู้ที่เกี่ ยวข้องกับธุรกิจโดยอ้อม เช่น รัฐบาลและหน่วยงานกากับ ดูแลของรัฐ
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สมาคมการค้า กลุ่มวิชาชีพ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ผู้ที่จะมาเป็นลูกค้าหรือพนักงานของธุรกิจใน
อนาคต (prospect) ประชาชนทั่วไป ชุมชนนอกถิ่นที่ตั้งของธุรกิจ เป็นต้น
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม หมายถึ ง สิ่ ง ต่ า งๆที่ อ ยู่ ร อบตั ว มนุษ ย์ ซึ่ ง มี ทั้ ง สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เกิ ด ขึ้ น เองตาม
ธรรมชาติ เช่ น ป่ า ไม้ แม่ น้ า อากาศ ระบบนิ เ วศ เป็ น ต้ น รวมถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น เช่น
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น
2.1.4 ขั้นตอนในการดาเนินแนวคิด CSR
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (2551) ได้อธิบายถึงการปฏิบัติตามหลัก CSR ซึ่งได้นามาประยุกต์ใช้กับ
ธุรกิจ สามารถ แบ่งได้เป็น 4 ขั้น ดังนี้
1) ขั้นตอนที่ 1 mandatory level เป็นข้อกาหนดตามกฎหมาย (legislation) คือ การที่องค์กร
ธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมาย
แรงงาน การจ่ายภาษี เป็นต้น
2) ขั้นตอนที่ 2 elementary level การคานึงถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (economic profit)
เป็นการที่ธุรกิจจะต้องคานึงถึงความสามารถในการอยู่รอด และการได้รับผลตอบแทนจากการดาเนิน
ธุรกิจ จนถึงการส่งมอบผลประโยชน์นั้นให้แก่ถือหุ้น ซึ่งในขั้นนี้องค์กรควรให้ความสาคัญว่า ผลประโยชน์
ที่ได้มานั้นจะต้องไม่เบียดเบียนสังคม หรือสิ่งแวดล้อม
3) ขั้นตอนที่ 3 preemptive level หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ (business code of conduct)
หมายถึง การที่องค์กร ดาเนินธุรกิจจนสามารถสร้างกาไรแก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราที่เหมาะสม และผู้ประกอบ
ธุรกิจนั้นได้ใส่ใจเพื่อให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมใกล้ที่อยู่รอบข้างที่มีความ
คาดหวังว่าจะได้รับการดูแล หรือเอาใจใส่จากผู้ประกอบธุรกิจ
4) ขั้ น ตอนที่ 4 voluntary level ความสมั ค รใจ (voluntary action) เป็ น การด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ควบคู่กับการปฏิบัติตามแนวทาง CSR ด้วยความสมัครใจ โดยไม่ได้ถูกเรียกร้องจากสังคมแต่อย่างใด ซึ่งใน
ขั้นนี้ การประกอบธุรกิจจะอยู่บนพื้นฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นสาคัญ และการดาเนินการ
CSR ในส่วนนี้สมควรได้รับความยกย่องชื่นชมจากสังคมอย่างแท้จริง
2.1.5 รูปแบบในการดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
Kotler และ Lee (2005) กาหนดรูปแบบในการดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ 6
รูปแบบ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดาเนินโดยองงค์กร เพื่อสนับสนุนประเด็นทางสังคมและความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) การเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น ส่ ง เสริม กิ จกรรมเพื่ อ สั งคมหรือ ตั ว องค์ ก ร (Cause Promotion) เป็ น
รูปแบบที่องค์กรเข้าไปสนับสนุนมอบเงินหรือจัดตั้งกองทุนให้กับสังคม ด้วยการระดมทุน การมีส่วนร่ว ม
หรือการค้นหาอาสาสมัครเพื่อกิจกรรมของธุรกิจ หรือบริหารงานส่งเสริมนั้นด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มการ
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ตระหนักรู้แสดงความห่วงใยในประเด็นทางสังคม องค์กรจึงมุ่งเน้นการสื่อสารเพื่อจูงใจให้คนเข้าร่ว ม
บริจาคเงินหรือสิ่งของ รวมถึงการเข้าเป็นอาสาสมัครร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นหรือองค์กรนั้น
อาจจะร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ก็ได้ เป็นภารกิจที่ต้องทาเพื่อสังคมไม่เกี่ยวกับผลกาไรขององค์กร แต่มีส่วน
สาคัญที่จะสร้างสรรค์ให้สังคมมีคุณภาพน่าอยู่ยิ่งขึ้น
2) การตลาดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคม (Cause Related Marketing) คือ การบริจาคเงิน
ที่เป็นส่วนแบ่งจากการขายสินค้าหรือบริการขององค์กร เพื่อช่วยเหลือหรือร่วมแก้ไขปัญหาสังคมซึ่งมักมี
ช่วงเวลาที่จากัดแน่นอน กิจกรรมรูปแบบนี้ องค์กรมักจะร่วมมือกับองค์กรอื่นที่ไม่หวังผลกาไรเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพ และเพิ่มยอดขายสินค้า เพื่อนารายได้ไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศล อีกทั้งเปิดโอกาสให้
ผู้บริโภคมีส่วนร่วมช่วยเหลือการกุศลผ่านการซื้อสินค้า
3) การตลาดเพื่ อ มุ่ ง แก้ ไ ขปั ญ หาสั ง คม (Corporate Social Marketing) คื อ การสนั บ สนุ น
โครงการที่มุ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในหลาย ๆ ด้าน เช่น สาธารณสุข ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สุขภาวะ เป็นต้น สาหรับความ
แตกต่างระหว่างการตลาดเพื่อมุ่งแก้ปัญหาสังคมกับการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นทางสังคม คือการตลาด
เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมจะเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) เป็นหลักในขณะที่ การ
ส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม จะเน้นความตระหนักรู้ (Awareness) รวมถึงการสนับสนุน
ทรัพยากรด้านทุนและอาสาสมัครเพื่อการรับรู้ถึงประเด็นปัญหา และอาสาสมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
การช่วยแก้ปัญหาเท่านั้น ไม่เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
4) การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) คือ การช่วยเหลือในประเด็นปัญหาทาง
สังคม เป็นการทาการกุศลโดยตรงหรือร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ เป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่
พบเห็นได้บ่อยในองค์กรธุรกิจ และอาจจะทาตามกระแสความต้องการจากภายนอก หรือมีผู้เสนอให้ทา
มากกว่าจะเกิดจากการวางแผนภายในองค์กร ทาให้ไม่ค่อยเชื่อมโยงกับเป้าหมายหรือพันธกิจขององค์กร
5) การอาสาช่ ว ยเหลื อ ชุม ชน (Community Volunteering) เป็ น การสนั บ สนุ นหรือ จู ง ใจให้
พนักงานขององค์กร คู่ค้าเป็นอาสาสมัครร่วมสละเวลาและแรงงานในการทางานให้แก่ชุมชน และเพื่อ
ตอบสนองต่อประเด็นทางสังคมที่องค์กรให้ความสนใจและห่วงใยเป็นการสนับสนุนให้พนักงานขององค์กร
ได้ทาประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง และทาให้พนักงานและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
กิจกรรมเช่นนี้ส่งผลให้องค์กรเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคมภายนอกด้วย
6) การประกอบการธุ ร กิ จ อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Social Responsibility Business
Practices) คือ การดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาทางสังคม หรือ
ร่วมกันแก้ปัญหาด้วยการช่วยเหลือเยียวยาสังคม โดยกระบวนการทางธุรกิจเพื่อยกระดับสุขภาวะของ
ชุมชนและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยองค์ก รธุรกิจสามารถที่จะดาเนินการเอง หรือร่วมมือกับพันธมิตร
ภายนอกก็ได้
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2.1.6 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรั บผิดชอบ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็น
เครื่ องมือที่จ ะน าไปสู่ การพัฒ นาการท่ องเที่ยวอย่า งยั่งยื น ซึ่งที่ผ่ านมาได้มีการพู ดถึ งการพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นจานวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดในแต่ละด้านเพื่อนาไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งในเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าวได้มี
รูปแบบหรือแนวทางของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอยู่ด้วยแล้ว หากพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่าง
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบแล้ว กล่าวได้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่า
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการกระทาขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะ
นาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป กล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นเครื่องมือสู่การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สาคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยื นที่ถูกนามาใช้เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการ
ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ที่ ส ามารถน ามาพั ฒ นาเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ตามกรอบแนวคิ ด ของการท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
รับผิดชอบได้ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน The Global Sustainable Tourism Council (GSTC)
ได้น าเสนอเกณฑ์ การประเมิ น มาตรฐานการเดิ นทาง การท่องเที่ยวอย่า งยั่งยื น รับผิ ดชอบและรั ก ษ์
สิ่ งแวดล้ อม ส าหรั บ สถานที่ท่องเที่ ยว ซึ่งได้รับการประยุ กต์ มาจากการท่ องเที่ยวอย่า งยั่งยื น มูล นิธิ
สหประชาชาติ (United Nations Foundation) ร่วมกับองค์การท่องเที่ยวโลก (United Nations World
Tourism Organization - UNWTO) โปรแกรมสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง สหประชาชาติ ( United Nations
Environment Programme - UNEP) Rainforest Alliance และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการทองเที่ยวทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชนทั่วโลก รวมทั้งสิ้น 27 องค์กร ซึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะว่า “The Global Sustainable
Tourism Criteria Partnership” ไดนาเสนอ “เกณฑ์สาหรับการทองเที่ยวอย่างยั่งยืน” ในที่ประชุม The
World Conservation Congress ในปี ค.ศ. 2008 ณ นคร Barcelona ประเทศ Spain มีการจัดแบงออก
เป็น 4 เกณฑ์มาตรฐาน โดยยึดหลักการของการพั ฒนาอย่างยั่งยืนเป็นสาคัญ และแต่ละเกณฑ์มาตรฐาน
นั้น ประกอบด้วยรายละเอียดที่บ่งบอกว่าควรจะดาเนินการหรือปฏิบัติในเรื่องใดบ้าง จึงสามารถนาไปสู
ความเป็ น มาตรฐานขั้นต่าของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ (Global Sustainable Tourism Council,
2012) เกณฑ์การชี้วัดที่สาคัญ 4 ด้าน ประกอบด้วย
1) ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
1) ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว (Tourism strategy) มีการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ
บริหารจัดการในระยะยาว มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานในด้านสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคม มรดกทางวัฒนธรรม คุณภาพการดาเนินงาน สุขภาพ และความปลอดภัย
2) การจัดการองค์กรการท่องเที่ยว (Tourism management organization) มีการ
จัดตั้งกลุ่มองค์กรหรือคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบดาเนินงานเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ในประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และมรดกทางวัฒนธรรม
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3) การติดตามประเมินผล (Monitoring) มีระบบตรวจสอบประเมินผลและรายงานต่อ
สาธารณะในประเด็นสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และมรดกทางวัฒนธรรม
4) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change adaptation) มี
การพัฒนาในด้านต่างๆ ที่คานึงถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยึดหลักของการก่อสร้าง
อย่างงยั่งยืน และสอดคลองกลมกลืนกับธรรมชาติ วัฒนธรรม และอัตลักษณของชุมชนท้องถิ่น
5) ทรั พ ยากรแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว (Inventory of attraction sites) มี ท รั พ ยากรการ
ท่องเที่ยวที่โดดเด่น มีความสวยงามทางทัศนียภาพ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
โบราณคดี และวัฒนธรรม เป็นต้น
6) การวางแผนนโยบาย (Planning regulations) มีการวางแผนแนวทาง กฎระเบี ย บ
และนโยบาย เพื่อ ควบคุ ม การพั ฒ นาด้า นต่า งๆ อย่า งมีทิ ศ ทาง เพื่อ ป้อ งกั น ผลกระทบที่ จ ะเกิดขึ้น
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยว ปฏิบัติตามประกาศของผังเมืองหรือเขตการใช้
ที่ดิน และปฏิบัติตามกฎระเบียบของพื้นที่คุ้มครอง/พื้นที่อนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ
สัตว์ป่า ฯลฯ โบราณสถาน โบราณวัตถุหรือพื้นที่หวงห้าม อื่นๆ
7) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Access for all) มีการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก
ในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีการออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งสาหรับคนพิการ เด็ก
เล็ก และผู้สูงอายุ
8) สิทธิการครอบครองที่ดิน (Property acquisitions) มีกฎระเบียบข้อบังคับในการ
ซื้อขายที่ดินและการประกอบธุร กิจท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการคุกคามสิทธิการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ส าหรั บ ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนมีสิ ทธิในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ บุคคลภายนอกมาตั้งถิ่นฐานหรือ
ประกอบกิจการในพื้นที่
9) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (Tourist satisfaction) มีการประเมินและตรวจวัด
ความพึงพอใจของนั กท่ องเที่ย ว หรือผู้ รับบริการอย่างสม่าเสมอและต่ อเนื่ อง พร อมทั้งมีการแกไข/
ปรับปรุงสิ่งที่จาเป็นตามความเหมาะสม
10) มาตรฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability standards) มีระบบบริหารจัดการ
ภายใต้มาตรฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน
11) ความปลอดภัย (Safety and security) มีการจัดการด้านความปลอดภัยด้านชีวิต
และทรัพย์สินสาหรับนักท่องเที่ยว
12) ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม รั บ มื อ ก ร ณี ฉุ ก เ ฉิ น ( Crisis and emergency
preparedness and response) มีแผนรับมือเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสาหรับนักท่องเที่ยว มีระบบการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสาหรับบุคคลากร
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13) การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วที่ ยั่ ง ยื น (Promotion) สื่ อ ที่ ใ ช้ ใ นการเผยแพร /
ประชาสัมพันธ์ มีความสมบูรณและถูกต้องตรงกับความเป็นจริง และไมสัญญาเสนอสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้แก
ผู้รับบริการมากไปกว่าที่องค์กรหรือบริษัทสามารถทาได้
2) ด้านเศรษฐกิจต่อชุมชนท้องถิ่น
1) การตรวจสอบทางเศรษฐกิจ (Economic monitoring) องค์กรหรือบริษัทให้ การ
สนับสนุนการพัฒนาชุมชนด้านสังคมและสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ อาทิ การศึกษา สุขอนามัย ความ
สะอาด ฯลฯ
2) โอกาสการจ้างงานในท้องถิ่น (Local career opportunities) องค์กรหรือบริษัทมี
การจ้างงานคนท้องถิ่นเข้าทางานในตาแหน่งต่างๆ และจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู และทักษะ
หากจาเป็น
3) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder participation) ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนการท่องเที่ยว
4) ความคิดเห็นของชุมชนท้องถิ่น (Local community opinion) เปิดโอกาสให้ชุมชน
ได้แสดงความคิดเห็นและเสนอปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
5) การเข้าถึงท้องถิ่น (Local access) เคารพต่อธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
ตั้งอยู่โดยรอบ โดยสะท้อนให้เห็นจากการวางผังบริเวณ การออกแบบ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการไดมาซึ่งสิทธิในที่ดิน
6) ความตระหนักต่อการท่องเที่ยว (Tourism awareness) มีการปลูกฝังจิตสานึกและ
สร้างความตระหนักให้กับนักท่องเที่ยวในแง่ของการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7) การป้ องกัน การแสวงหาผลประโยชน์ (Preventing exploitation) องค์กรหรื อ
บริษัท มีการดาเนินนโยบายที่เป็นการต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอา
รัดเอาเปรียบต่อเด็กและเยาวชน เช่น การใช้แรงงาน การค้าประเวณี ฯลฯ
8) การสนั บ สนุ น ชุ ม ชน (Support for community) องค์ ก รหรื อ บริ ษั ท ให้ ก าร
สนับสนุนจัดทากฎ กติกา หรือจรรยาบรรณ สาหรับการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ของชุมชน แต่ทั้งนี้ต้องไดรับ
การยินยอมและความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่น
9) สนั บ สนุ น ผู้ ประกอบการในชุ มชนและสิ น ค้ าที่ ถู ก กฎหมาย (Supporting local
entrepreneurs and fair trade) องค์กรหรือบริษัทเสนอให้ความช่วยเหลือแกร้านคารายย่อยในชุมชน
เพื่ อ พั ฒ นาและขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ยั่ งยื น ซึ่ ง ท ามาจากวั ต ถุ ดิ บ หรื อ ภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เช่ น อาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เครื่องหัตถกรรม ศิลปะการแสดง ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ฯลฯ
3) ด้านการลดผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยว รวมไปถึงมรดกทางวัฒนธรรม
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1) การปกป้องแหล่งท่องเที่ยว (Attraction protection) มีแผนงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยว
2) การจัดการผู้มาเยือน (Visitor management) มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือ
กรอบกติกาของการทองเที่ย วในแหล่ งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหรือทางประวัติศาสตร์ อันเปราะบาง
เพื่อให้การทองเที่ยวสร้างผลกระทบน้อยที่สุด แต่ให้นักท่องเที่ยวไดรับความเพลิดเพลินมากที่สุด
3) พฤติก รรมนัก ท่อ งเที่ยว (Visitor behavior) มีก ารควบคุม พฤติก รรมอันไม่พึง
ประสงค์ของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด
4) การปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural heritage protection) ไมมีการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน หรือจัดแสดงโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ยกเว้นสิ่งที่ไดรับอนุญาตหรือ
ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
5) การสื่ อความหมายในพื้ นที่ (Site interpretation) มี ข้ อมู ลและการสื่ อ ความหมาย
เกี่ ย วกั บ สภาพแวดล้ อ มตามธรรมชาติ โ บราณสถาน โบราณวั ต ถุ ว ั ฒ นธรรมและวิ ถี ช ี ว ิ ต ของ
ท้ อ งถิ่ น แก ผู้ใช้บริการพรอมมีคาอธิบายขอความร่วมมือให้ประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความ
ระมัดระวังและเหมาะสม
6) ทรั พย์ สิ น ทางปั ญ ญา (Intellectual property) ช่ว ยสนับสนุนการปกป้ อ งรั ก ษา
สถานที่และทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์โบราณคดีวัฒนธรรม และสิ่งที่เป็นความเชื่อของท้องถิ่น รวมทั้ง
เปิดเส้นทางให้คนในท้องถิ่นเข้าถึงสถานที่และทรัพย์สินดังกล่าวได้
7) การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว (Visitor contributions) มีรูปแบบกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้นักท่องเที่ยวร่วมเป็นอาสาสมัครในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ
4) ด้านสิ่งแวดล้อม
1) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental risks) มีการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่ง
ด้านสิ่งแวดล้อม และระบุถึงความเสี่ยงที่สาคัญ
2) การปกป้องสิ่งแวดล้อมที่เปราะบาง (Protection of sensitive environments) มีระบบ
ในการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่มีความเปราะบาง เช่น เป็นแหล่งอาศัยของหรือขยายพันธุ์ของ
พืชและสัตว์ เป็นต้น
3) สัตว์ป่าคุ้มครอง (Wildlife protection) ไมมีการกักขังสัตว์ป่า ยกเว้นกฎหมายจะ
อนุญาตและต้องกระทาอย่างเหมาะสม และสัตว์ป่าชนิดหวงห้ามหรือชนิดคุ้มครองที่ยังมีชีวิต อยู่ควรมอบ
ให้พนักงานเจาหน้ าที่ตามกฎหมายเป็นผู้ ดูแล โดยจัดให้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมและมีการเลี้ยงดู อย่ าง
ถูกต้อง
4) การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก (Greenhouse gas emissions) มี ก ารตรวจวั ด การ
ปล่ อยก๊าซเรื อนกระจกจากแหล่ งที่มาต่างๆ ซึ่ งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรหรือบริษัท พรอมมี
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กระบวนการ วิธีการลด และสร้างสมดุลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะไมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
5) การอนุรักษ์พลังงาน (Energy conservation) มีการตรวจวัดการใช้พลังงาน ทราบ
แหล่งที่มาและมีมาตรการลดปริมาณการใช้พลังงานโดยรวม พรอมทั้งพยายามใช้พลังงานทดแทน
6) การจัดการน้า (Water management) มีการตรวจวัดการใช้น้า ทราบแหล่งที่มา
และมีมาตรการลดปริมาณการใช้น้า
7) การตรวจสอบทรัพ ยากรน้า (Water security) มีก ารตรวจสอบปริม าณการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรน้าเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์
8) คุณภาพน้า (Water quality) มีการตรวจสอบคุณภาพน้าอุปโภคและบริโภคอย่าง
สม่าเสมอ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
9) การบาบัดน้าเสีย (Wastewater) มีการบาบัดน้าเสีย และน้าทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพ
และหากกระทาไดก็ให้นากลับมาใช้ใหม่
10) ลดของเสีย (Solid waste reduction) การจัดการของเสียและขยะอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายให้มีของเสียและขยะเป็นปริมาณน้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งของเสีย
และขยะที่ไมสามารถนากลับมาใช้ไดอีก ลดการใช้สารที่มีอันตราย ไดแก ยากาจัดวัชพืช สีทาบ้าน น้ายา
ฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้าและน้ายาทาความสะอาดให้เหลื อน้อยที่สุด และพยายามทดแทนโดยการใช้
สารที่ไมมีพิษมีภัยต่อสุขภาพ นอกจากนี้การใช้สารเคมีทุกชนิดต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
11) มลพิ ษ ทางแสงและเสี ย ง (Light and noise pollution) มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ช่ ว ยลด
มลภาวะทางเสีย งและแสง มลภาวะอันเกิดจากน้าไหลบ่าหน้าดิน การกัดชะพังทลายของดิน การใช้
สารประกอบที่ทาลายโอโซน และสารพิษตกค้างในอากาศและดิน
12) การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Low impact transport) ลดการใช้พลังงาน
เพื่อการขนส่งที่เกินความจาเป็น ใช้ระบบขนส่งที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เช่น การใช้ร ถ
พลังงานแสงอาทิตย์ การปั่นจักรยาน การพายเรือ หรือใช้เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษน้อย
2.1.7 มาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน
กลุ่มประเทศอาเซียนได้จัดทามาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน (กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา, 2551) ประกอบด้วย มาตรฐานโรงแรมสีเขียวและมาตรฐานด้านอาหารและเครื่องดื่ม สรุปได้ดังนี้
1. มาตรฐานด้านโรงแรมสีเขียว ประกอบด้วยเกณฑ์และรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 2 มาตรฐานด้านโรงแรมสีเขียว
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เกณฑ์
รายละเอียด
1.1 นโยบายและข้ อ ปฏิ บั ติ ด้ า น 1.1.1 ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกระตุ้นให้เกิดความ
สิ่ ง แวดล้ อ มส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการ ร่วมมือของพนักงาน ลูกค้า และผู้จัดหา มีส่วนร่วมในการ
ธุรกิจโรงแรม
จัดการสิง่ แวดล้อม
1.1.2 มีแผนงานให้พนักงานได้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม เช่น
การฝึกอบรม
1 . 1 . 3 มี แ ผ น ง า น ก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ส าหรั บ
ผู้ประกอบการโรงแรม
1.1.4 มี แ ผนงานการตรวจสอบส าหรั บ การจั ด การ
สิ่งแวดล้อมของโรงแรมต่างๆ
1.2 การใช้ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green 1.2.1 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการโรงแรมใช้สินค้าผลิตภัณฑ์
Product)
ในท้องถิ่น เช่น อาหาร หัตถกรรม เป็นต้น
1.2.2 สนั บ สนุ น ให้ สิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
1.3 ร่วมมือกับองค์กรชุมชนท้องถิ่น 1.3.1 มีแผนงาน/กิจกรรมเพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้คนในท้องถิ่น
1.3.2 มีโปรแกรมการเรียนรู้สาหรับชุมชนต่อการป้อ งกัน
สิ่งแวดล้อม
1.3.4 สร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น
1.4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1.4.1 มีโปรแกรมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและ
ฝ่ายจัดการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
1.5 การจัดการของเสีย
1.5.1 มีการแนะนาเกี่ยวกับเทคนิคการจั ดการของเสีย เช่น
การลดของเสีย การนามาใช้ใหม่ การรีไซเคิล การแยกของ
เสีย และการทาปุ๋ยหมัก เป็นต้น
1 . 6 ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น อ ย่ า ง มี 1.6.1 มีการแนะนาเกี่ยวกับเทคนิคการประหยัดพลั งงาน
ประสิทธิภาพ
และ/หรือเทคโนโลยี เครื่องมือการประหยัดพลังงานเพื่อลด
การใช้พลังงานแก่โรงแรม
1.6.2 ติดตั้งมิเตอร์/เครื่องมือเพื่อตรวจสอบการใช้พลังงาน
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1.7 การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด
1.7.1 มีการแนะนาเกี่ยวกับเทคนิคการประหยัดน้า และ/
หรือเทคโนโลยี เครื่องมือการประหยัดน้าเพื่อลดการใช้น้า
แก่โรงแรม
1.7.2 บารุงรักษาอุปกรณ์การใช้น้าอยู่เสมอ
1.8 การจั ด การคุ ณ ภาพอากาศ 1.8.1 ออกแบบพื้นที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่
(ภายในและภายนอกอาคาร)
1.8.2 ตรวจสอบและบ ารุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ แ ละสิ่ ง อ านวย
ความสะดวกต่ า งๆ เพื่ อ รั บ ประกั น คุ ณ ภาพอากาศ เช่ น
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
1.9 ควบคุมมลพิษทางเสียง
1.9.1 มีโปรแกรมควบคุมมลพิษทางเสียงที่เกิดจากโรงแรม
1.10 การบ าบั ด และการจั ด การน้ า 1.10.1 ใช้ ก ลไกเพื่ อ ป้ อ งการปนเปื้ อ นและวิ ธี ล ดการ
เสีย
ก่อให้เกิดน้าเสีย
1.10.2 ส่งเสริมในการนาน้ามารีไซเคิลและน้าที่ใช้แล้วมาใช้
อีก เช่น เพื่อรดต้นไม้
1.10.3 สนับสนุนการใช้วิธีการบาบัดน้าเสียอย่างเหมาะสม
1.11 การกาจัดสารพิษและสารเคมี 1.11.1 มีป้ายบอกเกี่ยวกับสารพิษอย่างชัดเจน
1.11.2 มีการจัดการในการกาจัดของเสี ย ที่เป็น อัน ตราย
อย่างเหมาะสม
1.11.3 มีการตรวจสอบ ทาความสะอาดและบารุงรักษา
ห้องจัดเก็บเพื่อป้องกันแก๊สและสารเคมีรั่วไหลเป็นประจา
2. มาตรฐานด้านอาหารและเครื่องดื่ม
2.1 การออกแบบและการก่อสร้าง
2.1.1 พื้น กาแพง ผนัง สามารถทาความสะอาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไขมัน เศษอาหารและน้าไม่สามารถซึมได้
2.1.2 มีระบบระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถ
ระบาย ควัน ควันไฟ ไอน้า จากการปรุงอาหาร
2.1.3 มีมาตรการในการรักษาพื้นที่ให้ปลอดจากสัตว์และ
สัตว์นาโรคต่างๆ
2.2 สิ่งอานวยความสะดวก
2.2.1 น้ามีอย่างเพียงพอ
2.2.2 มี ร ะบบการก าจั ด ของเสี ย และน้ าเสี ย อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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2.2.3 สถานที่ที่จัดเก็บขยะประเภทต่างๆ และสิ่งที่สามารถ
นามารีไซเคิลได้มีอย่างเพียงพอ
2.2.4 สิ่งอานวยความสะดวกด้านห้องน้ามีการดูแลรักษา
และไม่ก่อให้ เ กิด การรบกวนและห่ างจากบริเวณสถานที่
ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2.3 การเก็บรักษาอาหารและอุปกรณ์ 2.3.1 มีการเก็บรักษาอาหารที่สะอาดก่อให้เกิดการเน่าเสีย
เครื่องมือต่างๆ
และการปนเปื้อนน้อยที่สุด
2.3.2 ห้องเก็บอาหารวัตถุดิบควรอยู่ห่างจากอาหารที่ปรุง
สุกพร้อมรับประทาน
2.3.4 อุณหภูมิของตู้เย็ นและเครื่ องทาความเย็นส าหรั บ
อาหารที่ ต้ อ งการความเย็ น (เช่ น เนื้ อ อาหารทะเล
ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากนม และ ปลา) ควรมีอุณหภูมิที่มีความ
เหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
2.3.5 พื้นห้ องจัดเก็บควรได้รับ การออกแบบเพื่ อจั ด เก็ บ
อุปกรณ์การบริการเดี่ยวได้ทั้งหมด (เช่น จานกระดาษ ถ้วย
ผ้ากันเปื้อนต่างๆ อุปกรณ์พลาสติก)
2.4 การดาเนินการด้านอาหาร
2.4.1 มาตรการที่ส ามารถปฏิบัติได้ควรนามาปฏิบัติเพื่อ
ดาเนินการอาหารที่ปลอดภัยและเหมาะสม
2.4.2 มีสิ่งอานวยความสะดวกในการล้างมืออย่างเพียงพอ
เช่น สบู่ ผ้าเช็ดมือ
2.4.3 ใช้ อุ ป กรณ์ ที่ มี ค วามสะอาด (เช่ น ทั พ พี ไม้ พ าย
อุปกรณ์ใช้ในการปรุงอาหารอื่นๆ) และ/หรือถุงมือพลาสติก
เพื่อลดการใช้มือสัมผัสกับอาหารให้น้อยที่สุด
2.5 การกาจัดอาหารเสีย
2.5.1 ระบุวันหมดอายุอย่างชัดเจน
2.5.2 แยกอาหารที่กาจัดออกอย่างชัดเจน
2.6 สุ ข ภาพและอนามั ย ของผู้ ดู แ ล 2.6.1 ผู้ดูแลด้านอาหารและเครื่องดื่มควรปลอดจากอาการ
อาหารและเครื่องดื่ม
บาดเจ็บและโรคที่สามารถติดต่อได้
2.6.2 รักษาสุขลักษณะส่วนบุคคลสาหรับผู้ดูแลอาหารและ
เครื่องดื่ม
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2.6.3 จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านความสะอาดและ
สุขลักษณะในการทาอาหาร
2.7 ความสะอาด
2.7.1 บารุงรักษาสถานที่ปรุงอาหารให้ได้มารฐานด้านความ
สะอาด
2.7.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานและดื่มมีความสะอาด
และถูกสุขลักษณะก่อนนาไปใช้
2.7.3 บารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือให้ มีความสะอาดเพื่อ
มาตรฐานของความสะอาด
2.7.4 ติดป้ายวัตถุที่มีพิษ (เช่น ผงซักฟอก สารฟอกขาว)
และเก็บรักษาให้ห่างจากอาหาร ยาฆ่าแมลงรักต้องปิดป้าย
และเก็บรักษาไห้ห่างจากผงซักฟอกและสิ่ งปราศจากเชื้อ
โรคเหมือนกับอาหาร
2.8 การบารุงรักษา
2.8.1 บารุงรักษาอุปกรณ์ติดตั้งต่า งๆ ให้ อยู่ในสภาพที่ ดี
พร้อมใช้งาน
2.8.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
ควรได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2.9 ระดับคุณภาพ
มีกลไกหรือเวทีที่ให้นักท่องเที่ยวได้สะท้อนกลับถึงคุณภาพ
การให้บริการ
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2551)
2.1.8 เกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนอาเซียน
กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา (2014) ได้จัดทามาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
กลุ่มประเทศอาเซียน มีองค์ประกอบ 8 ด้าน ดังนี้
1. มาตรฐานของเจ้าของชุมชนและการจัดการ
1) ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลที่โปร่งใส มีการจัดการโดยสมาชิกในชุมชนและมี
คณะกรรมการที่ผ่านการเลือกตั้งจาก สมาชิกเพื่อดารงตาแหน่งมีระยะเวลาดารงตาแหน่งสูงสุดไม่เกิน 5 ปี
มีโ ครงสร้า งการบริห ารจัด การที่ช ัด เจนตามบทบาทหน้า ที่ รับ ผิด ชอบตามที่ไ ด้ล งไว้ มีการกาหนด
กฎระเบียบข้อปฏิบัติในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น และมีการดาเนินงานตามกฎระเบียบที่
วางไว้ มีการรับสมัครสมาชิก CBT เป็นไปตามกฎระเบียบที่ชุมชนกาหนดไว้ มีการรับสมาชิกในการให้การ
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บริการทางการท่องเที่ยว เช่น ที่พัก อาหารและ เครื่องดื่ม จะต้องดาเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรมขึ้นอยู่
กับคุณภาพและความเห็นจากสมาชิก และสมาชิก CBT ต้องมีความรู้และมุ่งมั่นที่จะดาเนินงานด้านการ
ท่องเที่ยวโดย และมีบทบาทที่เฉพาะเจาะจง อีกทั้งการนัดหมายประชุม-ยกเลิกการประชุม ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ CBT
2) การได้รับการรับรอง CBT ตามกฎหมาย โดยมีการจัดการ CBT ต้องได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับจังหวัดหรือระดับชาติ และการจัดการ CBT ต้องเป็นที่ยอมรับ
และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ประสิทธิภาพและการจัดการที่โปร่งใส่ โดยมีการจัดการ CBT มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนและความต้องการของสมาชิก รวมถึงผู้ประกอบการภายนอก สมาชิก
เห็นด้วยในแนวทางปฏิบัติตามหลักการ CBT ASEAN ชุมชนมีศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการให้กับ
ผู้ที่มาเยี่ยมชม การจัดการ CBT ต้องช่วยเพิ่มการใช้สินค้าและบริการโดยชุมชน มีระบบการจัดการทาง
การเงินที่ชัดเจน สมาชิกสามารถตรวจสอบได้ มีแผนงานประจาปีที่ชัดเจนในรูปแบบเอกสาร สมาชิก
สามารถเข้าถึงได้ มีการกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานในระยะยาวที่ ชัดเจน ใน
รูปแบบเอกสาร สมาชิกสามารถเข้าถึงได้ และมีกลไกลในการตรวจสอบประเมินผลการดาเนินงานด้าน
CBT
4) ประสิทธิ ภ าพของภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางในการทางานร่วมกันระหว่ าง
บริษัททัวร์กับชุมชน มีการดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิด กับ
ชุมชนใกล้เคียง มีการระบุบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนได้เสียที่ชัดเจนในรูปแบบเอกสาร มีการแนะนาข้อ
ปฏิบัติหรือกฎระเบียบของชุมชน รวมถึงการให้คาปรึกษากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีการสร้าง
ความร่วมมือกับชุมชนใกล้เคียง
2. การสนับสนุนในการสร้างสังคมที่สงบสุข
1) การให้เกียรติในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยมีไม่สนับสนุนการขายบริการทางเพศ
การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็กและเยาวชน กิจกรรมของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก เปิดโอกาสให้สมาชิกที่ด้อยโอกาสใน
ชุมชน เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ เยาชน เป็นต้น มีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์อย่างเหมาะสม และ
การจั ดการ CBT น าไปสู่ การปรั บ ปรุงพัฒ นาโครงสร้างและการบริการพื้นฐานส าหรับชุมชน เช่น น้า
สุขาภิบาล พลังงาน การศึกษา สุขภาพ เป็นต้น
2) การกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม โดยมีการแบ่งปันผลประโยชน์มีความ
ชัดเจนโปร่งใส มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชน และมี
ขั้นตอนในการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้
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3) มาตรฐานในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยมีเกิดการจ้างงานในชุมชน
ท้องถิ่นที่มีการจัดการ CBT ท้องถิ่นหรือภูมิภาค จัดการผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความสอดคล้องกับ CBT
ผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นถูกใช้ในการเปรียบเทียบการนาเข้าผลิตภัณฑ์จากภายนอก เช่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนกับ
สินค้าที่ระลึกจากภายนอก และมีการสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างเครือข่าย CBT ผู้ประกอบการ
เอกชน และภาครัฐ เพื่อเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาค
4) การรักษาความสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมและคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณี โดยมี
การจั ดทาข้อมูล ทางด้านวัฒ นธรรมประเพณี ข องชุ มชนในรูป แบบเอกสารมี การอนุ รั กษ์ และปกป้ อ ง
วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชุมชน มีการออกกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ
วัฒนธรรมของชุมชน มีการจัดการ สนับสนุนการคงไว้ซึ่งวิถีดั้งเดิมและความคิดริเริ่มในการสร้างวิถีทาง
เลือก มีการแจ้งข้อควรปฏิบัติให้ผู้มาเยี่ยมชมชุมชนปฏิบัติตาม มีกระบวนการตัดสินใจร่วมในการระบุว่า
วัฒนธรรมใดควรหรือไม่ควรนามาแลกเปลี่ยนกับผู้มาเยือน
3. การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
1) การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ โดยมี ก ารระบุ แ ละวางแผนจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ในรูปแบบเอกสารโดยผ่าน
ความเห็นชอบจากสมาชิกชุมชน มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่
มุ่งเน้นการเสนอคุณค่าของทรัพยากรในการส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี อีกทั้งมีกฎระเบียบชุมชน
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องช่วยปกป้องและนาเสนอคุณค่าของธรรมชาติ
2) กิจกรรมอนุรักษ์เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โดยมีกองทุนชุมชนพร้อมที่จะสนับสนุน
การดาเนิ น งานด้านการพัฒ นาสิ่ งแวดล้ อม มีแนวทางในการจัดการของเสี ย ที่เป็นระบบ โดยใช้ห ลั ก
reduce, reuse, recycle และการจัดการสุขอนามัยของเสีย เช่น การทาปุ๋ยหมัก มีแนวทางในการจัดการ
น้าเสียที่เหมาะสม สามรถลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ลดการสร้าง
ขยะในชุมชนโดยการนาวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ มีการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นศึกษา
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชนให้กับผู้มาเยือน และใช้แหล่งพลังงานที่ให้ค่าคาร์บอนต่าในพื้นที่ชุมชน
4. การเป็นเจ้าบ้านที่ดีและการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระว่างชุมชนกับผู้มาเยือน
1) การปฏิสัมพัน ธ์ ร ะหว่า งผู้มาเยือนและเจ้า บ้า น โดยมี การสื่ อความหมายด้าน
สิ่ งแวดล้ อมและวัฒ นธรรมของชุ มชนและรอบๆ ชุมชน มีมาตรการในการตรวจสอบและดู แลความ
ปลอดภั ย ส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว มี ข้ อ ควรปฏิ บั ติ ส าหรั บ ชุ ม ชนเจ้ า ของพื้ น ที่ แ ละผู้ ม าเยื อ น มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้มาเยือน มีระบบการประเมินความพึงพอใจในด้านการบริการให้กับผู้
มาเยือน มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่ว มใน
กิจ กรรมกับ คนท้องถิ่น และมีการควบคุมคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพการให้ บริการ ในรูปของการ
ประเมิน
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2) การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีการกาหนดราคาในการเข้า
ชมที่โปร่งใสสาหรับผู้มาเยือน และมีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับชุมชน มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าในแง่ของการ
ลงทุนด้านสังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ มีการระบุกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับความต้องการของ
ชุมชน มีการกาหนดสินค้าทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับศักยภาพการบริการและการตลาดโดยไม่ซ้ากัน
และมีการจัดโปรแกรมทางการตลาดที่กาหนดเป้าหมายและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อดึงดูดความ
สนใจของกลุ่มตลาดที่ได้ระบุไว้
5. คุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยว
1) ความเชี่ยวชาญและคุณภาพของไกด์ท้องถิ่น ไกด์ต้องมีความรู้เกี่ยวกับชุมชนเป็น
อย่ า งดี แ ละมี ค วามพร้ อ มทางร่ า งกาย เหมาะสมกั บ กิ จ กรรมที่ น าเสนอ สามารถน าเสนอให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสาคัญของทรัพยากรในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงตามมาตรฐาน CBT ASEAN
ต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการในชุมชนหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการอนุญาตให้ประกอบการ
ต้องเป็นแบบอย่ างที่ดีให้ กับผู้ มาเยื อนสามารถสร้างจิตส านึกให้เกิดการอนุรักษ์ได้ และต้องได้รับ การ
ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เช่น การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การสื่อความหมาย การจัดการกลุ่ม
นักท่องเที่ยว การบริการ การสื่อสาร วัฒนธรรมท้องถิ่น ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และแนวทางปฏิบัติของ
CBT เป็นต้น
2) คุณภาพของการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยวต้องดาเนินงานภายใต้
วัตถุประสงค์และหลักการของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีความเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติภายในชุมชน มีการระบุโปรแกรมท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมที่
ชัดเจน รวมถึงมีระบบการจองในรูปแบบเอกสาร มีการจัดเก็บข้อมูลจานวนนักท่องเที่ยว มีการแจ้งข้อควร
ปฏิบัติและข้อมูลที่จาเป็นสาหรับนักท่องเที่ยวล่ว งหน้า มีการควบคุมคุณภาพการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว
รวมถึงมีการตรวจสอบความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวเพื่อนากลั บมาพัฒนากิจกรรม มีการให้ข้ อมู ล ที่
ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงแก่นักท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยวที่เกิดมุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้และความ
เพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยว และมีการจากัดจานวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมต่อขีดความสามารถในการ
รองรับในแต่ละกิจกรรม
6. คุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม
1) การบริ ก ารด้ า นอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี คุ ณ ภาพ อาหารและเครื่องดื่มต้องมี
ปริมาณที่เหมาะสมกับคุณภาพและราคา ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
ขั้น ตอนในการปรุ งอาหารต้องถูกหลักอนามัย การบริการอาหารเครื่องดื่มต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบ
ข้อบังคับที่ตกลงกันไว้กับสมาชิก ได้รับการรับรองจากมาตรฐานการผลิตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
อาหารฮาลาล เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเรียนรู้กรรมวิธีในการประกอบอาหาร มีการพัฒนา
ทักษะและฝึกอบรมบุคลากรในด้านการพัฒนาคุณภาพอาหารอย่างต่อเนื่อง เช่น สุขอนามัยในการเตรียม
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อาหาร โภชนาการ อาหารท้องถิ่นดั้งเดิม มาตรฐานการต้อนรับการบริการ การบริหารจัดการกลุ่ม การ
ดูแลลูกค้า การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การช่วยเหลือด้านความปลอดภัย ค่านิยมประเพณีของชุมชน การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แนวทางการปฏิบัติของ CBT เป็นต้น
2) การจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการอาหารและเครื่องดื่มอยู่ภ ายใต้
ข้อตกลงร่มกันของสมาชิก เมนูอาหารมีความเหมาะสมกับราคา มีการกาหนดช่วงเวลาในการบริการตาม
ข้อตกลงระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว อาหารและเครื่องดื่มที่นามาบริการมีความเพียงพอ มีเมนูอาหาร
ที่หลากหลายไม่ซ้ากันในแต่ละมื้อ และควรมีอาหารท้องถิ่นในเมนู วัตถุดิบที่ใช้มาจากแหล่งต่างๆ ในชุมชน
ไม่มีการนาสัตว์ป่าหรือวัตถุดิบ ต้องห้ามทางกฎหมายมาประกอบอาหาร มีขนมหวานและผลไม้เสริมในแต่
ละมื้อ การเตรียมอาหารในภาชนะที่สะอาด ล้างมือและใส่เครื่องป้องกันขณะประกอบอาหาร เปิดโอกาส
ให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนในการเรียนรู้การประกอบอาหารดั้งเดิมของท้องถิ่น และใช้วัสดุที่มาจากธรรม
ธรรมชาติในการเป็นภาชนะ
7. คุณภาพด้านที่พัก
1) การประกันคุณภาพผู้ให้บริการด้านที่พัก ผู้ให้บริการที่พักต้องได้รับคัดเลือกและ
ผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวว่าเหมาะสมกับตลาดกลุ่มเป้าหมาย มีความมุ่งมันที่จะพัฒนา
ที่พักให้ มี คุณ ภาพมี ความสอดคล้ อ งกั บบริบ ทแวดล้ อมและวัฒ นธรรมท้ อ งถิ่น มีการดาเนิ นงานตาม
ข้อตกลงของระเบียบมาตรฐาน CBT ASEAN ที่พักมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย
เหมาะแก่การเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชน ผู้ให้บริการด้านที่พักต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานด้านที่พัก เช่น มาตรฐานโฮมสเตย์ และผู้ให้บริการด้านที่พักต้องได้รับการอบรมเพิ่ม ทักษะ
ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่ อง เช่น การจัดการที่พัก สุขอนามัยในการเตรียมอาหาร มาตรฐานการ
ต้อนรับ การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การดูแลลูกค้า การสื่อสาร เป็นต้น
2) การจัดการด้านที่พัก โดยมีระบบการจองห้องพักที่ชัดเจนในรูปแบบของเอกสาร มี
การแจ้งข้อควรปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวรับทราบ โครงสร้างของที่พัก
มีความมั่นคงแข็งแรง ห้องน้าสะอาดมิดชิด มีความเป็นส่วนตัว มี อากาศถ่ายเทสะดวก มีการทาความ
สะอาดห้องพักและก้องน้าอย่างสม่าเสมอ ห้องน้าที่เป็นส่วนรวมควรมีถังน้า ขัน ถังขยะ รวมถึงสบู่และ
กระดาษชาระ มีการปรับภูมิทัศน์บริเวณที่พักให้ดูส ะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ มีอุปกรณ์เครื่องนอนขั้น
พื้นฐานไว้รองรับอย่างเหมาะสม มีการเตรียมแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยว ไม่ตกแต่งที่
พักจากซากสัตว์ป่า ยกเว้นเป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงเพื่อการสื่อความหมาย มีอุปกรณ์ส่องสว่างไว้คอย
บริการนักท่องเที่ยวไม่สร้างที่พักอยู่ในแหล่งประวัติศาสตร์สาคัญของชุมชน ควรอยู่ห่างจากฟาร์มเลี้ยง
สัตว์ เพื่อป้องกันผลกระทบทางกลิ่น มีที่จอดรถและป้ายให้ข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งผู้ให้บริการ
ด้านที่พักควรมีทักษะเบื้องต้นในการปฐมพยาบาล
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8. ประสิทธิภาพการทางานของพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว
1) ข้อตกลงการดาเนินงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน พันธมิตรด้านการท่องเที่ยวได้รับ
การรับรองการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐาน CBT ASEAN หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีการ
ทาพันธสัญญาข้อตกลงร่วมกับชุมชนที่ชัดเจนปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในการดาเนินงานภายใต้ระเบียบของ
ชุมชน มีการพัฒนาหนุนเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการร่วมกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
2) สนับสนุนชุมชนและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ พันธมิตรด้านการท่องเที่ยวเคารพ
ในกฎระเบียบที่ชุมชนกาหนดขึ้น บุคลากรมีความเข้าใจพื้นที่ชุมชนและภาพความเป็นท้องถิ่น มีการ
บริหารจัดการที่คานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมของชุมชน ใช้ยานพาหนะที่มีเครื่องยนต์
ขนาดเล็กในพื้นที่ชุมชน มีการประชุมปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มท่องเที่ยวหากมีความเสี่ยงต่อการเกิด
ผลกระทบต่อสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ลดการสร้างขยะให้กับชุม ชนโดยการนาขยะที่
นาเข้ามาออกไปจัดการทุกครั้ง ให้ความร่วมมือในโครงการต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้น สนับสนุนคณะกรรมการ
ชุมชนในการฝึกอบรมไกด์ท้องถิ่นโดยใช้คนในท้องถิ่น และมีการบริการที่พักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3) การสนับสนุน ด้า นเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนการใช้และซื้ อผลิ ตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวที่มาจากท้องถิ่น เช่น ที่พัก การขนส่ง กิจกรรม อาหาร ของที่ระลึก มีข้อตกลงร่วมกันกับชุมชน
ในการผลิตสินค้าและการกาหนดราคาที่ชัดเจน และมีส่วนร่วมในการปันผลกาไรเพื่อพัฒนาชุมชนในด้าน
ต่างๆ
4) การสร้างการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ร่วมสารวจเก็บข้อมูลและให้ข้อมูลความรู้แก่ไกด์
ท้องถิ่น มีการทาการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบไม่โฆษณาเกินจริง มีข้อตกลงกับกลุ่มคณะกรรมการ
ท่องเที่ยวเพื่อจากัดขนาดกลุ่มและจานวนที่เหมาะสมของนักท่องเที่ยว มีความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นต่อชุมชนและให้คาแนะนานักท่อ งเที่ยวก่อนมาเที่ยวในชุมชน และให้ข้อมูลด้านการเดินทางและ
สิ่งจาเป็นในการเดินทางท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว
5) ประสบการณ์ที่ดีและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว มีการทาประกันชีวิตให้กับ
นักท่องเที่ยวก่อนมีการเดินทาง มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความปลอดภัยในการประกอบกิ จกรรมที่อันตรายและ
มีความเสี่ยง การทาการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบไม่ให้ข้อมูลเกินจริง บุคลากรมีประสบการณ์หรือ
ได้รับการฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีการประเมินผลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
2.1.9 เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมซน (อพท.)
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมซนนั้นถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการ
วางแผน ดาเนินการ และ ประเมินผลการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน อพท.โดยมีองค์ประกอบ 5 ด้าน
ดังนี้ (ส านั กท่องเที่ย วโดยชุ มซน องค์การบริห ารการพัฒ นาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์ ก ารมหาซน) (อพท., 2559, ออนไลน์ ) ในการพั ฒ นาเกณฑ์ ม าตรฐานการบริ ห ารจั ด การแหล่ ง
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ท่องเที่ยวโดยชุมซนนั้น อพท. มีแนวคิดหลักใน การบูรณาการองค์ประกอบของการพัฒนาชุมซนโดยใช้
การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือเป็นหลัก โดยคานึงถึงความ ยั่งยืน และ ความอยู่ดีมีสุขของประซาซนในชุมซน
ดังนั้น เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยชุมซนจึงประกอบด้วย 5 ด้านใหญ่ คือ ด้าน
การจัดการอย่างยั่งยืน ด้านการกระจายผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น สังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการอนุรักษ์
และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืน และด้านบริการและความปลอดภัย โดยเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุม
ซน 5 ด้านนั้นจะแบ่งเป้าประสงค์ทั้งสิ้น 28 เป้าประสงค์ ดังนี้
ด้าน 1: กลุม่ ท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการจัดการอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ 1 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยชุมซน
เป้าประสงค์ที่ 2 ประสิทธิภาพของข้อตกลงร่วมกันสาหรับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 3 ประสิทธิภาพของข้อควรปฏิบัติสาหรับนักท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่ 4 ประสิทธิภาพของกลุ่มบริหารจัดการการท่องเที่ยวในการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มฯ
เป้าประสงค์ที่ 5 ประสิทธิภาพของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
เป้าประสงค์ที่ 6 ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่างๆ
เป้าประสงค์ที่ 7 ประสิทธิภาพด้านการจัดการการตลาดและประซาสัมพันธ์การท่องเที่ยวฯอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ 8 ประสิทธิภาพของระบบบัญชี การเงิน
เป้าประสงค์ที่ 9 การให้ความสาคัญกับเยาวชน
ด้าน 2: ด้านการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 10 ประสิทธิภาพในการจัดสรรรายได้
เป้าประสงค์ที่ 11 ประสิทธิภาพในการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 12 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่ 13 การให้ความสาคัญกับสิทธิมนุษยชนในการท่องเที่ยว
ด้าน 3: ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ 14 คุณภาพทนข้อมลด้านมรดก'วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่ 15 ประสิทธิภาพในการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมผ่านการท่องเที่ยวเซิงวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ 16 ประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น
ด้าน 4: ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ 17 ประสิทธิภาพในการจัดการพื้นทีเพื่อการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่ 18 คุณภาพทนข้อมลด้านทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดส้อม
เป้าประสงค์ที่ 19 ประสิทธิภาพในการเผยแพร่ภูมีปัญญาด้านทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการ
ท่องเที่ยวเซิงนิเวศ
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เป้าประสงค์ที่ 20 ประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 21 ประสิทธิภาพในการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของการรักษาทรัพยากร
ธรรมซาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการท่องเที่ยว
ด้าน 5: ด้านบริการและความปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่ 22 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่ 23 ประสิทธิภาพของนักสื่อความหมาย
เป้าประสงค์ที่ 24 คุณภาพของเส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่ 25 คุณภาพของจดบริการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่ 26 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิธีการเดินทางท่องเที่ยวในชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 27 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกรณีฉุกเฉิน
เป้าประสงค์ที่ 28 ประสิทธิภาพในการติดต่อประสานงานด้านบริการ
โดยแต่ล ะเป้ าประสงค์จะประกอบด้ว ย “เกณฑ์ย่อย” ที่ใช้วัดระดับประสิ ทธิภ าพ และ
คุณภาพของแต่ละ เป้าประสงค์โดยในแต่ละ “เกณฑ์ย่อย” จะประกอบด้วย “ดัชนี” ชี้วัดความสมบูรณ์
ของเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมซน
2.1.10 มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน (สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน)
สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (2556) ได้พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้น ซึ่งไม่ใช้
เป็ น การออกกฎเกณฑ์ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชน ในทางกลั บ กั น กลั บ ช่ ว ยป้ อ งกั น สิ ท ธิ ชุ ม ชนหากมาตรฐานนั้ น มี
กระบวนการทางานที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเห็นประโยชน์จากการมีมาตรฐานชุมชนจะได้โดยประโยชน์
3 ประการจากมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่ กรอบแนวทางในการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ
และเกิดการเก็บหลั กฐานเชิงประจักษ์ ไว้สาหรับการตรวจสอบตนเองและให้ผู้มีส่วนได้ -ส่วนเสีย รับรู้
รับทราบเป็นการทาให้กระบวนการพัฒนาชุมชนโปร่งใสตรวจสอบได้ และไม่ได้อยู่ภายใต้ผู้นาเดี่ยวหรือ
ผู้เกี่ยวข้องไม่กี่คนเท่านั้น การสร้างคุณภาพและยกระดับการท่องเที่ยวที่อยู่ในมือของชุมชนที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ให้เกิดความยั่งยืนที่แท้จริง เพราะทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและสังคมชุมชนที่หลอม
รวมอยู่ด้วยกันจะคงอยู่แน่นอน เพราะชุมชนจะต้องมีการติดตามประเมินผล มีการวางแผนการทางานเพื่อ
เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานซึ่ ง เป็ น กระบวนการที่ ท าให้ ชุ ม ชนมี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล เห็ น ผลกระทบ เป็ น
กระบวนการในการสร้างความรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ต่างจากผู้ประกอบการ
หรือสถานประกอบการอื่น ซึ่งหากมีเหตุอันเกิดจากผลกระทบการท่องเที่ยวก็อาจย้ายสถานประกอบการ
ไปที่อื่น ดังนั้น ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นในทางปฏิบัติเพราะคนในชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของ และเพิ่มโอกาสใน
การเข้าถึงการตลาดที่มีศักยภาพ เนื่องจากนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการบางกลุ่มเลือกใช้บริการที่มีการ
รับรองเรื่องคุณภาพ อาทิ กลุ่มนักเรียนนานาชาติ จะให้ความสาคัญเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย
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กลุ่มผู้ประกอบการทางยุโรปให้ความสาคัญเรื่องการเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น (สถาบัน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2556, หน้า 1-2) โดยมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่
ด้านที่ 1 การจัดการอย่างยั่งยืนของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
1) ระบบการบริ หารจัด การโดยชุมชนแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบ 8 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านวัฒนธรรม ด้านสุขภาพ-สุขอนามัย ด้านความปลอดภัย ด้านคน-สังคม ด้าน
ผลประโยชน์ ด้านคุณภาพการบริการ และด้านการตลาด โดยมีเกณฑ์ย่อยดังนี้
1.1) มีการทางานในระบบกลุ่มท่องเที่ยวซึ่งคณะกรรมการเข้ามาบริหารจัดการ
1.2) คณะกรรมการมีความเข้าใจในเป้าหมายและหลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
1.3) คณะกรรมการมีความรู้ความสามารถที่ครอบคลุมทั้ง 8 ด้าน
1.4) สมาชิกในกลุ่มฯเป็นคนในชุมชนและเข้าใจเป้าหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
1.5) กลุ่มท่องเที่ยวมีการแบ่งหน้าที่และกระจายบทบาทการทางานที่ครอบคลุมทั้ง 8 ด้าน
1.6) มีกลไกการประสานงานโดยมีผู้ประสานงานที่ซัดเจน
1.7) มีการจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มอย่างเป็นระบบและมีการปรับปรุงข้อมลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ทุกๆปี
1.8) กลุ่มท่องเที่ยวมีแผนงานที่ซัดเจนและครอบคลุมทั้ง 8 ด้าน
1.9) กลุ่มท่องเที่ยวมีระบบการเงินและบัญชีที่ซัดเจนโปร่งใสและตรวจสอบได้
1.10) กลุ่มท่องเที่ยวมีการกาหนดจานวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ของ
สภาพพื้นที่ชุมชน
2) การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวและชุมชน มีเกณฑ์ย่อยดังนี้
2.1) กลุ่มท่องเที่ยวมีกระบวนการทางานที่ให้โอกาสกับสมาชิกในการร่วมคิดวางแผนและ
ตัดสินใจ
2.2) สมาชิกมีความรู้สึกถึง ความเป็นเจ้าของที่แสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมเซ่นการเช้ามา
รับทราบข้อมูลร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมแรงหรือร่วมทุนโดยการถือหุ้นร่วมกัน
2.3) มีการประชุมหรือเวทีแลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่มอย่างสม่าเสมอ
2.4) มีการกระจายข่าวสารการความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของกลุ่มท่องเที่ยวให้ชุมชนรับรู้
อย่างต่อเนื่อง
2.5) เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มท่องเที่ยว
2.6) กลุ่มท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยว
3) การเสริมศักยภาพของคนในกลุ่มและชุมชน มีเกณฑ์ย่อยดังนี้
3.1) สมาชิกได้รับโอกาสพัฒนาความรู้และทักษะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ข องตน
อย่างต่อเนื่องและสามารถนาความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.2) ผู้นาและสมาชิกมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้แก่บุคคลและหน่วยงาน
ที่สนใจได้
3.3) มีการหมุนเวียนให้สมาชิกได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมต่างๆ
3.4) มีกิจ กรรมในการเสริ มสร้ างศั กยภาพของสมาชิ กลุ่ มและคนในชุ มชนซึ่ง บรรจุ ไ ว้ ใ น
แผนการดาเนินงาน
4) ระบบประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ที่ครอบคลุมทั้ง 8 ด้าน มีเกณฑ์ย่อยดังนี้
4.1) มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น สมุ ด เยี่ ย ม
แบบสอบถาม เป็นต้น
4.2) มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของสมาชิ ก กลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วในรู ป แบบต่ า งๆเซ่ น เวที
ประจาเดือนประชุมกลุ่มย่อยหรือการตอบแบบสอบถามการสัมภาษณ์เป็นต้น
4.3) มีเวทีประชาคมเพื่อสร้างการรับรู้ของคนในชุมชนเกี่ยวกับการดาเนินงานของกลุ่มและ
เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4.4) มีการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจทั้งจากนักท่องเที่ยวสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยว
และคนในชุมชนเพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวต่อไป
5) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว มีเกณฑ์ย่อยดังนี้
5.1) มีข้อตกลงหรือกฎระเบียบของกลุ่มท่องเที่ยวที่ได้รับยอมรับจากคนในชุมชนและสมาชิก
ปฏิบัติตามข้อกาหนดนั้น
5.2) กลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วมี ก ารก าหนดกฎระเบี ย บส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและมี ก ารแจ้ ง ให้
นักท่องเที่ยวรับทราบล่วงหน้า
5.3) กลุ่มท่องเที่ยวมีการจัดทาสื่อเผยแพร่กฎระเบียบให้กับชาวบ้านและนักท่องเที่ ยวได้รับ
ทราบเซ่นป้ายประกาศแผ่นผับคู่มือท่องเที่ยวเป็นต้น
6) การตลาดและประชาสัมพันธ์อย่างรับผิดชอบ มีเกณฑ์ย่อยดังนี้
6.1) มีการกาหนดเป้าหมายกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชนและมีกิจกรรมที่เหมาะสม
กับนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
6.2) มีการกาหนดปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้ประกอบการหรือนักท่องเที่ยวทราบ
ล่วงหน้า
6.3) มีการให้ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมและบริการที่เป็นข้อเท็จจริง
6.4) มีประสบการณ์ในการออกไปประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชนตามงานเทศกาล
ท่องเที่ยวต่างๆ ในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ด้านที่ 2 มีการกระจายผลประโยชน์สู่ท้องถิ่นสังคมและคุณภาพชีวิต
1) สนับสนุนการพัฒนาชุมชน มีเกณฑ์ย่อยดังนี้
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1.1) มีการจัดสรรรายได้ของกลุ่มเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง
1.2) สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาในชุมชน
1.3) มีการทางานร่วมกับภาคีอื่นทั้งในและนอกชุมชน
1.4) มี ก ารผลั ก ดั น ให้ แ ผนงานของกลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วเป็ น ส่ ว นหนึ่ง ของแผนงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) มีกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและสร้างโอกาสการมีรายได้เสริม มีเกณฑ์ย่อยดังนี้
2.1) สมาชิ ก ในกลุ่ ม มี โ อกาสในการมี ร ายได้ ภ ายใต้ ก ารจั ด การในระบบหมุ น เวี ย นการ
ให้บริการท่องเที่ยว
2.2) มีการส่งเสริมให้กลุ่มท่องเที่ยวและสมาชิกซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในชุมชน
2.3) กลุ่มท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้ชาวบ้านและกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชนจาหน่ายสินค้าให้กับ
นักท่องเที่ยว
2.4) มี ก ารสนั บ สนุ น ให้ ส มาชิ ก ในชุ ม ชนมี ก ารคิ ด ค้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารใหม่ ๆ แก่
นักท่องเที่ยวที่มาจากวัตถุดิบและภูมีปัญญาที่มีในท้องถิ่น
3) การให้เกียรติด้านสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีเกณฑ์ย่อยดังนี้
3.1) กลุ่มท่องเที่ยวไม่สนับสนุนการค้ายาเสพติดอบายมุขและการค้าประเวณี
3.2) เปิดโอกาสแก่เยาวชนสตรีผู้สูงอายุและคนพิการให้ได้รับประโยชน์และมีโอกาสเข้ามามี
ส่วนร่วมในกลุ่ม
3.3) ไม่มีการใช้แรงงานเด็กในบทบาทหน้าที่ๆ เสี่ยงภัยหรือทาให้ขาดโอกาสในการศึกษา
3.4) กิจ กรรมท่องเที่ยวที่มี การใช้ทรั พยากรร่ว มกับเพื่ อนบ้ านจะต้ องไม่ ก่ อให้ เ กิด ความ
ขัดแย้งหรือรบกวนเพื่อนบ้าน
ด้านที่ 3 มีการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม
1) มีข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในท้องถิ่น มีเกณฑ์ย่อยดังนี้
1.1) มี ก ารรวบรวมและบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทางด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ วิ ถี ชี วิ ต ภู มิ ปั ญ ญา
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีเป็นเอกสารรูปภาพหรือสื่อต่างๆ
1.2) มีการรวบรวมเก็บรักษาและอนุรักษ์ของเก่าซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ชุมชนไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้
2) มีการถ่า ยทอดข้อมูลทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตจากคนภายในสู่คนภายนอกและการ
ถ่ายทอดภายในชุมชนด้วยกันเอง มีเกณฑ์ย่อยดังนี้
2.1) มีการออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวที่นาเสนอศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น
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2.2) กิจกรรมท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของชาวบ้านผ่านประสบการณ์จริงหรือได้ลงมือทากิจกรรมนั้นๆ ด้วยตัวเอง
2.3) เจ้าของบ้านหรือนักสื่อความหมายท้องถิ่นมีความสามารถในการสื่อความหมายเรื่องราว
วัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมีปัญญาท้องถิ่นได้อย่างน่าสนใจ
2.4) มีการส่งเสริมเยาวชนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นนักสื่อความหมาย
ท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.5) มีการผลักดันให้องค์ความรู้เรื่องภูมีปัญญาประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่มีการรวบรวมโดย
กลุ่มท่องเที่ยวให้เข้าไปเป็นหลักสูตรท้องถิ่น
3) มีกฎกติกาและแนวทางปฏิบัติเพื่อการเคารพและปกป้องวัฒนธรรมของคนท้องถนและ
เพื่อเกียรติวัฒนธรรมของแขกผู้มาเยือน มีเกณฑ์ย่อยดังนี้
3.1) มีกฎระเบียบด้านวัฒนธรรมและมีการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวรับทราบเพื่อปฏิบัติตาม
แนวทางที่ชุมชนกาหนด
3.2) สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวปฏิบัติตนตามระเบียบของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดี
3.3) มีการเผยแพร่ข้อควรปฏิบัติด้านวัฒนธรรมให้กับคนในชุมชนได้รับทราบโดยเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับที่ให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติ
3.4) กิจกรรมการท่องเที่ยวไม่รบกวนและส่งผลกระทบต่อโบราณสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ของขุมชน
3.5) มี ก ารให้ ค วามรู้ กั บ สมาชิ ก กลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วและครอบครั ว เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจวั ฒ นธรรมที่
แตกต่างของผู้มาเยือน
4) มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดวัฒนธรรม มีเกณฑ์ย่อยดังนี้
4.1) มีการยกย่องให้เกียรติครูภูมีปัญญาบุคคลตัวอย่างของขุมชน
4.2) กลุ่มท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดวัฒนธรรมในชุมชน
ด้านที่ 4 มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
1) มีฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการเผยแพร่ข้อมูล มีเกณฑ์ย่อยดังนี้
1.1) กลุ่มท่องเที่ยวมีฐานข้อมูลที่ซัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนและความสัมพันธ์ระหว่างคนกับทรัพยากรธรรมชาติ
1.2) สมาชิ ก ลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามรู้ ส ามารถให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนแก่ผู้มาเยือนได้
1.3) ผู้ น ากลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วสามารถถ่ า ยทอดข้ อ มู ล ความรู้ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมให้กับคนในชุมชนและผู้สนใจทั่วไปได้
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1.4) มีกฎระเบียบข้อควรปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนและแขกผู้มา
เยือนได้รับทราบ
2) มี ก ารออกแบบกิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วที่ ค านึ ง ถึ ง การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีเกณฑ์ย่อยดังนี้
2.1) มีการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.2) กิจกรรมท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
2.3) มี ข้ อ ควรปฏิ บั ติ ส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและสมาชิ ก กลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วในการท ากิ จ กรรม
ท่องเที่ยวที่ลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เซ่น การไม่เด็ดดอกไม้
ในป่า การใช้ปิ่นโตแทนกล่องโฟม เป็นต้น นักสื่อความหมายท้องถิ่นสามารถแนะนาข้อ
ปฏิบัติเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4) นักสื่อความหมายท้องถิ่นมีความสามารถในการสื่อความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนได้อย่างน่าสนใจ
2.5) มีกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวได้ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
3.1) กลุ่มท่องเที่ยวมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบตามสภาพของพื้นที่และ
คานึงถึงความยั่งยืน
3.2) กลุ่มท่องเที่ยวมีแผนงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความหลากหลาย
ทางชีวภาพและมีการนาแผนงานไปใช้จริง
3.3) กลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วมี ค ณะท างาน/ตั ว แทนชุ ม ชนที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างซัดเจน
3.4) มีการทางานร่วมกับเครือข่าย/องค์กรภาคี/ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย/พันธมิตรในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
3.5) สมาชิ ก กลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วมี ส่ ว นร่ ว มกั บ งานด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
3.6) กลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วมี ก องทุ น ที่ ส นั บ สนุ น ชุ ม ชนในการดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและมีการนากองทุนไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม
3.7) มี กิ จ กรรมการสร้ า งจิ ต ส านึ ก ให้ ค นในชุ ม ชนตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
3.8) มีการถ่ายทอดภูมีปัญญาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้กับคนรุ่นใหม่
4) การจัดการขยะในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว มีเกณฑ์ย่อยดังนี้
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5)

6)

7)

8)

9)

4.1) สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวมีระบบจัดการขยะทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มเซ่นการคัด
แยกขยะก่อนนาไปกาจัดการทาปุย/น้าหมักจากเศษขยะที่ย่อยสลายได้การนากลับมาใช้
ใหม่เป็นต้น
4.2) กลุ่มท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในขุมชนและแหล่งท่องเที่ยว
4.3) มีการจัดการขยะที่ดีในแหล่งท่องเที่ยว
4.4) มีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขยะในแต่ละกิจกรรมท่องเที่ยว
4.5) มีมาตรการ/วิธีการในกิจกรรมท่องเที่ยวแต่ละกิจกรรมเพื่อลดมลพิษและปริมาณขยะ
เซ่นการใช้ย่ามถุงผ้าปีนโตขวด/กระติกน้าแบบเติมใหม่ได้เป็นต้น
การจัดการทรัพยากรน้าและน้าเสีย มีเกณฑ์ย่อยดังนี้
5.1) บ้านพักนักท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวมีการใช้น้าอย่างประหยัด
5.2) ชุมชนมีข้อตกลงร่วมกันในการใช้ทรัพยากรน้า
5.3) กลุ่มท่องเที่ยวมีการวางแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันน้าเสีย
การจัดการด้านเสียงรบกวน มีเกณฑ์ย่อยดังนี้
6.1) กลุ่มท่องเที่ยวมีการออกแบบและการใช้เครื่องมือที่ลดมลภาวะทางเสียง
6.2) มีข้อปฏิบัติสาหรับนักท่องเที่ยวเพื่อควบคุมเสียงรบกวน
6.3) กิจกรรมท่องเที่ยวไม่รบกวนต่อชุมชนสัตว์ป่าหรือสภาวะแวดล้อม
การจัดการด้านพลังงาน มีเกณฑ์ย่อยดังนี้
7.1) มีการรณรงค์ให้สมาชิกกลุ่มและนักท่องเที่ยวใช้ไฟน้ามันแก๊สและเชื้อเพลิงอื่นๆอย่าง
ประหยัด
7.2) มีแนวทางในการใช้พลังงานอย่างประหยัดหรือการใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงาน
ทดแทน
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเกณฑ์ย่อยดังนี้
8.1) ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากวัสดุที่มีในท้องถิ่นซึ่งไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
8.2) มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว
8.3) ไม่สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุดิบที่ทามาจากพืชสัตว์หายากหรือใกล้สูญพันธุ์
8.4) มีการส่งเสริมให้นาศิลปะท้องถิ่นและใช้วัสดุที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาทาการ
ตกแต่งสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น บ้านพัก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
อาคารสิ่งก่อสร้าง มีเกณฑ์ย่อยดังนี้
9.1) สิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ ส ร้ า งชื้ น มาใหม่ มี ก ารออกแบบที่ ส วยงามสอดคล้ อ งกลมกลื น ไปกั บ
สภาพแวดล้อมและคานึงถึงความคงทน
9.2) มีการควบคุมกระบวนการก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
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ด้านที่ 5 การบริการและความปลอดภัยของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
1) กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วมี ค วามชั ด เจนปลอดภั ย ความเหมาะสมกั บ สภาพชุ ม ชน
กลุ่มเป้าหมายและช่วงเวลา มีเกณฑ์ย่อยดังนี้
1.1) มีการสารวจเส้นทางท่องเที่ยวและประเมินความเสี่ยงต่อนักท่องเที่ยวและคนในชุมชน
1.2) มี ข้ อ ควรปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย แสดงจุ ด ที่ มี ค วามเสี่ ย งพร้ อ มชี้ แ จงให้
นักท่องเที่ยวรับทราบ
1.3) มีอุปกรณ์ด้านการท่องเที่ยวเพียงพอและมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมก่อนการใช้
งาน
1.4) มีการจัดทาป้ายเตือนในจุดที่มีความเสี่ยง
1.5) กิจกรรมท่องเที่ยวมีความสอดคล้องเหมาะสมกับชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย
1.6) กิจกรรมท่องเที่ยวมีความสมดุลกับระยะเวลาสอดคล้องกับช่วงเวลาและฤดูกาล
1.7) กิจกรรมราคาระยะเวลาและระยะทางในโปรแกรมท่องเที่ยวมีความชัดเจน
2) ที่พัก มีเกณฑ์ย่อยดังนี้
2.1) ที่นอน
2.1.1) อุปกรณ์จาเป็นพื้นฐาน มีความสะอาด เพียงพอกับจานวนนักท่องเที่ยว พร้อม
ในการใช้งาน และมีการทาความสะอาดทุกครั้งก่อนที่นักท่องเที่ยวเข้าพัก
2.1.2) ความสะอาดทุกครั้งก่อนที่มีนักท่องเที่ยวเข้าพัก
2.1.3) ที่นอนมีความเป็นสัดส่วน (ถ้าไม่มีห้องนอน ควรมีฉากกั้นให้เป็นสัดส่วน)
2.1.4) บริเวณที่นอนอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีกลิ่นอับ
2.1.5) ที่พักมีถังขยะและที่แขวนหรือราวตากผ้า
2.1.6) มีการเตรียมน้าดื่มให้กับนักท่องเที่ยวในบริเวณที่นอน
2.2) ห้องน้า
2.2.1) ห้องน้ามีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ มีการทาความสะอาดอยู่เสมอ ไม่มี
กลิ่น ถ้าห้องอาบน้าและห้องส้วมอยู่รวมกัน ขันน้าและถังรองรับน้าที่ใช้อาบควร
แยกกันให้ชัดเจน
2.2.2) ห้องน้ามีความปลอดภัย มีดชิด ประตูสามารถปิดล็อกได้ พื้นไม่ลื่น มีการระบาย
น้าดี มีแสงสว่างเพียงพอ มีถังขยะ ที่แขวนผ้าหรือราวตากผ้า
2.3) บริเวณบ้านและสภาพบ้าน มีเกณฑ์ย่อยดังนี้
2.3.1) ตัวบ้านมีความมั่นคงแข็งแรง ไม่อยู่ในสภาพชารุด หรือเสี่ยงต่อการเป็นอันตราย
2.3.2) หลังคาไม่รั่ว สามารถกันน้าฝนได้อย่างดี
2.3.3) บ้านพักอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีกลิ่นอับ
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2.3.4) ไม่มีสัตว์หรือแมลงที่เป็นอันตรายและเป็นพาหะนาโรคในบริเวณที่พัก
2.3.5) บริเวณบ้านมีมุมให้นักท่องเที่ยวได้ใช้เป็นที่พักผ่อนได้
2.3.6) มีการจัดสรรจานวนนักท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมกับบ้านพัก โดยพิจารณา
จากขนาดของบ้ า นพั ก และจ านวนห้ อ งน้ าที่ มี ใ ห้ บ ริ ก ารในบ้ า นพั ก รวมถึ ง
ความสามารถในการดูแลนักท่องเที่ยวของเจ้าของบ้าน
2.3.7) เจ้าของบ้านพักมีการจัดการกับสัตว์เลี้ยงก่อนนักท่องเที่ยวเข้าพัก เช่น ล่ามสุนัข
หรือจับใส่กรง
2.3.8) บริเวณบ้านมีความสะอาดและเป็นระเบียบ
2.3.9) ภูมทิ ัศน์รอบบ้านมีความสะอาด ปลอดภัย สวยงาม ไม่มีขยะ หญ้าไม่รก ไม่มีน้า
ขัง มีการปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ผักสวนครัว
2.4) อาหารและเครื่องดื่ม มีเกณฑ์ย่อยดังนี้
2.4.1) อาหารมีความสะอาด ถูกสุขอนามัย เป็นอาหารที่ปรุงสุกแล้ว มีการใช้ช้อนกลาง
มีการล้างวัตถุดิบก่อนการปรุงอาหารทุกครั้ง คนทาอาหารควรล้างมือให้สะอาด
ก่อนลงมือทาอาหาร
2.4.2) ส่วนประกอบของอาหารมาจากวัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่
2.4.3) อุปกรณ์และภาชนะในการประกอบอาหารมีความสะอาด มีฝาปิดที่มีดชิด มีการ
ล้างทาความสะอาดทุกครั้งก่อนและหลังการใช้งาน
2.4.4) ห้องครัวมีความสะอาด มีการระบายอากาศดี มีแสงสว่างเพียงพอ อุปกรณ์มีการ
จัดเก็บจัดวางอย่างเป็นหมวดหมู่
2.4.5) ทาอาหารให้ ส อดคล้ องกับกลุ่ มนักท่องเที่ยว เช่น อาหารมุส ลิ ม หรืออาหาร
มังสวิรัติ เป็นต้น
2.4.6) เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวร่วมทาอาหารกับเจ้าของบ้าน
2.4.7) คุ ณ ภาพและปริ ม าณอาหารมี ค วามเหมาะสมกั บ ราคา เพี ย งพอกั บ จ านวน
นักท่องเที่ยว
2.4.8) รายการอาหารมีความหลากหลาย ไม่น้อยกว่า 3 อย่าง/มื้อ เพียงพอกับจานวน
นักท่องเที่ยว และไม่ซ้าในแต่ละมื้อ
2.4.9) มีการจัดเตรียมอาหารให้ตรงเวลา
2.4.10) อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารมีเพียงพอกับจานวนนักท่องเที่ยว
2.4.11) มีการแนะนารายการอาหาร
2.4.12) น้าดื่มมีความสะอาดถูกสุขอนามัยเก็บในภาชนะที่สะอาดมิดชิด
2.5) ยานพาหนะและการเดินทาง มีเกณฑ์ย่อยดังนี้
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2.5.1) มีการกาหนดอัตราค่าบริการที่เหมาะสมสอดคล้องกับระยะทางสภาพเส้นทาง
และช่วงเวลามีการทาความสะอาดตรวจสอบคุณภาพของยานพาหนะก่อนการ
นาไปให้บริการมีการนัดหมายเวลาที่แน่นอน/ตรงเวลา
2.5.2) มีแนวทางในการปฏิบัติงานและแผนรองรับในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
2.5.3) จัดยานพาหนะให้มีความเหมาะสมและเพียงพอกับจานวนนักท่องเที่ยวโดยมี
การกาหนดจานวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับยานพาหนะ 1 คัน
2.5.4) คนขั บ ขี่ ย านพาหนะมี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะสมเป็ น คนในขุ ม ชนมี ใ บขั บ ขี่ มี
สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่อยู่ในสภาพเมาสุรารู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี
2.5.5) มีอุปกรณ์ในการดูแลควบคุมความปลอดภัยเช่นเสื้อชูชีพหมวกนิรภัยเป็นต้น
2.5.6) มีแผนที่หรือข้อมูลการเดินทางเข้าถึงชุมชนที่ชัดเจน
2.5.7) ยานพาหนะที่ใช้บริการนักท่องเที่ยวมีการทาประกันอุบัติเหตุ
2.6) นักสื่อความหมายท้องถิ่น มีเกณฑ์ย่อยดังนี้
2.6.1) เป็ น คนในชุมชนและเป็นสมาชิกกลุ่ มท่องเที่ยวรวมทั้งได้รับการยอมรับจาก
ชุมชน
2.6.2) มีคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นนักสื่อความหมายที่ดีตรงต่อเวลามีอัธยาศัยไมตรี
ที่ดีมีไหวพริบปฏิภาณรู้จักการควบคุมอารมณ์มีการตัดสินใจที่ดีเหมาะสมกับ
สถานการณ์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
2.6.3) ผ่านการอบรม/รู้ข้อมูลของชุมชนเป็นอย่างดี
2.6.4) มีทักษะในการสื่ อความหมายนาเสนอได้อย่างน่าสนใจข้อมูล มีความถูกต้อง
ชัดเจน
2.6.5) มีการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวรู้จักกาลเทศะไม่มีเรื่องชู้สาว
2.6.6) มีส ภาพร่ างกายที่ พร้ อ มในการปฏิบั ติ งานไม่ อ ยู่ ใ นสภาพที่ มึน เมาไม่ส บายมี
สติสัมปชัญญะสมบูรณ์
2.6.7) มีทักษะในการต้อนรับนักท่องเที่ยวการแนะนาให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนข้อมู ล
กลุ่มท่องเที่ยว
2.6.8) มีการแจ้งให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงการปฏิบัติตนในการท่องเที่ยวในชุมชนและ
การทากิจกรรมต่างๆ
2.6.9) มีทักษะในการประเมินความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของนักท่องเที่ยวต่อ
กิจกรรมที่ทาและสามารถให้คาแนะนาที่เหมาะสม
2.6.10) มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
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2.6.11) มีการแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวทราบถึงจุดที่มีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยและ
ข้อควรระวังมีการวางแผนและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้า
2.6.12) มี จ านวนนั ก สื่ อ ความหมายท้ อ งถิ่ นที่ เ หมาะสมกั บ จ านวนนัก ท่ อ งเที่ ย วและ
กิจกรรมท่องเที่ยวมีการกาหนดและระบุจานวนที่แน่นอนในการทากิจกรรม
ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง
2.7) เจ้าของบ้าน มีเกณฑ์ย่อยดังนี้
2.7.1) มีทักษะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีคือแนะนาตนเองสมาชิกในครอบครัวและจุดสาคัญ
ต่างๆภายในบ้านพักต่อนักท่องเที่ยวให้การต้อนรับที่อบอุ่นมีอัธยาศัยไมตรีแต่ง
กายสุภาพไม่มีเรื่องชู้สาวกับนักท่องเที่ยวไม่ส่งเสียงดังในยามวิ กาลคอยดูแล
ความปลอดภัยให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวแนะนาสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่
ควรปฏิบัติ
2.7.2) สามารถสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งเจ้ า บ้ า นกั บ
นักท่องเที่ยว
2.7.3) สมาชิกในครอบครัวมีความพร้อมและเต็มใจในการรับนักท่องเที่ยว
2.7.4) เจ้ าของบ้ านพักมีข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและ
ข้อมูลของชุมชนเป็นอย่างดี
2.8) การติดต่อประสานงาน มีเกณฑ์ย่อยดังนี้
2.8.1) มีผู้ประสานงานชัดเจนติดต่อได้สะดวกและมีตัวแทนในกรณีที่ผู้ประสานงาน
หลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือติดต่อไม่ได้
2.8.2) มีคุณสมบัติที่ดีของการเป็นผู้ประสานงานยิ้มแย้มแจ่มใส
2.8.3) มีทักษะในการสื่อสารและการกระจายข้อมูลถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.8.4) มีขั้นตอนการประสานงานที่ชัดเจน
2.8.5) มีอุปกรณ์สื่อสารที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอมีระบบการจองล่วงหน้า
2.8.6) มีการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวอย่างชัดเจนในเรื่องกิจกรรมการบริการราคา
กติกาของชุมชน
2.8.7) มีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวเช่นโรคประจาตัวอาหารการ
กินเป็นต้น
2.8.8) มีการส่งต่อข้อมูลนักท่องเที่ยวให้กับนักสื่อความหมายท้องถิ่นเจ้าของบ้านฝ่าย
ยานพาหนะรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆและติดตามผลการส่งต่อนักท่องเที่ยว
2.8.9) มีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวและมีการจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
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2.8.10) มีระบบการทาสัญญาร่วมกับพันธมิตรทางการตลาด
2.8.11) มีข้อมูลของพันธมิตรต่างๆเช่นหน่วยงานบริษัทนาเที่ยวสื่อมวลชนเป็นต้นและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
2.8.12) มีคู่มือการท่องเที่ยวแจกหรือจาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว
2.8.13) มีการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
2.9) ความปลอดภัย มีเกณฑ์ย่อยดังนี้
2.9.1) กลุ่มท่องเที่ยวมีแผนรองรับความปลอดภัยในกรณีเกิดอุบัติเหตุมีการเตรียมการ
ปฏิบัติงานทั้งในด้านของบุคลากรอุปกรณ์และยานพาหนะ
2.9.2) กลุ่มท่องเที่ยวมีการวางแผนการที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยเช่นการฝึกอบรม
การซักซ้อมในสถานการณ์จาลองเป็นต้น
2.9.3) มีการทาประกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว
2.9.4) กลุ่มการท่องเที่ยวมีการจัดเวรยามดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว
2.9.5) มีเครื่องมือในการสื่อสารเช่นโทรศัพท์วิทยุหรือเครื่องมือในการสื่อสารที่พร้อมใช้
งานตลอดเวลาเป็นต้น
2.9.6) มี ก ารประสานงานร่ ว มกั บ ฝ่ า ยปกครองหน่ ว ยงานต่ า งๆในชุ ม ชนเช่น สถานี
อนามัยกลุ่มอป.พร. เป็นต้นเพื่อวางแผนเรื่องความปลอดภัย
2.9.7) มี ข้ อ ตกลงที่ เ หมาะสมของคนในชุ ม ชนเพื่ อ สร้ า งความรู้ สึ ก ปลอดภั ย ให้ กั บ
นักท่องเที่ยว มีการเตือนนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพยากร
2.1.11 ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กระทรวงการโรงแรม
และการท่องเที่ยวของประเทศเมียนมาร์ ได้จัดทานโยบายการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Myanmar
Responsible Tourism Policy, 2912) สรุปสาระสาคัญ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 3 นโยบายการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของประเทศเมียนมาร์ (Myanmar Responsible
Tourism Policy, 2912)
หัวข้อ
รายละเอียด
1) แผนงาน โครงการ - การบูรณาการแผน ด้านการใช้ที่ดิน การโซนนิ่ง การควบคุมอาคาร
ทั่ ว ไปด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว และการวางแผนการใช้ทรัพยากร
อย่างรับผิดชอบ
- กระบวนการลงทุ น ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วได้ บ รรจุ ก ารท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
รับผิดชอบไว้ด้วยแล้ว
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หัวข้อ

รายละเอียด
- การวางแผนพัฒนาที่พักที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อสนองความต้องการที่แท้จริง
ในทุกแหล่งท่องเที่ยว
- มีศูนย์ฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยว
-มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในทุกแหล่งท่องเที่ยวหลัก
- มี ก ารเก็ บ รวบรวมและตรวจสอบข้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วและสถิ ติ
นักท่องเที่ยว
- มีข้อกฎหมายและภาษีที่นาไปใช้เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคม
2) ก า ร พั ฒ น า สั ง ค ม - คนในท้องถิ่น ได้รั บการจ้ างงานในอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว และ
เศรษฐกิ จ ท้ อ งถิ่ น ในมุ ม จาหน่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
กว้าง
- สร้างกลไก CSR ในทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
- มีคู่มือสาหรับนักท่องเที่ยวในทุกิจกรรมท่องเที่ยว
- ส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยว
- ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจท้องถิ่นผ่านธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม เพื่อสร้างความสามารถให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้แข่งขันได้
3) การรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ความ - มั่นใจว่านักท่องเที่ยวเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนเมื่อเดินทาง
หลากหลายและความ ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของวัฒนธรรม
- มีการสื่ อความหมายในแหล่ งท่ องเที่ ยวทางวัฒ นธรรมด้ว ยภาษาที่
หลากหลาย
- มีการฝึกอบรมให้กับนักสื่อความหมายท้องถิ่น
4) การอนุ รั ก ษ์ แ ละการ - มั่นใจว่าภาคธุรกิจการท่องเที่ยวมีการจัดการการใช้พลั งงานอย่ างมี
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพ
- ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวมีการพัฒนาเพื่อลดของเสีย สิ่งปฏิกูล และลด
การบริโภคที่ไม่จาเป็น
- มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้น้าและมีการกาหนดแผนในการลดการ
ใช้น้า
- ฝึกอบรมนักสื่อความหมายท้องถิ่นที่ทาให้ผู้มาเยือนเกิดความพึงพอใจ
และช่วยปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติ
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หัวข้อ

5) การกาหนดราคาสินค้า

6) สุ ข ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

7) ลดกิจกรรมท่องเที่ยวที่
ผิดศีลธรรม

รายละเอียด
-สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาปกป้องพื้นที่อนุรักษ์ทั้งทางบกและทาง
น้า
-สร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ า นคุ ณ ค่ า ของทรั พ ยากรทางธรรมชาติ ใ ห้ กั บ
นักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่น
- มีการตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวมีการตั้งราคาที่เป็นธรรม
และสอดคล้องกับคุณภาพของสินค้าและบริการ
- มีระบบในการกาหนดระดับที่พักในทุกประเภท
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดประโยชน์
กับชุมชนท้องถิ่นได้จริง
- ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างรับผิดชอบ
- พัฒนาจรรยาบรรณสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยว ผู้ให้บริการ
รถยนต์โดยสารสาธารณะ ร้านอาหาร และที่พัก
- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวให้สอดคล้อง
กับทรัพยากรท่องเที่ยวในพื้นที่
- พัฒนาห้องน้าและทางเท้าให้มีมาตรฐานและรองรับนักท่องเที่ยวทุก
ประเภทในแหล่งท่องเที่ยวหลัก
- จั ดทาข้อมูล ที่ช่ว ยพัฒ นาสุขภาพ สร้างความมั่นใจและปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
- มีอุปกรณ์และวิธีการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในแหล่ง
ท่องเที่ยวหลัก
- ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้รับการฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและการให้
ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยว
- ทางานร่วมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิด
ขึ้นกับนักท่องเที่ยว
- จัดทาคู่มือ Do and Don’t สาหรับนักท่องเที่ยว
- สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวในท้องถิ่นป้องกันการใช้
แรงงานเด็ก
- มีคู่มือป้องกัน การเล่นการพนัน การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ เป็นต้น
ผ่านการท่องเที่ยว
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2.1.12 ภารกิจของผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (2560) ได้ถือแนวนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ขององค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ในการประกอบธุรกิจ ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย โดยนาแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หรือ Responsible Tourism เข้ามาเป็น
แนวคิดหลัก ในการทางานร่วมกับชุมชน และผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันในภาพรวม ตามแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3 ด้าน คือ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีวิธีการในการทางานร่วมกัน ดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ
โดยมี ก ลไกในการตั้ ง ราคาที่ ย อมรั บ ทั้ ง 2 ฝ่ า ย มี ก ารกระจายรายได้ จ ากการขาย
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวลงถึงชุมชนโดยจ่ายตรงให้กับชุมชน สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหาร ที่พัก
สินค้าของที่ระลึก และพาหนะเดินทางในท้องถิ่นของชุมชน จ้างแรงงานท้องถิ่น เช่น ลูกหาบ แม่บ้าน นัก
สื่อความหมายชุมชน คืนกาไรสู่ชุมชน โดยแบ่งปันผลกาไรบางส่วนเพื่อนาไปพัฒนาชุมชนในรูปต่างๆ วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของไทย รวมถึงการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นไปตามแนวคิดของ
การจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สอดคล้องกับทิศทางการท่องเที่ยวและมาตรฐานการท่องเที่ยวใน
ระดับสากล
ด้านสังคม
มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการทางาน เน้นการทางานกับกลุ่มมากกว่าการ
ทางานกับบุคคลในชุมชน เคารพในความเป็นท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เคารพในวัฒนธรรมท้องถิ่น
ทาตามกฎเกณฑ์ของชุมชน กิจกรรมท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตท้องถิ่น เสริมองค์ความรู้ด้านการบริการท่องเที่ยวแก่ชุมชน ส่งเสริมแนวคิด และสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ
และนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมกิจกรรม 3 R ได้แก่ การนากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) การลด ( Reduce) และ
การนากลับมาใช้ซ้า (Recycle) ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่าย ใช้
วัสดุดิบจากธรรมชาติ และลดการใช้พลาสติกและโฟม ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว Low carbon เช่น เดิน
เที่ยว ใช้จักรยานเดินทาง ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ส่งเสริมการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ร่วมปลูก
จิตสานึก และส่งเสริมแนวคิดด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
บริษัท Thomas Cook (2018) ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ประกอบด้วย การเคารพต่อวัฒนธรรมและทรัพยากรทางธรรมชาติท้องถิ่น การซื้อสินค้าชุมชนเพื่อสร้าง
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รายได้ให้กับท้องถิ่น การใช้ทรัพยากรน้าและพลังงานอย่างมีความตระหนัก การช่วยปกป้องชีวิตสัตว์ป่าที่
ถูกคุกคาม การช่วยปกป้องและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว สร้างความเพลิดเพลินสนุกสนานแก่นักท่ องเที่ยว
และชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งในปัจจุบันและส่งต่อสู่อนาคต และรับผิดชอบในการกระทาขณะเดียวกันก็สร้าง
ความสนุกสนานไปด้วยกัน
เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ Charity Challenge (2018) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจนาเที่ยวรายใหญ่ของประเทศแคนาดา ประกอบด้วย การใช้พาหนะเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร การ
บริการของมัคคุเทศก์ ที่คนในชุมชนเป็นเจ้าของ และมั่นใจว่ารายได้ และผลประโยชน์ถึงชุมชนโดยตรง
และประโยชน์เหล่านั้นสร้างเศรษฐกิจกลับคืนสู่ชุมชน การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมให้น้อย
ที่สุดโดยการจากัดกลุ่มนักท่องเที่ยว 20-30 คน ต่อครั้ง การให้ความรู้แก่มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์ด้าน
ประเพณีและวัฒนธรรมและการปฏิบัติของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การปฏิบัติตามหลักสากลในการ
ปกป้องสิ่งแวดล้อม ให้ความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับค่าจ้างอย่างยุติธรรม และมีการแบ่งค่าทิป
แนวทางที่ได้ตกลงกันไว้ การปฏิบัติตามแนวทางของ International Porters Protection Group สาหรับ
สิทธิของพนักงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ และเคารพต่อวัฒนธรรมชุมชนที่ได้ไป
เยือน การทดแทนภาวะเรือนกระจกที่เกิดจากผลการดาเนินงานและการเดินทางทางอากาศขอเจ้ าหน้าที่
และการทดแทนการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวนักท่องที่เป็นลูกค้าของบริษัท มั่นใจว่า
เจ้าที่ทุกคนทั้งในพื้นที่และจากต่างประเทศปฏิบัติงานภายใต้แนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และ
ได้รับการแจ้งด้านนโยบายการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และแบ่ งปันองค์ความรู้เหล่านี้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด
2.1.13 หลักการการบริหารจัดการโรงแรมอย่างรับผิดชอบ
ธุรกิจโรงแรม ถือเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานที่สาคัญอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาหรับธุรกิจโรงแรม
นั้นสามารถจาแนกออกได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับลักษณะการบริหารจัดการ หรือการให้บริการของ
โรงแรมนั้นๆ การดาเนินงานของธุรกิจโรงแรมนั้น เป็นการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ
รวมถึงการนามาซึ่งผลกระทบต่างๆ เช่น การใช้พลังงานทั้งน้า และไฟฟ้าอย่างฟุ่มเฟือย มลภาวะทางเสียง
มลภาวะทางอากาศ เป็ น ต้น (www.ukessays.com, 2018) แนวคิดการดาเนินงานอย่างรับผิ ด ชอบ
ภายใต้แนวคิด การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green concept) โดยแนวคิด การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น
ยั ง สามารถหมายความถึ ง เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม (eco-friendly) รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(environmentally responsible) เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ( environmentally friendly) ยั่ ง ยื น
(sustainable) และ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม (environmentally oriented) (Wolfe and Shanklin,
2001) ในส่วนของ การบริหารจัดการโรงแรมอย่างรับผิดชอบนั้น สามารถอธิบายหลักการได้ดังนี้
Global Stewards (2018) ได้แนะนาหลักการการบริหารจัดการโรงแรมอย่างรับผิดชอบ ภายใต้แนวคิด
Go Green Hotels: Green Ideas for Hotels and Resorts โดยมีรายละเอียดดังนี้
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พนักงาน จัดตั้งคณะทางานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของโรงแรม การสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การสื่อสารให้แขกที่เข้าพักในโรงแรมได้รับทราบถึงนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมของโรงแรม การขอรับการรับรองจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์โรงแรม
อาทิ Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) หรื อ Green hotel certificate
programs การก าหนดแผนประจ าปี ใ นการพั ฒ นาบุ ค ลากรในด้ า นการปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น มิ ตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม และการให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องของการปฏิบัติงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พลังงาน และน้า การกาหนดแนวทางการปฏิบัติของการใช้พลังงาน และน้าของโรงแรม ถือเป็น
เครื่องมือสาคัญที่สามารถสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ปรับเปลี่ยนระบบการใช้พลังงาน หรือ
การใช้พลังงานทดแทน การลดก๊าซคอาร์บอน การลดปริมาณการใช้น้าแบบฟุ่มเฟือย ฯลฯ เป็นต้น
ขยะ และการรีไซเคิล การเตรียมถังขยะในห้องพักให้สามารถแยกประเภทขยะ การเตรียมถังขยะ
เพื่อคัดแยกขยะรีไซเคิลในพื้นที่ต่างๆของโรงแรม เช่น สระว่ายน้า ห้องอาหาร การค้นหาวิธีการแยกขยะที่
ไม่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น การกาหนดจุดรับบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ไว้สาหรับพนักงาน และ
แขกของโรงแรม และการเรียนรู้เกี่ยวกับการคัดแยกรวมไปถึงจัดการขยะอันตรายต่างๆ
การปรับปรุงอาคาร ควรตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆของอาคารให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ตามปกติ มี
แผนการตรวจสอบการใช้น้าของโรงแรม กาหนดตารางการตรวจสอบการใช้พลังงานของโรงแรม และ
ปรับเปลี่ยนหลังคาที่สามารถระบายอากาศได้ดี หรือออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การบริ ก ารอาหาร สนั บ สนุ น วั ต ถุ ดิ บ ปลอดสาร โดยเฉพาะวั ต ถุ ดิ บ ที่ ผ ลิ ต โดยชุ ม ชนในพื้ น ที่
หลีกเลี่ยงการซื้อวัตถุดิบที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม บริจาคเศษอาหารให้กับ
หน่วยงาน หรือสนับสนุนการสร้างพลังงานชีวภาพจากเศษอาหาร แเลือกใช้อุปกรณ์ที่สามารถนากลับมา
ใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว เซรามิก เป็นต้น
การจัดสวน คานึงการใช้พรรณไม้ที่สามารถเป็นที่ อยู่อาศัยของสัตว์ เช่น นกต่างๆ เลือกใช้ต้นไม้
หรือพืชพรรณ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม แบ่งส่วนสาหรับการปลูกผักปลอดสารสาหรับห้องครัวของ
โรงแรม และเลือกใช้ถังขยะที่มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของสวน
ร้ า นขายของที่ร ะลึก หากโรงแรมมีร้านขายของที่ระลึก ควรจาหน่ายของที่ระลึ กที่เป็นสิ นค้า
พื้นเมือง รวมถึงการคานึงถึงเรื่องของราคาที่เป็นธรรม
การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ กาหนดนโยบายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดจานวนการ
ใช้กระดาษ
ห้องพัก จัดมุมหนังสือที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในพื้นที่ เช่น เส้นทางจักรยาน เส้นทางเดินป่า หรือพื้นที่
สภาพแวดล้อมชุมชน จัดเตรียมจักรยานไว้สาหรับแขกผู้เข้าพัก จัดแคมเปญลดราคาสาหรับ แขกผู้เข้าพัก
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ที่ให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อม บริจาคสิ่งของเหลือใช้จากแขก และเลือกใช้อุปกรณ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น แก้ว เซรามิก แทนที่วัสดุอุปกรณ์ที่ทาจากพลาสติก
นอกจาก Global Stewards ที่ได้นาเสนอแนวคิด เกี่ยวกับ การบริห ารจัด การโรงแรมอย่ า ง
รับผิดชอบแล้ว ด้านของสมาคมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel Association, 2018) ได้
เสนอแนวทางการบริห ารจัดการของโรงแรมภายใต้แนวคิด Green Ideas เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ ดังนี้ สิ่งอานวยความสะดวกในการประชุมและจัดเลี้ยงใช้ กระปุกสาหรับน้าตาล เหยือกสาหรับ
ครีม และจานขนาดเล็กสาหรับให้บริการอาหาร จัดเตรียมจักรยาน สาหรับยืม หรือเช่าให้กับผู้เข้าพัก ใช้
เหรียญแทนที่การใช้กระดาษ สาหรับบัตรที่จอดรถ รีไซเคิลเศษผ้าที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อทาถุงผ้าสาหรับซักรีด
ลดการใช้เครื่องตัดหญ้า เพื่อลดมลภาวะทางเสียงและอากาศ ใช้แสงจากธรรมชาติให้มากที่สุด สาหรับ
ห้องอาหารของโรงแรมเพื่อลดพลังงาน ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สาหรับป้ายส่องสว่างต่างๆที่ตั้งอยู่ในที่โล่ง
แจ้ง
นอกจากนี้ Miriam Mbasera และคณะ (2016) ได้เสนอแนวปฏิบัติของการบริห ารจัดการ
โรงแรมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้ การบริหารจัดการน้าอย่างยั่งยืน (Sustainable management
of water) การอนุรักษ์ และประหยัดพลังงาน (Energy conservation) การจัดการขยะมูลฝอย (Solid
waste management) การจัดการคุณภาพอากาศ (Air quality management) การจัดซื้อที่เป็นมิตรกับ
สิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental purchasing) การสร้ า งความตระหนั ก ให้ กั บ ชุ ม ชน (Community
awareness) และใบรับรองการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Managing permit)
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จากขอบเขตพื้นที่ในการศึกษา และการกาหนดพื้นที่การศึกษาเบื้องต้น ส่วนหนึ่งเป็นลักษณะการ
ท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ผลกระทบต่ อ มิ ติ ต่ า งๆของชุ ม ชน จึ ง ท าให้ ค ณ ะผู้ วิ จั ย ได้
ทาการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อทาความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ดังนี้
2.2.1 ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
พจนา สวนศรี (2546: 9 – 24) อธิบายว่า แนวคิดของคาว่า อีโคทัวร์ริซึม (Ecotourism) มีต้น
กาเนิดมาจากประเทศแถบฝั่งตะวันตก มีการให้ความหมายหลากหลายแตกต่างกันไปตามภูมิหลังของแต่
ละคน หรือสังคม นักเขียน นักวิชาการต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในเรื่องของการพัฒนาที่ควบคู่ไป
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในสังคมไทยคนไทยกับธรมชาติมีความผูกพัน
ใกล้ชิดกัน จึงเน้นบทบาทของคนและชุมชนเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการจัดการมากยิ่งขึ้น คานึงถึงความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม โดยให้ชุมชนเป็นผู้กาหนดทิศทางทางการท่องเที่ยว จัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เนื่องด้วยชุมชนเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทบาทเป็นเจ้าของสิทธิ์ในการจัดการ
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ดู แลทรั พยากรเหล่ านั้ น เพื่อสร้ างให้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่ว มกันระหว่า งชุมชนกับผู้ มาเยือนหรื อ
นักท่องเที่ยว โดยแนวคิดนี้เรียกว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism)
การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีกระบวนการทางานที่ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้ าน
เศรษฐกิ จ ด้ า นสั ง คม ด้ า นวั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยชุ ม ชนเป็ น เจ้ า ของและมี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก
กระบวนการ นอกจากนี้การท่องเที่ยวโดยชุมชนยังเป็นเครื่องมือใช้สาหรับการพัมนา นาการท่องเที่ยวมา
เป็นเงื่อนไขสร้างโอกาสให้แก่องค์กรชุมชนได้เข้ามามีบทบาทร่วมวางแผนกาหนดทิศทางการพัฒนาชุมชน
เพื่อให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้การวางแผน การบริหารจัดการทรัพยากร การกระจายอานาจ การ
แบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเน้นการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สินธุ์ สโรบล (2545: 29) อธิบายว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความแตกต่างจากการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ โดยการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นผู้กาหนดทิศทางการ
ท่องเที่ยว โดยคานึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงวัฒนธรรม ซึ่ง
ชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของกิจกรรมการท่องเที่ยว มีการวางแผนการจัดการ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้
ให้แก่นักท่องเที่ยว
ชมพูนุท โมราชาติ (2551 : 18) กล่าวว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การท่องเที่ยวในรูปแบบ
ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิถีชีวิต วัฒนธรม ของชุมชนกับนักท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ในวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยชุมชนเป็นผู้กาหนดทิศทางการท่องเที่ยว มีบทบาทเป็น
เจ้าของพื้นที่ มีการวางแผนและการดาเนินการโดยชุมชน
ชูวิทย์ ศิริโชคเวชกุล (2544: 10) อธิบายว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบ
ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม (Community Participation) ในทุกกระบวนการ เช่น การจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยว การจัดจาหน่วยสินค้าหัตถกรรมอันเป็นการดึงเอกลักษณ์ของชุมชนสู่ภายนอก การ
นาเสนอเทศกาล ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น การนาเสนอวิถีชีวิตความเป็นอยู่ โดยการให้นักท่องเที่ยวได้
ลงมือปฏิบัติร่วมกับคนในชุมชน โดยมีรูปแบบดังนี้
1) การจัดจาหน่ายสินค้า ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน (Product Sales) เช่น อาหาร และขนม
ท้องถิ่น สินค้าหัตถกรรม งานฝีมือต่าง ๆ
2) กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น (Cultural Shows) เช่น การละเล่นพื้นบ้าน การแสดง
ฟ้อนรา การแสดงดนตรีท้องถิ่น
3) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงหมูบ่ ้าน (Village Based Activities) เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวโดย
คนในชุมชน หรือหมู่บ้าน เป็นผู้จัดกิจกรรมดาเนินการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น บ้านพักโฮมสเตย์
2.2.2 หลักการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
การท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นควรมีองค์ประกอบ (พจนา สวนศรี 2546: 14) ดังนี้
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1) ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ประกอบด้วย ชุมชนมีฐานทรัพยากร
ที่อุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิตท้องถิ่น เทศกาลประเพณีวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
2) ด้านองค์กรชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนมีระบบทางสังคมที่เข้าใจพึ่งอิงพึ่งอาศัยกัน ปราชญ์
หรือผู้นาที่มีทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ และชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว
และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
3) ด้านการจัดการ ประกอบด้วย ชุมชนมีกฏระเบียบ กติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว ชุมชนมีโครงสร้างการทางาน แผนงาน กลไกการทางานเพื่อจัดการท่องเที่ยวและชุมชน
สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน และชุมชนมีการกระจายรายได้หรือผลประโยชน์อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม มีกองทุนของชุมชนเพื่อพัฒนาฐานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
4) ด้ า นการเรี ย นรู้ ประกอบด้ ว ย ชุ ม ชนมี ลั ก ษณะการจั ด การท่ อ งเที่ ย วที่ ส ามารถสร้ า ง
กระบวนการรับรู้และความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน โดยชุมชนมีระบบ
การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งชุ ม ชนกั บ ผู้ ม าเยื อ น และมี ก ารสร้ า งจิ ต ส านึ ก ที่ ดี ใ นการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนะรรมของชุมชนและผู้มาเยือน
พจนา สวนศรี (2546: 11) การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ใช้สาหรับเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ชุมชน ควรมีหลักการประกอบด้วย ชุมชนเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสิ น ใจ และกาหนดทิศทาง ส่ งเสริมคุณค่า เพื่อให้ ชุมชนมีความภาคภูมิใจในตนเอง การยกระดั บ
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ส่งเสริมความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม รักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น สร้างกระบวนการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรมระหว่างชุมชนกับผู้มาเยือน เคารพวัฒนธรรมที่แตกต่าง
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แบ่งปันผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมและทั่ว ถึง มีการกระจายรายได้ ไปสู่
สาธารณะประโยชน์ของชุมชน
การให้ชุมชนเป็นผู้ดาเนินการท่องเที่ยวตามหลักการข้างต้นนั้ น จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม
ความเข้าใจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจั ดการท่องเที่ยว และในขณะเดียวกันต้องสร้าง
ความรู้ความเข้าใจกับ คนในสั งคมให้ เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการ
ท่องเที่ยวทั่วไป และเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป
ดรรชนี เอมพันธุ์ (2545: 110) อธิบายถึงหลักการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด้วย การมี
ส่วนร่วม ชุมชนท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการตั้งแต่ การร่วมคิด การร่วมวางแผน การร่วม
ตัดสินใจ การร่วมติดตามประเมินผล ตลอดไปจนถึงการร่วมรับผลประโยชน์ การจัดการ การดาเนินการ
โดยไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบเชิง ลบต่ อ ชุม ชน ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2.3 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน
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การจัดการท่องเที่ยวเมื่อมีการดาเนินการแล้วย่อมเกิดผลกระทบต่อสิ่งที่ตั้งอยู่ และสิ่งแวดล้อม
โดยรอบ ซึ่งมีทั้งผลกระทบทางด้านบวก และผลกระทบด้านลบ (วีระพล ทองมา, 2547: 17 – 22) ดังนี้
1) ผลกระทบด้านบวก การจัดทาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ส่งผลให้ชุมชน ท้องถิ่น มีจิตสานึกใน
การพัฒนาตนเอง และชุมชนท้องถิ่นเกิดการพึ่งพาตนเอง มีกระบวนการคิด การเรียนรู้ ในการทาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดอาชีพ รายได้ อีกทั้งยังทาให้เกิดการรวมตัวกันของชาวบ้าน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการเป็นผู้สร้าง เป็นผู้ให้สิ่งดี ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนแก่ผู้มาเยือน ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามความ
คาดหวังที่ร่วมกันตั้งไว้และความพยายามดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี
ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ ด้านสิ่งแวดล้อม และสิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งที่
นาพาชุมชนไปสู่ความยั่งยืน คือ การรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา วั ฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีการสืบสาน
และสืบทอด ถ่ายทอด เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจและความรู้สึกเป็น
เจ้าของ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรของชุมชน และเกิดกระบวนการเรียนรู้การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ซึ่ ง กั น และกั น ไม่ ว่ า จะเป็ น ชุม ชนกั บ ชุ ม ชน ชุ ม ชนกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ชุ ม ชนกับ
เครือข่าย หรือชุมชนกับผู้มาเยือน
2) ผลกระทบด้านลบ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมถ้าหากไม่มีการ
ควบคุม หรือวิธีการจัดการที่ดี เช่น ปัญหาจานวนปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น ปัญหาการขาดแคลนน้า หรือมี
น้าใช้ไม่เพียงพอ ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศทางธรรมชาติ การรับวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามา
อย่างรวดเร็ว การเลียนแบบในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการแต่งกาย อาหาร กิจกรรม ที่พัก ก่อให้เกิดการขาด
ความเป็นตัวตนดั้งเดิม เกิดการขัดแย้งทางความคิด การสูญเสียความเป็นส่วนตัว และการสูญเสี ยความ
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น หากมีการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวมากเกินไป
สรุปได้ว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชน การ
จัดการท่องเที่ยวมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ต่อคนในชุมชนและชุมชนเป็นสาคัญ เพื่อการสร้างคุ ณภาพชีวิต
ที่ ดี และน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาชุ ม ชน การด าเนิ น การจึ ง ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง ต่ อ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ต่อชุมชน และต่อนักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เกิดการเรียนรู้ ตระหนัก
และเห็นคุณค่าในวิถีชีวิตและวัฒนธรรม และทรัพยากรต่างๆของชุมชน และรวมถึงการคานึงการจัดการ
ท่องเที่ยวที่ไม่สร้างผลกระทบด้านลบต่อชุมชนในมิติต่างๆ ทั้งต่อสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
จากขอบเขตพื้นที่ในการศึกษา และการกาหนดพื้นที่การศึกษาเบื้องต้น ส่วนหนึ่งเป็นลักษณะการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ผลกระทบต่ อ มิ ติ ต่ า ง ๆ ของชุ ม ชน จึ ง ท าให้ ค ณะผู้ วิ จั ย ได้
ทาการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อทาความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ดังนี้
2.2.1 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ราไพพรรณ แก้วสุริยะ (2549: 16) อธิบายว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเที่ยวอย่างมี
ความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น และวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศในพื้นที่ โดยมีระบบการวางแผน การจัดการที่ดีที่มุ่งเน้นมามีส่วนร่วมของทุภ
ฝ่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ โดยเฉพาะทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ วัฒนธรรมให้คงไว้อย่างยั่งยืน
ศรีประภา ชัยวรวัฒน์ (2545: 13) อธิบายว่า การท่องเที่ยวเชิง นิเวศ เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่
อิงธรรมชาติเป็นสาคัญ และเอื้อประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ โดยได้รับงบประมาณ หรือมีเงินทุนสาหรับการ
ดูแลรักษา ฟื้นฟู และปกป้องพื้นที่ และทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้ หรือสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนให้การศึกษา และปลูกฝังจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม
ช่อแพร ทินพรรณ์ (2544: 6) อธิบายว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเที่ยวอย่างมี ความ
รับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยการท่องเที่ยวมี
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้วิธีการจัดการอย่ างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อสร้างให้
เกิดการตระหนักรู้ จิตสานึกที่ดีและมีการจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ รักษาระบบนิเวศอย่าง
ยั่งยืน
มิศรา สามารถ (2543: 4) อธิบายว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเที่ยวที่หลายประเทศให้
ความสาคัญเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักปฏิญญาสากล ว่าด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
(Environmentally Sustainable Development) โดยให้ ความส าคัญกับการให้การศึกษา และสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อมุ่งให้เกิดการอนุรักษ์มากกว่าการจัดการ หรือการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบ และ
นักท่องเที่ยวพอใจเท่านั้น แต่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีการจัดการอนุรักษ์ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม และให้
การศึกษาแก่นักท่องเที่ยว
วรรณา วงษ์วานิช (2539: 24) อธิบายว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นรูปแบบการท่องที่ยวที่
มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ การเข้าใจวิถีชีวิต วัฒนธรรม และธรรมชาติ โดยยึดหลักการเคารพซึ่งศักดิ์ศรีของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และระบบนิเวศวิทยา เพื่อเอื้ออานวยประโยชน์ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่
ชุมชนท้องถิ่น
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เสรี เวชบุษกร (2538: 23) อธิบายว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการท่องที่ยวที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นหลัก และเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่คานึงถึงผลประโยชน์ต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางธรรมชาติ (Nature Conservation) ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นพัฒ นาพื้นที่ท้องถิ่น (Local
Development) ไปด้วยกัน
Lascurain (2011: 2) อธิบายว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวในรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้อง
กับธรรมชาติ โดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวน หรือการทาความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งเป็น
การท่องเที่ยวมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาเรียนรู้ การเยี่ยมชมแหล่งระบบนิเวศทางธรรมชาติ พืชพรรณ
และสัตว์ป่า รวมไปถึงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในแหล่งธรรมชาติ
Boo (1991: 52) อธิ บ ายว่ า การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ เป็ น การท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติที่ เ อื้อ
ประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ เนื่องมาจากการได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวสาหรับการดูแลรักษาพื้นที่ และ
เป็นการสร้างงานให้ชุมชนหรือท้องถิ่น รวมไปถึงการสร้างจิตสานึกที่ดีในด้านสิ่งแวดล้อม
2.2.2 องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2544: 1 – 3) อธิบายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีองค์ประกอบหลัก
สาคัญ 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้านพื้นที่ การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับ
ระบบนิเวศวิทยา
2) ด้านการจั ดการ การจั ดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบ (Responsible tourism) เพื่อ
ป้องกันการส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อมและสังคม โดยมีการจัดการที่ยั่งยืนครอบคลุ มถึงการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษา ฟื้นฟู ป้องกัน ควบคุมและกาจัด
มลพิษ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีขอบเขต
3) ด้านกิจกรรม และกระบวนการ คือ การท่องเที่ยวที่เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ (Learning
Process) โดยมีการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อเป็ น การเสริ มสร้ างกระบวนการเรียนรู้ ความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ รวมไปถึงสร้างความ
ตระหนักและเป็นการปลูกจิตสานึกที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว และคนในชุมชนท้องถิ่น
4) ด้านการมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวที่คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น โดย
เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อท้องถิ่น และเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นโดยได้รับโอกาสในการสร้างฐานเศรษฐกิจ และได้รับผลตอบแทนใน
การเข้ามามีส่วนร่วม และเพื่อเป็นกลไกในการดึงประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นได้กลับมาดูแลบารุงรั กษา
ทรัพยากรในพื้นที่ และร่วมจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่
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Downling (2011: 18 – 19) อธิ บ ายถึ ง หลั ก เกณฑ์ ส าคั ญ ของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ
(Ecotourism) ไว้ 5 ประการ ดังนี้
1) แหล่ง หรือสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Nature – Based) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่อยู่บน
ฐานของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่มุ่งเน้นลักษณะสาคัญทางชีวภาพ กายภาพ และวัฒนธรรม เป็นการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงวัฒนธรรมในแหล่งธรรมชาตินั้น
2) ความยั่ ง ยื น ทางระบบนิ เ วศ (Ecologically Sustainable) การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ ควรมี
รูปแบบการท่องเที่ยวที่เอื้ออานวยให้เกิดความยั่งยืนทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ไม่ควรก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
3) การให้ความรู้ทางระบบนิเวศธรรมชาติ (Environmentally Education) การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ เป็นลักษณะสาคัญที่ทาให้การท่องเที่ยวแตกต่างจากการท่องเที่ยวธรรมชาติในรูปแบบอื่น ๆ การให้
การศึกษา การให้ความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญที่ทาให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีความเป็นเอกลักษณ์ และ
มีคุณค่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสั มผัสธรรมชาติเพื่อการพัฒนาความรู้
ความตระหนักรู้ และเป็นการปลูกฝังจิตสานึกต่อคุณค่าของธรรมชาติ และสามารถชักนาไปสู่การกระทาที่
ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ชุมชน และ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
4) เกิดผลประโยชน์ แก่คนในท้องถิ่น (Locally Beneficial) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการ
ท่องเที่ยวที่สร้างประโยชน์ให้แก่คนในท้องถิ่นมากที่สุด เกิดการจ้างงาน การสร้างอาชีพ การใช้วัสดุที่หาได้
จากท้องถิ่น การสนับสนุนกิจการที่คนในท้องถิ่นเป็นเจ้าของ คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แสดง
ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยวควรมีการแบ่งไป
เพื่อการอนุรักษ์ ทานุบารุงรักษาสิ่งแวดล้อม
5) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (Tourist Satisfaction) เป็นความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่
เข้ามาหาประสบการณ์ ความรู้ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้อยู่
รอดต่อไปในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และยังรวมไปถึงการมีเสียรภาพของการเมืองเพื่อความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว
2.2.3 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้สร้ างผลกระทบทั้งด้านดี และไม่ดี ให้แก่แหล่งท่องเที่ยว สังคม ชุมชน
โดย เดชา ศิริสุวรรณ (2550: 112 – 113) ได้กล่าวถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีทั้งด้านดี
และด้านเสีย สามารถจาแนกได้ดังนี้
1) ผลกระทบทางด้านดี ได้แก่ ก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่
ช่วยสร้างจิตสานึก และการส่งเสริมการอนุรั กษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อมและวัฒนธรรม เกิด
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ เป็นการควบคุมศักยภาพ
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ของนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เป็นการจัดหาโอกาสสาหรับสิ่งแวดล้อม
ศึกษาให้กับนักท่องเที่ยวได้มีการเรียนรู้ ได้สัมผัสเรื่องธรรมชาติและวัฒนธรมโดยตรง ทาให้ในพื้นที่มีการ
สร้างกองทุนสาหรับการบารุงรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เป็นการส่งเสริม
ความสามัคคี รวมกันเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน มีการร่วมมือกันทางานในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่ช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ท้องถิ่น และประเทศ เพื่อแสดงถึงการมีทรัพยากรที่ดี มี
ความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
2) ผลกระทบทางด้านลบ ได้แก่ ขาดความชัดเจนในการทาแผนงาน และขาดการกระทาอย่าง
จริงจัง เป็นแหล่งรายได้ที่ไม่มั่นคง เนื่องด้วยมีความผันแปรของสภาพอากาศ ฤดูกาล และนโยบายทาง
เศรษฐกิจและสั งคม ก่อให้เกิดการรั่ว ไหลของรายได้ออกนอกประเทศได้ เมื่อการท่องเที่ยวเชิง นิเ วศ
กลายเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยวที่มีฐานะดี อาจทาให้เกิดการจากัดนักท่องเที่ยว
และมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น ผลกระทบต่อขีดความสามารถการรองรับของชุมชน
ท้องถิ่น เนื่องจากมีธุระกิจ โรงแรม บ้านพัก หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว หากขาดการ
วางแผนอย่ า งรอบคอบ และระบบการควบคุ ม ตรวจสอบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย ต่ อ
สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศ รวมไปถึงสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
สรุ ป ได้ ว่ า การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ เป็ น การท่ อ งเที่ ย วที่ ใ ช้ ท รั พ ยากรการท่ อ งเ ที่ ย วที่ เ ป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมมาจัดการให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยว มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามา
เรียนรู้ สร้างจิตสานึก ตระหนัก เห็นคุณค่าของการรักษาและการอนุรักษ์ให้คงอยู่ จึงเป็นการท่องเที่ยวที่มี
ความรั บ ผิ ดชอบต่อชุมชนที่ต้องจั ดการอนุรักษ์และการรั กษา และการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวไม่ส ร้าง
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชน รวมทั้งรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยว ให้เข้าถึงความรู้
ธรรมชาติ และความสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2.3.1 ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เป็นการจัดการท่องเที่ยวที่สร้างกระบวนการใช้ทรัพยากรทางปัญญา
และมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดการสร้าง
รายได้ และการกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างพอเพียง โดยการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน ให้ความสาคัญในการสร้างการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างในแต่ละชุมชน ให้
นักท่องเที่ยวเกิดความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขร่วมกัน
(ศรีศักร วัลลิโภดม, 2550:10) การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงควรยึดหลัก 3
ประเด็น เพื่อเชื่อมโยงกันและกาหนดทิศทางในการพัฒนา (ภราเดช พยัฆวิเชียร, 2547:5) ดังนี้
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1. การพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นการจัดการท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีขึ้นให้แก่ชุมชน
ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย
2. การพัฒนาสังคม เป็นการจัดการท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาสังคม ให้สังคมสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างคน สังคม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ให้มีความเข้มแข็งพอที่จะไม่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้ หรือกลไกลทางสังคมที่จะเลือกวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่ดีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนมาปรับใช้ให้
เปลี่ยนแปลงสังคมเดิมของวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน
3. การพัฒ นาด้านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม เป็นการจัดการท่องเที่ยวที่มีก าร
ดาเนินการแล้วไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ด้วยการจัดระบบ
การจัดสรรและใช้ประโยชน์อย่างเป็นธรรมตามความจาเป็น
อรวรรณ พันธ์เนตร (2541) กล่าวว่าการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้นเป็นหน้าที่ของประชาชน
ในท้องถิ่นที่จะต้องร่วมกันคิดร่วมกันทาเพื่อให้มีนักท่องเที่ยวต่างถิ่นเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตลอดปี
และตลอดไปอันเป็นการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (2542) กล่ า วว่ า การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Tourism) นั้ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development) ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น นี้
นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากขึ้นเนื่องจากความตื่นตัว
ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยวที่หันมานิยมการท่ องเที่ยวที่ไม่ทาลาย
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น โดยมี ผู้ นิ ย ามความหมายของการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ไว้
หลากหลาย ดังนี้
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน มีลักษณะสาคัญดังนี้ เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภท
ทุกแห่ ง เป็ น การท่องเที่ย วที่เน้ น คุณ ค่าและความเป็นเอกลั ก ษณ์ ข องแต่ล ะแหล่ งท่ องเที่ยว เป็นการ
ท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม เป็นการท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ความรู้ และประสบการณ์ เกี่ย วกับ ธรรมชาติและวัฒ นธรรม เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ ผ ลตอบแทนแก่ ผู้
ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยืนยาว และเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ผลประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและคืน
ผลประโยชน์กลับสู่ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
อรวรรณ พันธ์เนตร (2541) กล่าวว่าการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น นั้นเป็นหน้า ที่ ข อง
ประชาชนในท้องถิ่นที่จะต้องร่วมกันคิดร่วมกันทาเพื่อให้มีนักท่องเที่ยวต่างถิ่นเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ตลอดปีและตลอดไปอันเป็นการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั่นเอง
กระบวนการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นมีหลายระดับ โดยระดับแรกคือชุมชนหรือประชาคม
(Community) ผู้รับผิดชอบเป็นเจ้าของเป็นผู้ ครอบครองจะต้องมีหน้าที่มีบทบาทดังที่กฎหมายระบุ
หน้าที่รับผิดชอบการท่องเที่ยวของชุมชน กล่าวคือรัฐธรรมนูญไทยฉบับ พ.ศ. 2540 ระบุไว้ในหมวด 3
สิทธิและเสรีภาพของของชนชาวไทย มาตราที่ 43 ระบุไว้ว่าบุคคลซึ่งรวมเป็นชุมชนท้องถิ่นดังเดิมย่อมมี
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สิทธิอนุรักษ์และฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของ
ชาติและมีส่ ว นร่ วมในการจั ดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลอย่างยั่งยืน
กล่ าวโดยสรุ ป การจั ดการการท่องเที่ยวคื อ การกระทาที่มีเป้าหมายสอดคล้ องกับหลั ก การ
ทฤษฎีและแนวคิดที่เหมาะสม ยิ่งไปกว่านี้ต้องคานึงถึงสภาพที่แท้จริง รวมทั้งข้อจากัดต่างๆ ของสังคม
และสภาพแวดล้อม การกาหนดแนวทาง มาตรการและแผนปฏิบัติการที่ดีต้องคานึงถึงกรอบแนวคิดที่ได้
กาหนดไว้มิฉะนั้นการจัดการการท่องเที่ยวจะดาเนินไปอย่างไร้ทิศทางและประสบความล้มเหลว
จากแนวคิดต่างๆ ที่ได้ยกมาเป็นตัวอย่าง อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าเทศกาลต่างๆ มีส่วนที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และมีผลกระทบเกิดขึ้นทั้งด้านบวกและด้านลบ ด้งนั้นการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนถือเป็นแนวทางในการสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยวและ
นักท่องเที่ยวได้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเน้นการให้การศึกษาแก่นักท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยว
พร้อมเกิดการเกื้อหนุนและกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจในชุมชน และไม่เกิ ดการซื้อขาย หรือทาลาย
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (สินธุ์ สโรบล, 2546) โดยยึดหลักภายใต้ความสอดคล้องและความต้องการ
ของชุมชน (Duffy, 2006) อีกทั้งมีการผสมผสานรูปแบบการท่องเที่ยวให้มีมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น
เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของนักท่องเที่ยวและพื้นที่แหล่ งท่องเที่ยว ซึ่งถือได้ว่าการท่องเที่ยว
ด้านการเรียนรู้ อาหารเป็นส่ว นหนึ่ งของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว
2.3.2 องค์ประกอบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบไปด้วยหลักการสาคัญในการจัดการท่องเที่ยว (ราไพรรณ แก้วสุริยะ,
2549: 20-25) ดังนี้
1) การใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (Using Resource Sustainable) ผู้ประกอบการ หรือผู้จัดการ
ท่องเที่ยวควรมีการจัดระบบ แบบแผน หรือมีวิธีการจัดการในการนาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น ควร
มีการกาหนดขอบเขตในการนามาใช้ จึงควรต้อ งคานึงถึงต้นทุนอันมีคุณค่า ความเสียหายทางวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา ความเสื่อมโทรม เพื่อรักษาทรัพยากรเหล่านั้นให้คงอยู่สืบต่อไป
2) การลดการใช้ทรัพยากรที่เกินความจาเป็น และลดการก่อให้เกิดของเสีย (Reducing Over
Consumption and Waste) ผู้ประกอบการ ผู้จัดการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรช่วยกัน
วางแผนการจัดการท่องเที่ยว ในการกาหนดจากัดการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจากัด หรือหา
ทรัพยากรอื่นทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที่หายากและมีอยู่น้อย และช่วยกันรณรงค์ลดใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่
ก่อให้เกิดขยะ หรือมลพิษ
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3) การส่ งเสริ มการอนุ รั กษ์รัก ษาทรัพยากรทางธรรมชาติ สั งคม และวัฒ นธรรม (Maintain
Diversity) กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีแผนรักษา และส่งเสริมความ
หลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น และยังคงรักษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของคนในพื้นที่
ให้คงอยู่
4) การวางแผนประสานงานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว (Integrating Tourism into Planning)
ควรร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการ ชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
การประสานงาน วางแผน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5) การท่องเที่ยวเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจในท้องถิ่น (Supporting Local Economy) หน่วยงาน
ภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการจัดการท่องเที่ยว ควรร่วมกันส่งเสริมการดึงความเป็น
เอกลั กษณ์เฉพาะถิ่น มาน าเสนอ หรือจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้ เกิดความน่าสนใจ และดึง ดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้น เป็นการสร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้คนในชุมชนท้องถิ่น
6) การมี ส่ ว นร่ ว มโดยการสร้า งเครือ ข่ า ยพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วกั บ ท้ อ งถิ่ น (Involving Local
Communities) การสร้ างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน เครือข่าย และชุมชน ในการ
ท างานเป็ น แบบองค์ ร วม (Participation Approach) โดยเข้ า ร่ ว มท ากิ จ กรรม ร่ ว มจั ด งาน ร่ ว มคิ ด
วิเคราะห์ หรือร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน
7) การประชุ ม กั บ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งที่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ว มกั น (Consulting Stakeholders and the
Public) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา มาร่วมประชุมปรึกษาหารือกัน ในการเพิ่มศักยภาพให้กับแหล่งท่องเที่ยว ร่วมประเมินผล
กระทบการท่องเที่ยว ร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการท่องเที่ยวซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยการจัดเวทีประชุมร่วมกันอย่างสม่าเสมอ
8) การพัฒนาบุคลากร (Training Staff) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน
องค์กรต่าง ๆ ควรส่งเสริมสนับสนุน ฝึกอบรมให้ความรู้ในวิธีการปฏิบัติการจัดทาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แก่ชุมชน และมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอ เพื่อช่วยยกระดับการท่องเที่ยวให้ได้ตามมาตรฐาน
การบริการการท่องเที่ยว
9) การจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล คู่ มื อ ในการบริ ก ารข่ า วสารการท่ อ งเที่ ย ว ( Marketing Tourism
Responsibly) องค์กรท้องถิ่น ชุมชน ควรมีการรวบรวมองค์ความรู้ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน และมีการ
จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาข้อมูลก่อนมาท่องเที่ยว และเพื่อได้
เข้าใจบริบทของชุมชน
10) การตรวจสอบ ประเมินผล และการวิจัย (Undertaking Research) การติดตามผล เพื่อการ
แก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณค่าคุณภาพของแหล่งท่องเที่ ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่าง ๆ จะต้องได้รับการ
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ประเมินผลในการจัดทาการท่องเที่ยว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็นการควบคุม
กาจัด และดูแลการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2550: 14) อธิบายถึงองค์ประกอบการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ออกเป็นทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยือน โดยมีการจัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ การบริการการ
ท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเยือน หรือนักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจและประทับใจ อีกทั้งมีการกาหนด
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว
2) ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมในแหล่ ง
ท่องเที่ยวให้คงอยู่สภาพเดิม หรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด และป้องกันผลกระทบด้านลบจากการท่องเที่ยว
โดยต้องมีการทาแผนงาน ตรวจสอบติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
3) ด้านการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว การพัฒนาด้านการบริการ สิ่งอานวยความสะดวกโดยตรง
แก่นักท่องเที่ยว เพื่อพร้อมตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้ได้รับความพึงพอใจ และเกิดความ
ประทับใจ โดยต้องมีความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมด้วย
4) ด้านการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว การพัฒนาทางการตลาดเพื่อแสวงหานักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องมีลักษณะเป็นคุณประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้นักท่องเที่ยวเหล่านั้นได้รับความรู้ ประสบการณ์จาก
การท่องเที่ยว
5) ด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาในรูปแบบการ
สร้างโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง และได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว เพื่อ
สร้างให้ชุมชนก่อให้เกิดความหวงแหน และรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบ
ต่อไป
6) ด้านการพัฒนาจิตสานึกทางการท่องเที่ยว การพัฒนาด้านการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทุกฝ่าย โดยการให้ความรู้และ
สื่ อความหมายในการอนุ รั กษ์ทรั พยากรการท่ องเที่ยวและสิ่ งแวดล้ อ ม เพื่อเป็นการปลู กฝั งจิตส านึ ก
ทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความหวงแหนในทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
นิพล เชื้อเมืองพาน (2557) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไว้ดังนี้
1) ระบบนิเวศ ควรมีการกาหนดข้อจากัดและกาหนดเกณฑ์มาตรฐาน เช่น การควบคุมปริมาณ
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งอันสัมพันธ์กับการรองรับได้ของพื้นที่หรือระบบนิเวศนั้นๆ
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2) กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เน้นการกระจายรายได้ให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนจากกิจกรรมท่องเที่ยวทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
3) ประชากรในพื้นที่ ควรควบคุมประชากรในพื้นที่ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ เพื่อไม่ให้
ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
4) การอนุรักษ์ทรัพยากรพื้นฐาน ใช้ทรัพยากรให้ถูกต้องเหมาะสม ไม่ทาลายทรัพยากรท่องเที่ยว
ในรูปแบบต่างๆ
5) การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าทรัพยากร ปรับใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยการอาศัยเทคโนโลยีมาเป็นสิ่งขับเคลื่อนและเพิ่มคุณค่าแก่ทรัพยากรท่องเที่ยวนั้นๆ
6) การจากัดขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่ เป็นการชี้แจงข้อจากัดของพื้นที่ในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านจานวนนักท่องเที่ยวต่อวัน หรือต่อครั้งในการเข้าชมสถานที่ หรือการจากัดพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวในการเข้าชมสถานที่
7) การสงวนรักษาทรัพยากร มีการสร้างความตระหนักแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยวในการสงวน
รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
8) ความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากในแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีความหลากหลายทั้งทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการอนุรักษ์และรักษาจาเป็นต้องใช้หลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่
ละทรัพยากรนั้นๆ ให้เกิดความยั่งยืน
9) ผลกระทบจากการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จาเป็นต้องหาทางและ
วิธีในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
10) ชุมชนในพื้นที่ การควบคุมการใช้ทรัพยากร การเข้าถึงทรัพยากร รวมทั้งการจัดการการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ควรได้รับการดูแลและควบคุมโดยชุมชนในพื้นที่ ภายใต้การให้ คาปรึกษาจากหน่วยงาน
องค์กร หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยว
11) นโยบายระดับชาติ การพัฒนาการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวจะดาเนินตามนโยบายหลัก
ระดับชาติ หากนโยบายระดับชาติมีการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ จะมีความชัดเจนในทิศทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
12) คุณค่าทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจาเป็นต้องสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจ
ในชุมชน และสร้างผลประโยชน์ทางรายได้ให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนในพื้นที่
13) คุณภาพสิ่งแวดล้อม การดาเนินการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจาเป็นต้องมีการตระหนักถึง
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และการสร้างสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพแก่การดารงอยู่ของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว
14) การติดตามตรวจสอบสิ่ งแวดล้ อม อาจอยู่ในรูปแบบการวิจัย ศึกษา ทั้งนี้จาเป็นต้องให้
ความสาคัญกับชุมชนในพื้นที่ในการร่วมเป็นผู้ประเมิน ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
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ดังนั้น การจัดการท่องเที่ยวหากมีการดาเนินการที่คานึงถึงผลกระทบต่างๆ และการท่องเที่ยว
มุ่งหวังไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้ านสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะส่ง
ผลบวกและหนุนเสริมให้ การท่องเที่ยวสร้างผลกระทบด้านบวกและส่งผลต่อการพัฒ นาทั้งคน สังคม
ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติ การท่องเที่ยวจึงควรเป็นการท่องเที่ยวที่ต้องใส่ใจและมีส่วนรับผิดชอบใน
หลายส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้จัดการท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่ม องค์กรชุมชน บริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐที่
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
2.3.3 แนวทางการดาเนินการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ บุ ญ เลิ ศ จิ ต ตั้ ง วั ฒ นา (2542) ได้ เ สนอแนะแนวทางการด าเนิ น การจั ด การการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไว้ดังนี้
1) การจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากร มักมีสาเหตุมาจาก
1.1) การเร่งพัฒนาทรัพยากรและพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ในปัจจุบันพบว่าองค์กรทั้ง
ภาครัฐ เอกชนและชุมชน ยังขาดความเข้าใจในการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน จึงส่งผลให้เกิด
สิ่งก่อสร้างเพื่อรองรับการท่องเที่ยวมากมายที่ขัดแย้งต่อสภาพสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของไทย
1.2) การบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งมีรากฐานปัญหามาจากจานวนประขากรต้องการเข้าไปมีส่วน
ได้ส่วนเสียในพื้นที่อนุรักษ์มากขึ้น แต่พื้นที่มีอยู่อย่างจากัด จึงทาให้มีการลักลอบบุกรุกพื้นที่ดังกล่าวอย่าง
เห็นได้ชัด
1.3) เกิดการแย่งชิงทรัพยากรมากขึ้นเนื่องจากทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพจะถูก
มองว่าเป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ จึ งมีการแข่งขันการพัฒนาพื้นที่
ท่องเที่ยวซึ่งพบว่ามีหลายแห่งที่ชุมชนต่างๆแย่งชิงพื้นที่เดียวกันเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวคิดของ
ตนโดยเร็ว
2) การลดผลกระทบของการท่องเที่ยว โดยอาศัยแนวทางดังต่อไปนี้
2.1) ใช้การกาหนดศักยภาพการรองรับของพื้นที่เพื่อจากัดการใช้พื้นที่อย่างฟุ่มเฟือยและขาด
การวางแผนการจัดการที่ดี ควรต้องมีการวางแผนกาหนดแบ่งหน้าที่ของพื้นที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพที่
เหมาะสมต่อการพัฒนา
2.2) การจากัดจานวนนักท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่นามาใช้ในการจัดการควบคุมจานวน
นั กท่องเที่ย วไม่ให้ มีมากจนเกิน ระดับที่รับได้ อันอาจจะส่ งผลต่อคุณภาพการจัดการบริการทางการ
ท่องเที่ยว และอาจจะส่งผลกระทบไปถึงสภาพสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
2.3) การให้ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ ถือเป็นแนวทางที่หน่วยงานต่าง ๆ นิยมใช้เป็น
แนวทางแรก ๆ ในการสื่อ สารถึงนักท่องเที่ยวแต่ควรจะเพิ่มการสื่อความหมายด้านการอนุรักษ์และลด
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ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวด้วย เพื่อยกระดับคุณภาพการใช้การประชาสัมพันธ์ ให้เกิด
ประโยชน์มากขึ้น
2.4) การวางแผนสร้างสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อป้องกันแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกต้องตามแนวคิด
ด้านการจัดการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสภาพของธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ถือว่า
เป็นการช่วยปกป้องทรัพยากรที่มีค่าเหล่านั้นให้คงอยู่ต่อไปให้นานที่สุด
3) การจัดการนักท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาศักยภาพตัวนักท่องเที่ยวเองโดยอาศัยวิธีการดังนี้
3.1) แนะนาให้นักท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้ถึงกิจกรรมและวิธีการท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพื่อเพิ่ม
ระดับ คุณภาพของประสบการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ยวให้ ไ ด้รั บ ความบัน เทิ ง ความรู้ อยู่บนพื้นฐานของการ
รับผิดชอบร่วมกันในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
3.2) การเสริมความรู้ให้นักท่องเที่ยวโดย คู่ มือ สื่อต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจ
เตรียมความพร้อมในการท่องเที่ยวมากขึ้น จะส่งผลต่อความประทับใจในการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวมากขึ้น อีกทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสานึกให้นักท่องเที่ยว และผู้ที่เกี่ยวข้อง จะได้นาเอาข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4) ความร่วมมือในรูปของเครือข่าย ถือว่ามีความจาเป็นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มุ่งสู่ความ
ยั่งยืนมากที่สุดโดยอาศัยภาคีร่วมแนวคิดและการทางานต่างๆดังนี้
4.1) องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องจากทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
4.2) องค์ ก รพั ฒ นาเอกชนที่ อ ยู่ ใ นสายงานด้ า นการท่ อ งเที่ ย วหรื อ งานด้ า นการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชนและชุมชน
4.4) สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
4.5) การมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการตระหนักถึงผลกระทบทางวัฒนธรรมของ
นักท่องเที่ยว
สิ่งแวดล้อม การรักษา ฟื้นฟูและเสริมคุณค่าของสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
การมีคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมที่ดี แต่ได้ส่งผลต่อการเกิดปัญหาการทาลายทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้า
ทรัพยากรชีวภาพของชุมชน เกิดมลภาวะในชุมชน
2.3.4 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
วิชัย เทียนน้อย (2550: 12 – 15) อธิบายว่า ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิต มีทั้งด้านดี
และด้านเสีย ซึ่งสามารถจาแนกผลกระทบออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้
1) ผลกระทบทางด้านการเมือง การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดรูปแบบของอาณานิคม
ขึ้นมา และในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวในประเทศนั้นกลับช่วยกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกรักประเทศมาก
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ยิ่งขึ้น ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในผืนแผ่นดินเกิด อันเป็นผลก่อให้เกิดความรักสามัคคีเป็ นน้าหนึ่งใจ
เดียวกัน อีกทั้งการเดินทางไปยังท่องเที่ยวในภูมิภาคต่าง ๆ ภายในประเทศก่อให้เกิดความรักชาติ หรือ
ชาตินิยมมากยิ่งขึ้น การติดต่อ ประสานงานกันระหว่างกลุ่มชนที่มีพื้นฐาน ทัศนคติ ค่านิยมแตกต่างกัน
ถึงแม้เป็นคนในประเทศเดียวกันก็ไม่เป็นผลดีเสมอไป อีกทั้งอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
สังคม และศีลธรรมขึ้นได้ จากความภาคภูมิใจในความป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น อาจนาไปสู่ความเข้าใจ
ผิดและเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันได้
2) ผลกระทบทางด้านวัฒ นธรรม สภาพทั่วไปแล้ว ในแต่ล ะพื้นที่ ท้องถิ่น มีความแตกต่ างกัน
ทางด้ า นภู มิ ศ าสตร์ และสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ดความแตกต่ างทางด้ า นสั ง คม วั ฒ นธรรม
ประเพณี ความเชื่ อ ต่ า ง ๆ ความแตกต่ า งนี้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศขึ้ น มา
เพราะฉะนั้น นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว อาจก่อให้เกิดผลกระทบ เช่น นักท่องเที่ ยวที่มาจาก
พื้นที่ที่พัฒนาแล้ว หรือมีความเจริญในหลาย ๆ ด้าน มีความเชื่อ มีค่านิยม ทัศนคติที่แตกต่าง อาจมอง
ชาวบ้าน หรือพื้นที่อย่างดูถูกเหยียดหยาม หรือไม่ให้การเคารพวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ แต่ถ้าหากชุมชน
ท้องถิ่น มีการวางแผนเป็นอย่างดี การท่องเที่ยวควรต้องอนุ รักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมคงคุณค่าของท้องถิ่นไว้
แต่ บ่ อ ยครั้ ง เกิ ด การลอกเลี ย นแบบในการด าเนิ น ชีวิ ตเพื่ อ การค้ า เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยว เช่น งานหัตถกรรม ประเพณีการละเล่นต่าง ๆ เป็นต้น
3) ผลกระทบทางด้านสังคมและศีลธรรม โดยพื้นฐานทางด้านวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ
ของนักท่องเที่ยว ในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน การผสมผสานในแต่ละด้านอาจเกิดประโยชน์ แต่ใน
ขณะเดียวกันอาจเป็นตัวกลางในการทาลายที่สาคัญ เช่น ผลกระทบที่เกิดจากการพบเห็น อาจทาให้
ชาวบ้าน หรือท้องถิ่นพยายามต่อสู้เพื่อจะยกระดับตนเอง ทั้งด้านการศึกษาที่ไม่ เท่าเทียมกัน ฐานะทาง
สังคม ซึ่งความเป็นจริงแล้วโอกาสที่ชาวบ้านจะทาได้อย่างนั้นเป็นเรื่องยาก อันเป็นผลก่อให้เกิดความรู้สึก
ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยวขึ้น
4) ผลกระทบต่อมาตรฐานด้านศีลธรรม สถานภาพของชาวบ้านกับนักท่องเที่ยวอาจมีความ
แตกต่างกัน จึงทาให้เกิดปัญหาด้านอาชญากรรม โสเภณี การฉ้อโกง การปล้นทรัพย์ และปัญหายาเสพติด
ซึ่งให้โทษแก่แหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ นอกจากนี้การเดินทางไปท่องเที่ยวในถิ่นอื่น ๆ
หรือต่างแดน มักจะแสดงพฤติกรรมที่ตัวเองเก็บกดไว้ออกมา โดยปราศจากความละอาย โดยให้เหตุผลว่า
ถิ่นที่เขานั้นท่องเที่ยวอยู่ ไม่มีใครรู้จักคุ้นเคยกับพวกเขามาก่อน จึงเกิดการแสดงพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่ง
ก่อให้เกิดการลอกเลียนแบบ เนื่องด้วยพฤติกรรมบางอย่างชาวบ้านอาจจดจาแล้วนาไปปฏิบัติบ้าง เช่น
การแต่งกาย การพูด การใช้ภา และพฤติกรรมต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้เป็นอันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในสถานที่ท่องเที่ยว
5) ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ การวางแผนงานต่าง ๆ ที่มีจานวนมากแต่ขาด
ประสิ ท ธิ ภ าพ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ วั ฒ นธรรมในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่
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หลากหลาย เช่น การสร้างโรงแรม หรืออาคารต่าง ๆ ในแหล่งท่อ งเที่ยวที่ขัดกับภูมิทัศน์ของสิ่งแวดล้อม
ทั้งทางด้านธรรมชาติ และวัฒนธรรม เป็นการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
มากกว่าการอนุรักษ์ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม จึงทาให้ทัศนียภาพในบริเวณนั้นถูกบดบังไม่น่าชื่นชม อีกทั้ง
การรักษาความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ ยวนั้นเป็นเรื่องสาคัญ หากมีผู้เข้าไปใช้บริการที่มากเกินไป อาจ
ทาให้สถานที่ท่องเที่ยวเกิดมลภาวะ สกปรก ดังนั้น การวางแผนการจัดการท่องเที่ยวให้รัดกุม จะช่วยให้
การอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวคงความสวยงามต่อไป นอกจากนี้สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง มีนักท่องเที่ยว
เดินทางเข้าไปเที่ยวจานวนมากเกินไป ทาให้ทัศนียภาพสูญเสีย เสื่อมโทรมและถูกทาลาย จนบางครั้ง
ถึงกับต้องปิดดาเนินการ เพื่อบูรณะสถานที่ท่องเที่ยวชั่วคราว เช่น ภูทับเบิก ปราสาทหินพิมาย เป็นต้น
ปั ญ หาจากผลกระทบของการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มสามารถขจัด ไปได้ โดยมี ก ารวา งแผนที่มี
ประสิทธิภาพ การวางรูปแบบการจัดกิจกรรม การบริการที่ดี และมีการให้คาแนะนา ให้ข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้เข้าใจ และเห็นถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ย่อมให้
ความสนใจ พึงพอใจในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า
มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่น่าศึกษาเรียนรู้ ซึ่งรายได้ที่ได้รับจาก
การท่องเที่ยวบางส่วนควรนากลับไปใช้สาหรับเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว และปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยวให้คงอยู่
6) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ รายได้จากที่ได้รับจากการท่องเที่ยวก่อให้เกิดกระแสหมุนเวียน
ทาให้การกระจายรายได้จากท้องถิ่นหนึ่งไปสู่อีกท้องถิ่นหนึ่ง โดยค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวต้องจ่าย ได้แก่
ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าทากิจกรรม และค่าบริการต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเงินเหล่ านี้ส่วนหนึ่งทาให้ชาวบ้านมี
กาไร รายได้เพิ่มมากขึ้น ทาให้มีงานทา มีอาชีพ แต่ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ตามมา ค่าครองชีพของ
ประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นสูงขึ้น เช่น ค่าครองชีพเมืองพัทยา ภูเก็ต เป็นต้น เนื่องด้วยเมืองทั้ง 2
เมืองมีการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็น แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่นวนิยมไปพักผ่อนจานวนมาก ทาให้เมือง
เหล่านั้นมีค่าครองชีพที่สูงกว่าเมืองในบริเวณใกล้เคียง ส่งผลให้สินค้า ค่าจ้างแรงงาน การขนส่งในเขต
เมืองเหล่านั้นสูงตามไปด้วย
ชุมชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังคงเป็นชุมชนชนบท ซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชากร มีวิถี
ชีวิตที่ผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากได้นาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิต
และการดารงชีพ เมื่อมีการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนชนบท ส่งผลให้การท่องเที่ยวได้มีส่วน
ส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบแก่ชุมชน (บุญเลิศ จิตตั้งวั ฒนา, 2548:156-160) ดังนั้นการจัดการ
ท่องเที่ยวจึงต้องคานึงถึงผลกระทบต่างๆ ที่จะตามมา เพื่อการเตรียมหามาตรการป้องกันผลกระทบด้าน
ลบที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งเสริมผลกระทบด้านบวกเพื่อการท่องเที่ยวในทิศทางที่ยั่งยืนต่อไป (พรเพ็ญ
วิจักษณ์ประเสริฐ, 2549:9-10) หากประมวลแนวคิดผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชน จาก บุญเลิศ
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จิตตั้งวัฒนา, พรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ และพจนา สวนศรี (2550:34-35) อาจจาแนกผลกระทบออกเป็น
4 ด้าน ดังนี้
1) ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อชุมชนด้านเศรษฐกิจ ชุมชนเมื่อทาการท่องเที่ยวแล้วส่งผล
ให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ทั้งด้านบวกและด้านลบต่อชุมชน ดังนี้
1.1) ผลกระทบด้านบวก ก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของชุมชน การขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน การสร้างสรรค์อาชีพและการจ้างงานแก่
ชุมชน การก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน การจ้างงานในชุมชน การกระจายรายได้สู่ภูมิภาค การเพิ่มรายได้ต่อ
หัวของชุมชน การกระตุ้นการผลิตของชุมชน การช่วยแก้ไขปัญหาดุลการชาระเงินระหว่างประเทศ และ
การเกิดกองทุนพัฒนาชุมชน
1.2) ผลกระทบด้านลบ ก่อให้เกิดผลเสียหรือสร้างปัญหาต่อชุมชน ได้แก่ ปัญหารายได้
ในและนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ปัญหาคุณภาพของแรงงานแก่ชุมชน ปัญหาค่าครองชีพสูง ปัญหาการสั่งซื้อ
สินค้าจากต่างประเทศ ปัญหาการแก่งแย่งผลประโยชน์ ปัญหาส่วนแบ่งผลประโยชน์อันควรได้ของชุมชน
การกระจายรายได้กระจุกตัวเฉพาะพื้นที่ ปัญหาค่าใช้จ่ายการจัดการชุมชน ปัญหาราคาที่ดิน และปัญหา
เงินมีอิทธิพลต่อชาวบ้านมากขึ้น
2) ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนด้านสังคม ชุมชนเมื่อทาการท่องเที่ยวแล้วส่งผลให้
เกิดผลกระทบด้านสังคม ทั้งด้านบวกและด้านลบต่อชุมชน ดังนี้
2.1) ผลกระทบด้ า นบวก ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลดี ต่ อ ชุ ม ชน ได้ แ ก่ การเปลี่ ย นแบบแผนการ
ประกอบอาชีพของชุมชน การสร้างสรรค์ความเจริญทางสังคมแก่ชุมชน การช่วยยกมาตรฐานการครองชีพ
ของชุมชน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวของชุมชน การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนักท่องเที่ยว
กับ ชุมชน การสร้ างความสามั ค คีแ ก่ชุ มชน การป้องกันการอพยพย้ายถิ่น ของชุมชน การเสริมสร้ า ง
การศึกษา เกิดองค์ความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ การเสริมสร้างความปลอดภัยแก่
ชุมชน การเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
จาเป็นให้กับชุมชน การพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการทางานให้กับสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยว
โดยชุมชน การสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน เป็นการสร้างพลังชุมชนในการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ภายนอกอย่างมีศักดิ์ศรี การสร้างโอกาสให้แก่ผู้หญิง และผู้อาวุโสชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทางาน
และแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่
2.2) ผลกระทบด้านลบ ก่อให้เกิดผลเสีย หรือสร้างปัญหาต่อชุมชน ได้แก่ ปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยมของสังคมชุมชน ปัญหาความผูกพันของครอบครัวของชุมชน ปัญหาความ
ไม่เป็นธรรมในสังคมของชุมชน ปัญหาการแตกแยกของสังคมในชุมชน ปัญหาการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยอัน
ดีงามของชุมชน ปัญหาเพศพาณิชย์ในชุมชน ปัญหาการอพยพย้ายถิ่นของชุมชน ปัญหาการหลอกลวงเอา
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เปรียบนักท่องเที่ยวของชุมชน ปัญหาอาชญากรรมขึ้นในชุมชน ปัญหาการขัดแย้งระหว่างนักท่องเที่ยวกับ
ชุมชน และปัญหาเอาพื้นที่สาธารณะมาใช้เชิงพาณิชย์เพื่อคนบางกลุ่ม
3) ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนด้านวัฒนธรรม ชุมชนเมื่อทาการท่องเที่ยวแล้วส่งผล
ให้เกิดผลกระทบด้านวัฒนธรรม ทั้งด้านบวกและด้านลบต่อชุมชน ดังนี้
3.1) ผลกระทบด้านบวก ก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชน ได้แก่ การใช้วัฒนธรรมของชุมชนเป็น
สิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว การสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชุมชน การฟื้ นฟูสืบ
ทอดวัฒนธรรมของชุมชน การสร้างความรัก ความหวงแหน และความภาคภูมิใจของวัฒนธรรมประเพณี
แก่ชุมชน การร่วมมือร่วมใจช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีระหว่าง
ชุมชนและแขกผู้มาเยือน ส่งผลต่อการเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่าง การส่งเสริมการผลิตและจาหน่ายงาน
ศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน การเกิดความภาคภูมิใจรักและหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณี
3.2) ผลกระทบด้านลบ ก่อให้เกิดผลเสียหรือสร้างปัญหาต่อชุมชน ได้แก่ ปัญหาการ
ขัดแย้งทางวัฒนธรรมระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชน ปัญหาการเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางวัฒนธรรมของ
ชุ ม ชน ปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบวั ฒ นธรรมอย่ า งรวดเร็ ว แก่ ชุ ม ชน ปั ญ หาการลดคุ ณ ค่ า ของ
วัฒนธรรมในชุมชน ปัญหาการลดคุณค่างานศิลปหัตถกรรมของชุมชน ปัญหาการทาลายศิลปวัตถุของ
ชุมชน และปัญหาการดัดแปลงวัฒนธรรมประเพณีเพื่อเอาใจนักท่องเที่ยวหรือการนาศิลปวัฒนธรรมทาง
ศาสนาและเอกลักษณ์ไทยมารับใช้การท่องเที่ยวอย่างไม่เหมาะสม
4) ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมื่อทาการท่องเที่ยวแล้ว
ส่งผลให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านบวกและด้านลบต่อชุมชน ดังนี้
4.1) ผลกระทบด้านบวก ก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชน ได้แก่ การเกิดความตระหนักถึง คุณค่า
สิ่งแวดล้อมและเกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมของชุมชน การช่วยรักษา
สิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชนให้ มี ค วามยั่ ง ยื น การช่ ว ยฟื้ น ฟู แ ละเสริ ม คุ ณ ค่ า ของ
สิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชน การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง สิ่ ง แวดล้ อ มของชุ ม ชน การค้ น คว้ า หาแนวทางรั ก ษา
สิ่งแวดล้อมของชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี การเกิดความหวงแหนใน
ทรั พ ยากรท่ อ งเที่ ย วและสิ่ ง แวดล้ อ ม การเกิ ด แนวร่ ว มในการรั ก ษาทรั พ ยากรท่ อ งเที่ ย วและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การเกิดแบบแผนการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน โดยมีเรื่องการท่องเที่ ยวเป็นส่วน
หนึ่งและมีกฎกติกาในการดูแลรักษาเพื่อการใช้อย่างยั่งยืน และการมีระบบจัดสรรรายได้เข้าไปดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม เช่น กองทุนสิ่งแวดล้อม
4.2) ผลกระทบด้านลบ ก่อให้เกิดผลเสียหรือสร้างปัญหาต่อชุมชน ได้แก่ ปัญหาการ
ทาลายทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน ปัญหาทรัพยากรน้าของชุมชน ปัญหาทาลายทรัพยากรชีวภาพของ
ชุมชน ปัญหามลภาวะในชุมชน ปัญหาการทรุดตัวของทรัพยากรดินในชุมชน ปัญหาทาลาย ภูมิทัศน์ของ
ชุมชน และปัญหาการรบกวนระบบนิเวศธรรมชาติ ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม
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สรุปได้ว่า การจัดการท่องเที่ยวต้องคานึงถึงผลกระทบต่างๆ ที่ จะตามมา เพื่อเตรียมมาตรการ
ป้องกันผลกระทบด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งเสริมผลกระทบด้านบวกเพื่อการท่องเที่ยวในทิศทางที่
ยั่งยืน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนในด้านเศรษฐกิจ มีการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน ได้สร้าง
อาชีพและรายได้แก่คนในชุมชน แต่ได้สร้างปัญหารายได้ที่ไม่แน่นอน ค่าครองชีพสูงขึ้น ด้านสังคม ได้
ส่งผลให้เกิดความสามัคคี การป้องกันการอพยพย้ายถิ่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ การสร้างพลัง
ชุมชน แต่ได้สร้างปัญหาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยม ความผูกพันของครอบครัว การแตกแยกของ
สังคม ด้านวัฒนธรรม ได้ส่ งผลให้มีการฟื้นฟู สืบทอดวัฒนธรรม การสร้างความรัก ความหวงแหน และ
ความภาคภูมิใจของวัฒนธรรม การอนุรักษ์วัฒนธรรม แต่ได้สร้างปัญหาการเปลี่ยนแปลงค่านิยมทาง
วัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว การลดคุณค่าของวัฒนธรรม การทาลายศิลปวัตถุของชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อม
ได้ส่งผลเกิดความตระหนักคุณค่าสิ่งแวดล้อมและเกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อม การรักษา ฟื้นฟูและเสริมคุณค่าของสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม การมี
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี แต่ได้ส่งผลต่อการเกิดปัญหาการทาลายทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้า ทรัพยากร
ชีวภาพของชุมชน เกิดมลภาวะในชุมชน

2.4 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
คาว่า “ความสร้างสรรค์ ” หรือ “ความคิดสร้างสรรค์ ” มีบทบาทในสังคมไทยเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งถูกจัดเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่จะช่วยสร้างรายได้
ให้กับประเทศ แต่ทั้งนี้ความสร้างสรรค์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นไม่ได้จากัดอยู่แต่เพียงการ
ออกแบบรูปลักษณ์สินค้าหรือบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
เพียงเท่านั้น แต่หากกล่าวถึงความสร้างสรรค์ในแบบ “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ” แล้วนั้น ยังหมาย
รวมถึงวิธีการเที่ยวของนักท่องเที่ยวอีกด้วย
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไม่ใช่เรื่องใหม่สาหรับประเทศไทยเสียทีเดียว เพราะกิจกรรมหลายๆ
อย่างที่มีอยู่แล้ว เช่น การท่องเที่ยวแบบโฮมเสตย์ การเข้าคอร์สฝึกทาอาหารไทย หรือการนวดแบบแผน
ไทย เหล่านี้ล้วนสามารถเชื่อมโยงและพัฒนาให้รองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ ทั้งยังเป็นกิจกรรม
ทางเลือกสาหรับนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่มีความสนใจในวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยในมิติที่มีความ
ลึกมากขึ้น
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นคาศัพท์บัญญัติใหม่เพื่อใช้เรียกการท่องเที่ยวประเภทหนึ่งซึ่งมี
มานานแล้ว แต่กลับไม่มีชื่อเรีย ก และเริ่มมีการประชาสั มพันธ์การท่องเที่ยวประเภทนี้ในแวดวงการ
ท่องเที่ยวแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆ เป็นเวลาร่วมหนึ่งศตวรรษ จวบจนนักวิชาการและผู้คร่าหวอด
ด้านการท่องเที่ยวจากหลายมุมโลกได้รวมตัวกันในงานประชุมนานาชาติเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ เมืองซานตาเฟมลรัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปลายปี พ.ศ. 2552
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ทาให้เกิดคานิยามอย่างเป็นทางการสาหรับ “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ” ว่าคือ “การท่องเที่ยวที่เน้น
การเรียนรู้ในเรื่องศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของสถานที่ ผ่านประสบการณ์ตรง และการ มีส่วน
ร่ ว มกั บ ผู้ ค นเจ้ า ของวั ฒ นธรรม” หรื อ ในภาษาอั ง กฤษว่ า “Creative Tourism is tourism directed
toward an engaged and authentic experience, with participative learning in the arts,
heritage or special character of a place.”
องค์กรยูเนสโก (UNESCO) ให้คาจากัดความการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ หมายถึง การท่องเที่ยวที่มี
จุดประสงค์สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาให้ชุมชนนั้นๆ เกิดความยั่งยืน โดยมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว
ที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตในชุมชน ในเชิงการเรียนรู้และการ
ทดลองให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ที่เป็นอยู่จริงในชุมชน นอกจากนั้น ชุมชนจะต้องสามารถใช้การจัดการ
ท่องเที่ยวสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการรักษาความสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ
ท่องเที่ยวภายในชุมชนและผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ ทั้งในรูปแบบที่เป็นผลประโยชน์ตอบแทน อิ ง
ตามระบอบทุนนิยมและความยั่งยืนของการพัฒนาในชุมชน (กรุงเทพธุรกิจ, 2552)
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ก็คือการท่องเที่ยววิถีชีวิตที่ทาให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ชีวิตของผู้ คนในท้ อ งถิ่ น ไม่ว่าจะในเรื่ องวิ ถี การอยู่ อาศัย การประกอบอาชี พ เรื่องอาหา รการกิ น
ศิลปหัตถกรรม และอื่นๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน และผู้คนเจ้าของพื้นที่
โดยมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวมีปฏิสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ผ่านการพูดคุยสนทนาและผ่านกิจกรรมทดลอง
ปฏิบัติต่างๆ เช่น การทดลองทาอาหาร การทดลองทาศิลปหัตถกรรม ดังเช่น คนในพื้นที่นั้นๆ ตลอดจน
การทดลองใช้ชีวิตตามแบบอย่างผู้คนในชุมชน เพื่อให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์ของผู้คนและ
สถานที่นั้นๆ ผ่านประสบการณ์ตรง เรียกว่าเป็นเวทีการเรียนรู้แบบมีชีวิต (มุทริกา พฤกษาพงษ์, 2554)
การพัฒ นาการท่ องเที่ ย วเชิง สร้า งสรรค์ น อกจากจะมีจุ ด มุ่ งหมายเพื่ อรองรับ การเติ บโตของ
นักท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อค้นหาเสน่ห์และวัฒนธรรมที่แตกต่างแล้วนั้น
ยังมีจุดเด่นที่เห็นได้ชัดเจนอีกประการหนึ่งคือ การสนับสนุนให้ชุมชนที่อยู่อาศัยเกิดสานึกรักในเอกลักษณ์
หรืออัตลักษณ์ที่ตนเองมีอยู่ ซึ่งเป็นหัวใจหลักส่วนหนึ่งที่จะช่วยทาให้การพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน
นั้นๆ มีความยั่งยืนมากขึ้น

2.5 แนวคิดผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชน
ชุมชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังคงเป็นชุมชนชนบท ซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชากรที่
อาศัยอยู่ในชนบท มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับ ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากได้นาทรัพยากรธรรมชาติม าใช้
ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตและการดารงชีพ เมื่อมีการส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในชุมชน
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ชนบท ส่งผลให้การท่องเที่ยวได้มีส่วนส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบแก่ชุมชน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
, 2548:156-160)
ดัง นั้ น การจั ดการท่องเที่ยวจึงต้องคานึงถึงผลกระทบต่างๆ ที่จะตามมา เพื่อการเตรียมหา
มาตรการป้องกันผลกระทบด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งเสริมผลกระทบด้านบวกเพื่อการท่องเที่ยวใน
ทิศทางที่ยั่งยืนต่อไป (พรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ, 2549:9-10) หากประมวลแนวคิดผลกระทบของการ
ท่องเที่ยวต่อชุมชน จาก บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, พรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ และพจนา สวนศรี (2550:3435) อาจจาแนกผลกระทบออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อชุมชนด้านเศรษฐกิจ ชุมชนเมื่อทาการท่องเที่ยวแล้วส่งผลให้เกิดผล
กระทบด้านเศรษฐกิจ ทั้งด้านบวกและด้านลบต่อชุมชน ดังนี้
1.1 ผลกระทบด้านบวก ก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน การขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน การสร้างสรรค์อาชีพและการจ้างงานแก่ชุมชน การ
ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน การจ้างงานในชุมชน การกระจายรายได้สู่ภู มิภาค การเพิ่มรายได้ต่อหัวของ
ชุมชน การกระตุ้นการผลิตของชุมชน การช่วยแก้ไขปัญหาดุลการชาระเงินระหว่างประเทศ และการเกิด
กองทุนพัฒนาชุมชน
1.2 ผลกระทบด้านลบ ก่อให้เกิดผลเสียหรือสร้างปัญหาต่อชุมชน ได้แก่ ปัญหารายได้ในและ
นอกฤดูกาลท่องเที่ยว ปัญหาคุณภาพของแรงงานแก่ ชุมชน ปัญหาค่าครองชีพสูง ปัญหาการสั่งซื้อสินค้า
จากต่างประเทศ ปัญหาการแก่งแย่งผลประโยชน์ ปัญหาส่วนแบ่งผลประโยชน์อันควรได้ของชุมชน การ
กระจายรายได้กระจุกตัวเฉพาะพื้นที่ ปัญหาค่าใช้จ่ายการจัดการชุมชน ปัญหาราคาที่ดิน และปัญหาเงินมี
อิทธิพลต่อชาวบ้านมากขึ้น
2. ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนด้านสังคม ชุมชนเมื่อทาการท่องเที่ยวแล้วส่งผลให้เกิดผล
กระทบด้านสังคม ทั้งด้านบวกและด้านลบต่อชุมชน ดังนี้
2.1 ผลกระทบด้านบวก ก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชน ได้แก่ การเปลี่ยนแบบแผนการประกอบอาชีพ
ของชุมชน การสร้างสรรค์ความเจริญทางสังคมแก่ ชุมชน การช่วยยกมาตรฐานการครองชีพของชุมชน
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวของชุมชน การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชน
การสร้างความสามัคคีแก่ชุมชน การป้องกันการอพยพย้ายถิ่นของชุมชน การเสริมสร้างการศึกษา เกิด
องค์ความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ การเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ชุมชน การเกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นให้กับ
ชุมชน การพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการทางานให้กับสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน
การสร้างความมั่นใจให้ เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน เป็นการสร้างพลังชุมชนในการมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอก
อย่างมีศักดิ์ศรี การสร้างโอกาสให้แก่ผู้หญิง และผู้อาวุโสชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทางานและแสดง
ศักยภาพได้อย่างเต็มที่
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2.2 ผลกระทบด้านลบ ก่อให้เกิดผลเสียหรือสร้างปัญหาต่อชุมชน ได้แก่ ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตและค่านิยมของสังคมชุมชน ปัญหาความผูกพันของครอบครัวของชุมชน ปัญหาความไม่เป็นธรรม
ในสังคมของชุมชน ปัญหาการแตกแยกของสังคมในชุมชน ปัญหาการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยอันดีงามของ
ชุมชน ปัญหาเพศพาณิชย์ในชุมชน ปัญหาการอพยพย้ายถิ่นของชุมชน ปัญหาการหลอกลวงเอาเปรียบ
นักท่องเที่ยวของชุมชน ปัญหาอาชญากรรมขึ้นในชุมชน ปัญหาการขัดแย้งระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชน
และปัญหาเอาพื้นที่สาธารณะมาใช้เชิงพาณิชย์เพื่อคนบางกลุ่ม
3. ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนด้านวัฒนธรรม ชุมชนเมื่อทาการท่องเที่ยวแล้วส่งผลให้
เกิดผลกระทบด้านวัฒนธรรม ทั้งด้านบวกและด้านลบต่อชุมชน ดังนี้
3.1 ผลกระทบด้านบวก ก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชน ได้แก่ การใช้วัฒนธรรมของชุมชนเป็นสิ่ง
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว การสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชุมชน การฟื้นฟูสืบทอด
วัฒนธรรมของชุมชน การสร้างความรัก ความหวงแหน และความภาคภูมิใจของวัฒนธรรมประเพณีแก่
ชุมชน การร่วมมือร่วมใจช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีระหว่างชุมชน
และแขกผู้ มาเยื อน ส่ งผลต่อการเคารพวัฒ นธรรมที่แตกต่าง การส่ งเสริมการผลิ ตและจาหน่ายงาน
ศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน การเกิดความภาคภูมิใจรักและหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณี
3.2 ผลกระทบด้านลบ ก่อให้เกิดผลเสียหรือสร้างปัญหาต่อชุมชน ได้แก่ ปัญหาการขัดแย้ง
ทางวัฒนธรรมระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชน ปัญหาการเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางวัฒนธรรมของชุมชน
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวัฒนธรรมอย่างรวดเร็วแก่ชุมชน ปัญหาการลดคุณค่าของวัฒนธรรมใน
ชุมชน ปัญหาการลดคุณค่างานศิลปหัตถกรรมของชุมชน ปัญหาการทาลายศิลปวัตถุของชุมชน และ
ปัญหาการดัดแปลงวัฒนธรรมประเพณีเพื่อเอาใจนักท่องเที่ยวหรือการนาศิลปวัฒนธรรมทางศาสนาและ
เอกลักษณ์ไทยมารับใช้การท่องเที่ยวอย่างไม่เหมาะสม
4. ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมื่อทาการท่องเที่ยวแล้วส่งผลให้
เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านบวกและด้านลบต่อชุมชน ดังนี้
4.1 ผลกระทบด้านบวก ก่อให้ เกิดผลดีต่อชุมชน ได้แก่ การเกิดความตระหนั กถึง คุ ณ ค่ า
สิ่งแวดล้อมและเกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมของชุมชน การช่วยรักษา
สิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชนให้ มี ค วามยั่ ง ยื น การช่ ว ยฟื้ น ฟู แ ละเสริ ม คุ ณ ค่ า ของ
สิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชน การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง สิ่ ง แวดล้ อ มของชุ ม ชน การค้ น คว้ า หาแนวทางรั ก ษา
สิ่งแวดล้อมของชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี การเกิดความหวงแหนใน
ทรั พ ยากรท่ อ งเที่ ย วและสิ่ ง แวดล้ อ ม การเกิ ด แนวร่ ว มในการรั ก ษาทรั พ ยากรท่ อ งเที่ ย วและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การเกิดแบบแผนการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน โดยมีเรื่องการท่ องเที่ยวเป็นส่วน
หนึ่งและมีกฎกติกาในการดูแลรักษาเพื่อการใช้อย่างยั่งยืน และการมีระบบจัดสรรรายได้เข้าไปดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม เช่น กองทุนสิ่งแวดล้อม
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4.2 ผลกระทบด้านลบ ก่อให้เกิดผลเสียหรือสร้างปัญหาต่อชุมชน ได้แก่ ปัญหาการทาลาย
ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน ปัญหาทรั พยากรน้าของชุมชน ปัญหาทาลายทรัพยากรชีวภาพของชุมชน
ปัญหามลภาวะในชุมชน ปัญหาการทรุดตัวของทรัพยากรดินในชุมชน ปัญหาทาลาย ภูมิทัศน์ของชุมชน
และปัญหาการรบกวนระบบนิเวศธรรมชาติ ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม
จากผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชน สรุปได้ว่า การจัดการท่องเที่ยวต้องคานึงถึงผลกระทบ
ต่างๆ ที่จะตามมา เพื่อเตรียมมาตรการป้องกันผลกระทบด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งเสริมผลกระทบ
ด้านบวกเพื่อการท่องเที่ยวในทิศทางที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนในด้านเศรษฐกิจ มีการ
ขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน ได้สร้างอาชีพและรายได้แก่คนในชุมชน แต่ได้สร้างปัญหารายได้ที่ไม่
แน่นอน ค่าครองชีพสูงขึ้น ด้านสังคม ได้ส่งผลให้เกิดความสามัคคี การป้องกันการอพยพย้ายถิ่น การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ การสร้างพลังชุมชน แต่ได้สร้างปัญหาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยม
ความผู ก พั น ของครอบครั ว การแตกแยกของสั ง คม ด้ า นวั ฒ นธรรม ได้ ส่ ง ผลให้ มีก ารฟื้ นฟู สื บ ทอด
วัฒนธรรม การสร้างความรัก ความหวงแหน และความภาคภูมิใจของวัฒนธรรม การอนุรักษ์วัฒนธรรม
แต่ได้สร้างปัญหาการเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว การลดคุณค่าของวัฒนธรรม การ
ทาลายศิลปวัตถุของชุ มชน และด้านสิ่งแวดล้อม ได้ส่งผลเกิดความตระหนักคุณค่าสิ่งแวดล้อมและเกิด
จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรท่ อ งเที่ ย วและสิ่ ง แวดล้ อ ม การรั ก ษา ฟื้ น ฟู แ ละเสริ ม คุ ณ ค่ า ของ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม การมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี แต่ได้ส่งผลต่อการเกิด
ปัญหาการทาลายทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้า ทรัพยากรชีวภาพของชุมชน เกิดมลภาวะในชุมชน

2.6 แนวคิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมคือ รูปแบบการบริหารการจัดการที่หน่วยงานรัฐได้ให้โอกาสแก่ประชาชน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวเข้ามามีส่วนร่ว มในการบริหารจัดการ โดยต้ องเป็นกระบวนการมี ที่ การ
ประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง มีการร่วมกันวางแผน การดาเนินงาน การจัดสรรการใช้ประโยชน์และ
รวมไปถึงการติดตามประเมินผล (ศศิน เฉลิมลาภ และคณะ 2557, 67) ซึ่งการมีส่วนร่วมมีระดับขั้นที่ทา
ให้เกิดการมีส่วนร่วม ตามแนวคิดของ Arnstein 8 ระดับขั้น ดังนี้ 1) ระดับขั้นการควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จ
(Manipulation) 2) ระดั บ ขั้ น การร่ ว มรั บ รู้ ข้ อ มู ล (Therapy) 3) ระดั บ ขั้ น การให้ ข้ อ มู ล (Informing)
4) ระดับขั้นการรับฟังความคิดเห็น (Placation) 5) ระดับขั้นการปรึกษาหารือ (Consultation) 6) ระดับ
ขั้น การเป็ น พัน ธมิตร (Partnership) 7) ระดับขั้นการส่ งตั้ว แทนร่ว มใช้สิ ทธิ (Delegate Power) และ
8) ระดับขั้นการควบคุมการตัดสินใจโดยพลเมือง (Citizen Control) ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ระดับขั้นของการมีส่วนร่วม
ที่มา: ศศิน เฉลิมลาภ และคณะ (2557)
โดยขั้นที่ถือว่ายังไม่มีการมีส่วนร่วมคือระดับขั้นที่ 1 และ 2 ระดับขั้นที่ 3 4 และ 5 นั้นมีการให้
รับทราบ รับรู้ข้อมูลแต่เปิดโอกาสให้เกิดการจัดสินใจ ส่วนระดับขั้นที่ 6 7 และ 8 จะเกิดการมีส่วนร่วม
และมีอานาจในการจัดสินใจ แต่ในทางปฏิบัติจะแบ่งการมีส่วนรว่ มออกเป็น 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นการให้ข้อมูล
ข่าวสาร (Inform) ขั้นรับฟังความคิดเห็น (Consult) ขั้นเข้ามามีบทบาท (Involve) ขั้นการสร้างความ
ร่วมมือ (Collaborate) และขั้นเริมอานาจ (Empower) ซึ่งการบริการจัดการแบบมีส่วนร่วมจะทาเกิด
การลดความขัดแย้งลงระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เกิดความไว้วางใจ เสริมสร้างความร่วมมือ ได้รับ
การสนับสนุน และเกิดเชื่อมั่นในการทางานของภาครัฐจากภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้น
ศศิน เฉลิ มลาภ (2557) มีแนวคิดว่า การจัดการทรัพยากรในชุมชน เน้นการมีกติกาที่ตกลง
ร่วมกัน มีการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน มีการใช้วิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
และมี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมสนั บ สนุ น ให้ ชุ ม ชน กลุ่ ม คน สถาบั น การศึ ก ษา มี ค วามเข้ า ใจในการร่ ว ม
ด าเนิ น การอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตัวอย่างแนวคิดการจัดการอย่างมีส่วนร่วม กรณีโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมี
ส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก โดยความร่วมมือของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช และมีคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครอง ประกอบด้วยบุคคล กลุ่มประชาสังคม และตัวแทน
จากองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพื้นที่ ร่วมกันประชุม ปรึกษาหารือ ป้องกัน แก้ไขปัญหา ประสานงาน
ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อกาหนดแนวทางแก้ไข สรุปได้ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 กลุ่ม องค์กร เครือข่ายกับการมีส่วนร่วม
ที่มา: ศศิน เฉลิมลาภ และคณะ (2557)
นอกจากนี้ ณรงค์ ณ เชียงใหม่ (2546) ให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ร่วมรับรู้ มีส่วนร่วมรับรู้ถึงปัญหานโยบายและแผนงานพัฒนาต่างๆ ที่ถูกต้องชัดเจน
2. ร่วมคิด มีส่วนร่วมแสดงออก แสดงความคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้สามารถร่วมกาหนดแนว
ทางการแก้ปัญหา และการตัดสินใจร่วมกัน
3. ร่ ว มทา มีส่ ว นร่ ว มดาเนินงานในโครงการต่างๆ ที่ได้ร่ว มตัดสิ นใจ จะส่ งผลต่อการเกิด
ความรู้สึกการเป็นเจ้าของโครงการ ทาให้ร่วมทาให้สาเร็จ อาจมีส่วนร่วม เช่น การสละทรัพยากร ออกแรง
เสียสละทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ หรือสิ่งของ ให้ความรู้และคาแนะนา บริหารและประสานงาน ดาเนิน
โครงการ ติดตามตรวจสอบและประเมินผล
4. ร่วมรับผลประโยชน์ ในโครงการหรือกิจกรรม ได้แก่ ผลประโยชน์เพิ่มผลผลิต การมีรายได้
และการได้รับทรัพย์สิน ผลประโยชน์ด้านสังคม ได้แก่ การศึกษา สาธารณูปโภคพื้นฐาน สาธารณสุข ได้รับ
ผลประโยชน์ผ่านองค์กรทางสังคม ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ด้านบุคคล เกิด
ความนับถือตนเอง มีพลังอานาจทางการเมือง เกิดความคุ้มค่าของผลประโยชน์ เป็นต้น
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ สามารถประมวลแนวคิดของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
เป็นกิจกรรมที่ดาเนินโดยบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สนับสนุน
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสร้างกลไกการมีส่วนร่วมหรือส่งเสริมเพิ่มการตระหนักรู้
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แสดงความห่วงใยในประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการสื่อสารเพื่อจูงใจให้คนร่วมกันช่วยแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะร่วมมือกับองค์กรอื่นๆก็ได้ โดยไม่เกี่ยวกับผลกาไรขององค์กร แต่มีส่วนสาคัญที่
จะสร้างสรรค์ให้สังคมและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพน่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในหลาย ๆ
ด้าน เช่น สาธารณสุข ความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อม สุขภาวะ โดยมุ่งการตลาดเพื่อแก้ปัญหาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นทางสังคม เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior
Change) ความตระหนักรู้ (Awareness) การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) การ
ประกอบการธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility Business Practices) การดาเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือร่วมกัน
แก้ปัญหาด้วยการช่วยเหลือเยียวยาสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเพื่อยกระดับสุข ภาวะของชุมชนและการ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต้องดาเนินการเพื่อนาไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยคานึงถึง
ข้อจากัดและกาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ เช่น การควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งอันสัมพันธ์กับการรองรับได้ของพื้นที่หรือระบบนิเวศนั้นๆ เน้นการกระจาย
รายได้ให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนจากกิจกรรมท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม ควรควบคุมประชากรในพื้นที่ให้
เกิดความสมดุล ต่อระบบนิ เวศ เพื่อไม่ให้ ระบบนิเวศเปลี่ ยนแปลงไปจากเดิม ใช้ทรัพยากรให้ ถูกต้อง
เหมาะสม ไม่ทาลายทรัพยากรท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ นาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าทรัพยากร ปรับ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการอาศัยเทคโนโลยีมาเป็นสิ่งขับเคลื่อนและเพิ่มคุณค่าแก่
ทรัพยากรท่องเที่ยวนั้นๆ จากัดขีดความสามารถเพื่อการรองรับได้ของพื้นที่ เป็นการชี้แจงข้อ จากัดของ
พื้น ที่ในด้านต่า งๆ สร้ างความตระหนั ก แก่ชุ มชนและนั กท่ อ งเที่ ยวในการสงวนรั กษาทรั พ ยากรและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
เนื่องจากในแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีความหลากหลายทั้งทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
การอนุรักษ์และรักษาจาเป็นต้องใช้หลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละทรัพยากรนั้นๆ ให้เกิดความ
ยั่งยืน การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จาเป็นต้องหาทางและวิธีในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในแหล่ ง
ท่องเที่ยวให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการควบคุมการใช้ทรัพยากร การเข้าถึง
ทรัพยากร รวมทั้งการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ควรได้รับการดูแลและควบคุมโดยชุมชนในพื้นที่ ภายใต้
การให้คาปรึกษาจากหน่วยงาน องค์กร หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยว
การพัฒนาการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวจะดาเนินตามนโยบายหลักระดับชาติ ที่มุ่งสนับสนุน
และส่ ง เสริ ม ในทิ ศ ทางท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น จ าเป็ น ต้ อ งสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ
ในชุมชน และสร้างผลประโยชน์ทางรายได้ให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนในพื้นที่ ต้องมีการตระหนักถึงสิ่งแวดล้ อมใน
พื้นที่ และการสร้างสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพแก่การดารงอยู่ของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว มี การติดตาม
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ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม อาจอยู่ในรูปแบบการวิจัย ศึกษา ทั้งนี้จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับชุมชนในพื้นที่ใน
การร่วมเป็นผู้ประเมิน ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

2.7 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย
เครือข่าย เป็นลักษณะของการเคลื่อนตัวจากกลุ่ม ไปสู่การรวมตัวกันเป็นเครือข่าย เพื่อสร้างพลัง
ในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา หรือเป็นการสร้างพลังในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ โดยมีฐานคิดที่
เชื่อมความสัมพันธ์กันเป็นเครือข่าย เช่น ฐานคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอานาจที่รัฐต้องมีการขับเคลื่อน
กระบวนการทางสังคม ฐานคิดเชิงวัฒนธรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์บนรากฐานของวัฒนธรรมและการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และฐานคิดเชิงระบบสิ่งต่าง ๆ ล้วนพึ่งพาอาศัยกันและกัน โดยการเชื่อมโยงกันเกิด
ความหลากหลายที่ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกได้ (ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ, 2546:447)
ความหมายของเครือข่ายมีดังนี้
2.7.1 ความหมายของเครือข่าย
ปรีชา วงศ์ทิพย์ (2555: 97) อธิบายว่า เครือข่ายมาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมรวมตัว
กันเป็นกลุ่ม องค์กร และเครือข่าย เพื่อการแก้ไขปัญหา และการพัฒนา อีกทั้งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อปัจเจกคนและสังคม โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายนั้น สามารถเชื่อมโยงได้
ตั้งแต่ในระดับปัจเจกบุคคล ปัจเจกบุคคลกับกลุ่ม กลุ่มกับกลุ่ม และกลุ่มกับเครือข่าย เป็นการร่วมมือ
ช่วยเหลือ พึ่งพาอาศัยกันและกัน
ประเวศ วะสี (2541: 21) อธิบายว่า เครือข่ายทางสังคม มีลักษณะของเครือข่ายภายในสมอง
โดยโครงสร้างของสมอง ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้สิ่งที่จาเป็นสาหรับการมีชีวิตรอด ซึ่งโครงสร้างทาง
สังคมมีความคล้ายกับโครงสร้างของสมองมากขึ้นเรื่อย ๆ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของ
สังคมจากสังคมการใช้อานาจไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
อรรณพ พงษ์ว าท (2539: 3) อธิบายว่า เครือข่าย เป็นการเชื่อมโยงร้ อยรั ด ความพยายาม
ความสามารถในการดาเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและอย่างมีรูปธรรม เพื่อการ
ปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน โดยแต่ละฝ่ายยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนต่อไป ไม่สูญเสีย
ความเป็นตัวตน หรือเอกลักษณ์และปรัชญาของตนเอง การรวมตัวกันอาจเป็นรูปแบบการรวมตัวกันอย่าง
หลวม ๆ เฉพาะกิจตามความจาเป็น หรืออาจอยู่ในรูปของการจัดการองค์กรที่มีโครงสร้างความสัมพันธ์
อย่างชัดเจน ซึ่งเครือข่ายความร่วมมือเป็นไปได้ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล องค์กร กลุ่มคน และสถาบัน
Schuler (1996:9) อธิบ ายว่า เครือข่าย คือ สายใย (Web) ของความสั มพันธ์ทางสั ง คมที่ มี
ความป็นเอกภาพ มีพลังในการยึดโยงกัน (Cohesive) และสนับสนุนเกื้อกูลกันและกัน มีความคล้ายกับ
เทคโนโลยี เป็นสายใยเชื่อมความสัมพันธ์ และการสื่อสารของผู้คนต่าง ๆ ในสังคม เช่น ระบบการสื่อสาร
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วิทยุ โทรทัศน์ มีบทบาทการสร้างเครือข่ายในรูปแบบต่าง ๆ ที่สมาชิกในเครือข่ายมารวมตัวกันโดยไม่มี
การจากัดเชื้อชาติ เพศ วัย ศาสนา อายุ สถานะทางสังคม เป็นต้น
ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และชัยวัฒน์ ถิระพั นธุ์ (2546: 5) กล่าวว่า เครือข่าย คือ การที่ผู้คนมา
พบปะพูดคุย ปรึกษา หรือมาประชุมกัน และทาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน ด้วยการมีสิ่งยึดโยงใจระหว่าง
สมาชิกเข้าด้วยกัน เป็นสัมพันธภาพของสมาชิกในเครือข่าย ต้องให้ความสาคัญในความสัมพันธ์ระหว่าง
กัน บนพื้นฐานของความเท่ าเทีย มกันในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะโอกาสในการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
อนุชาติ พวงสาลี และวีรบูรณ์ วิสารทสกุล (2541: 9) กล่าวไว้ว่า เครือข่ายภายใต้กระแสแนวคิด
ประชาสังคม หมายถึง ชุมชนแห่งจิตสานึก (Conscious Community) สมาชิกต่ างเป็นส่วนหนึ่ ง ของ
ระบบ มีความสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น อาจด้วยพื้นฐานของโครงสร้างระบบเก่า หรือการมีเป้าประสงค์
ใหม่ของการเข้ามาทางานร่ วมกัน มีลั กษณะเป็นพลวัตรที่บุคคลและกลุ่ มคนต่างมีส่วนร่ว มในการทา
กิจ กรรมที่ส นใจร่ ว มกัน มีการตัดสิ นใจร่ว มกัน มีการติดต่อสื่ อ สารกัน มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ เพื่ อ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มเครือข่าย
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543: 28) ได้อธิบายว่า เครือข่าย คือ การที่ปัจเจกบุคคล องค์กร
หน่วยงาน หรือสถาบันต่าง ๆ ได้ทาการตกลง และประสานเชื่อมโยงติดต่อกัน ภายใต้วัตถุประสงค์ หรือ
ข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทากิจกรรมต่าง ๆ
สรุปได้ว่า เครือข่าย เป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมรวมตัวกันเป็นกลุ่ม องค์กร และ
เครือข่าย สร้างพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา แก้ไขปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ก่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ การรวมตัวกันอาจเป็นรูปแบบการรวมตัวกันอย่างหลวม ๆ เฉพาะกิจตามความจาเป็น ประสาน
เชื่อมโยงติดต่อกัน ภายใต้วัตถุประสงค์ หรือข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันและมีจุดมุ่งหมายเพื่อทา
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
2.7.2 องค์ประกอบของเครือข่าย
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2547:48 – 49) อธิบายถึงองค์ประกอบของเครือข่าย โดยมีหลักการ
สาคัญ 5 ประการ ดังนี้
1) หน่วยชีวิต หรือสมาชิก หมายถึง สมาชิกเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นในการสร้างปฏิสัมพันธ์โดย
แต่ละปัจเจกบุคคล ดาเนินการเพื่อหาแนวร่วมสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้เกิดการดารงอยู่ร่วมกัน พึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน และสร้างความต่อเนื่อง
2) จุดมุ่งหมาย หมายถึง เป็นองค์ประกอบที่สาคัญ ซึง่ ยึดโยงร้อยรัดให้ปัจเจกคน กลุ่มคน เข้ามา
ดาเนินกิจกรรมร่วมกัน ให้บรรลุเป้าประสงค์นั้น
3) การทาหน้าที่อย่างมีจิตสานึก หมายถึง การที่สมาชิกยึดโยงเข้าด้วยกัน คือ การทาหน้าที่ต่อ
กันอย่างมีจิตสานึก หากขาดจิตสานึกต่อการการทางานอาจเป็นเพียงการมาแสวงหาผลประโยชน์เท่านั้น
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4) การมีส่ ว นร่ ว มและการแลกเปลี่ ยน หมายถึง การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การร่ว มด้ว ย
ช่วยกันทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อเกิดพลังขับเคลื่อนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมายที่ตั้งไว้
กระบวนการเรียนรู้ การแลกเปลี่ ยนการเรียนรู้ จึงเป็นแนวคิดกระบวนการ และวิธีการของการจัดการ
เครือข่าย
5) ระบบความสัมพันธ์และการสื่อสาร หมายถึง ความสัมพันธ์ที่โยงใย มีความสาคัญต่อเครือข่าย
คือ การติดต่อสื่ อสารระหว่างปั จ เจกบุ คคลกับปั จเจกบุ ค คล กลุ่ มกับกลุ่ ม และระหว่างเครือ ข่ า ยกั บ
เครือข่าย รวมเป็นระบบความสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งการสื่อสารช่วยให้เกิดการรับรู้ เกิดการ
ยอมรับในกระบวนการทางาน และช่วยในการรักษาความสัมพันธ์
จอห์น เวอร์เนอร์ (อ้างอิงใน ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์, 2546: 9) อธิบายถึง
องค์ประกอบของเครือข่าย โดยใช้ตัวอักษรย่อในภาษาอังกฤษ คาว่า LINK สามารถอธิบายได้ ดังนี้
1) การเรียนรู้ (Learning) ได้แก่ การเรียนรู้เกี่ยวกับความจาเป็นและความต้องการของตนเอง
และผู้อื่น
2) การลงทุน (Investing) ได้แก่ การลงทุนด้านเวลา และพลังงานในการติดต่อสื่อสารและเชื่อม
ประสานกับบุคคลต่าง ๆ
3) การดูแล (Nurturing) ได้แก่ การดูแลความสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกของเครือข่ายอย่าง
ใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของการทางาน และสัมพันธภาพส่วนตัว
4) การรั ก ษา (Keeping) ได้ แ ก่ การรั ก ษาทิ ศ ทาง เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย โดยเฉพาะการ
ตรวจสอบความต้องการของสมาชิก และการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อหาแนวทางในการ
ดาเนินการอย่างมีพลัง
เกรี ย งศั ก ดิ์ เจริ ญ วงศ์ ศั ก ดิ์ (2543: 36 – 43) อธิ บ ายถึ ง องค์ ป ระกอบของเครื อ ข่ า ย โดยมี
องค์ประกอบที่สาคัญ 7 ประการ ดังนี้
1) การรับรู้มุมมองร่วมกัน (Common perception) หมายถึง การที่สมาชิกเข้ามาอยู่รวมกันใน
เครือข่าย ต้องมีการรับรู้ถึงเหตุผลของการเข้าร่วมเครือข่าย เช่น การเข้าใจถึงสภาพปัญหา มีจิตสานึกใน
การแก้ไขปัญหา และมีความต้องการช่วยเหลือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
2) การมี วิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว มกั น (Common vision) หมายถึ ง การมองเห็ น จุ ด มุ่ง หมายในอนาคต
ร่วมกันระหว่างกลุ่ม การเข้าใจถึงทิศทางการดาเนินการเดียวกัน การมีเป้าหมายในการดาเนินการร่วมกัน
เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนกระบวนการ ก่อให้เกิดพลังแห่งเครือข่าย
3) การมีผ ลประโยชน์ และความสนใจร่วมกัน (Mutual interests/Benefits) หมายถึง การที่
สมาชิกมารวมตัวกันเพื่อประสานผลประโยชน์และความต้องการซึ่งผลประโยชน์ แต่ความต้องการนั้นไม่
ประสบความสาเร็จได้ หากสมาชิกต่างคนต่างอยู่ ดังนั้นการรวมตัวกันในฐานของผลประโยชน์ร่วม เป็นสิ่ง
ดึงดูดให้มาทางานร่วมกัน

81

4) การมี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก เครื อ ข่ า ยอย่ า งกว้ า งขวาง (All stakeholder participation)
หมายถึง การมีส่วนร่วมของสมาชิกมีความสาคัญต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของแครือข่าย เนื่องด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นเป็นเงื่อนไขให้ เกิดการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือทา ดังนั้น
เครือข่ายจึงต้องมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ลักษณะของความเท่าเทียมกัน
5) กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (Complementary relationship) หมายถึง สมาชิกใน
เครือข่ายต่างต้องเสริมสร้ างกระบวนการทางานของกันและกั น โดยการใช้จุดแข็งของแต่ล ะฝ่าย มา
ช่วยเหลือกัน เพื่อเข้ามาเสริมสร้างจุดอ่อน และเกิดการประสานผลประโยชน์ร่วมกัน
6) การพึ่งอิงร่วมกัน (Interdependence) หมายถึง การเติมเต็มส่วนที่ขาดของแต่ละฝ่าย เนื่อง
ด้วยทุกฝ่ายมีข้อจากัดในการดาเนินการ และมีความรู้ ประสบการณ์ที่ แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องมีการ
พึ่งพาอาศัยช่วยเหลือกันและกัน
7) การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) หมายถึง การที่สมาชิกในเครือข่ายมีการท า
กิจกรรมร่วมกันเพื่อเกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และผลการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในเครือข่าย
สรุปได้ว่า องค์ประกอบของเครือข่าย ประกอบด้วย สมาชิก ซึ่งสร้างปฏิสัมพันธ์ของบุคคล โดยมี
มีจุดมุ่งหมาย ยึดโยงร้อยรัดให้คนมาทากิจกรรมร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย จึงต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การ
ทาหน้าที่อย่างมีจิตสานึก การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยน เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนงาน กระบวนการ
เรียนรู้ การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ รวมทั้งมีระบบความสัมพันธ์และการสื่อสาร นอกจากนั้น ยังต้องมีการ
ลงทุน การดูแลความสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกของเครือข่าย การพึ่งพาอาศัยช่ วยเหลือกันและกัน การ
รักษาทิศทาง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การรับรู้มุมมองร่วมกันถึงเหตุผลของการเข้าร่วมเครือข่าย
2.7.3 ประเภทและรูปแบบของเครือข่าย
การแบ่งประเภทของเครือข่าย มีความแตกต่างกันไปตามกิจกรรมการดาเนินการ โครงสร้าง การ
ทางาน วัตถุประสงค์การก่อตั้ง โดยการแบ่งประเภทของเครือข่าย สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ (พระมหา
สุทิตย์ อาภากโร และ ปาริชาติ วลัยเสถียร, 2547:84 – 92)
1) เครือข่ายเชิงพื้นที่ (Area) หมายถึง การรวมตัวกันของกลุ่ม องค์กร เครือข่าย ที่อาศัยพื้นที่
รูปธรรม หรือพื้นที่การดาเนินการเป็นปัจจัยหลักในการดาเนินการร่วมกัน เป็นกระบวนการในการพัฒนา
โดยอาศัยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และเป็นการพัฒนาในรูปแบบบูรณาการแบบไม่แยกส่วนต่าง ๆ ออก
จากกัน โดยการยึดพื้นที่เป็นหลัก ลักษณะของการแบ่งพื้นที่ เช่น พื้นที่ตามระบบการปกครองของรัฐ
พื้นที่ตามความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
2) เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม (Issue network) หมายถึง เครือข่ายที่ใช้ประเด็นกิจกรรมหรือ

82

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยในการรวมกลุ่มองค์กร โดยมุ่งข้ามมิติในเชิงพื้นที่ มุ่งเน้นการจัดการใน
ประเด็นกิจกรรมนั้น ๆ เช่น เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายภูมิปัญญาชาวบ้าน เครือข่ายธนาคารหมู่บ้าน
เครือข่ายผู้สูงอายุ เป็นต้น
3) เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ หมายถึง เครือข่ายที่เกิดขึ้น โดยการอาศัยกิจกรรม/ภารกิจ
และการก่อตัวของกลุ่มผลประโยชน์ในชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการแบ่งเครือข่าย ซึ่งอาจเป็นเครือข่าย
ภาครัฐ เครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น
สั มพัน ธ์ เตชะอธิก และคณะ (2537: 89) อธิบายถึงลั กษณะของเครือข่าย สามารถจาแนก
ออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1) เครือข่ายความคิด หมายถึง เครือข่ายที่เน้นการทางานด้วยความคิด ความรู้ และเทคนิคใน
การทางานต่าง ๆ เครือข่ายลักษณะนี้ เป็นแหล่งเครือข่ายในการเปิดโอกาสให้ผู้นา หรือสมาชิกได้แสดง
ความคิดเห็นของตนเอง มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนกับสมาชิกคนอื่น ๆ ก่อให้เกิดความคิดที่มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น เครือข่ายกลุ่มครู
2) เครือข่ายกิจกรรม หมายถึง เครือข่ายที่เน้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมมือทางานด้วยกัน
3) เครือข่ายสนับสนุนทุน หมายถึง เครือข่ายที่มีการสนับสนุนทุนให้แก่เครือข่ายอื่น ๆ ในการ
ดาเนินการ
นอกจากนี้ คาว่าเครือข่ายยังมีความเชื่อมโยงกับคาว่า ประชาสังคม ซึ่ง โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
(2539: 44) ได้อธิบายว่า ประชาสังคม คือ การรวมตัวกันเป็นเครือข่ายของคนในสังคม โดยอาศัยการ
สื่ อสารเป็ น ช่องทางของการแลกเปลี่ ยนความคิด ประสบการณ์ ทัศนคติซึ่งกันและกัน เพื่อยกระดับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต และ ชู ชั ย ศุ ภ วงศ์ (2540: 165) อธิ บ ายว่ า ประชาสั ง คม คื อ การที่ ค นในสั ง คมเห็ น
วิกฤตการณ์ห รื อสภาพปั ญหาในสั งคมที่มี ความสลั บซับซ้อนยากต่อการแก้ไข มีวัตถุประสงค์ร่ว มกัน
นาไปสู่การสร้างจิตสานึกร่วมกัน โดยการมารวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือองค์กร ในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนกัน
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา หรือกระทาให้บรรลุวัตถุประสงค์
สรุปได้ว่า ประเภทของเครือข่าย มีความแตกต่างกันไปตามกิจกรรมการดาเนินการ โครงสร้าง
การทางาน วัตถุป ระสงค์การก่อตั้ง สามารถจาแนกเครือข่ายออกเป็น เครือข่ายเชิงพื้นที่ เครือข่าย
กิจกรรม เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ เครือข่ายความคิด เครือข่ายสนับสนุนทุน ซึ่งล้วนต่างยึดโยง
ให้คนมาปฏิสัมพันธ์ รวมกลุ่มกันดาเนินกิจกรรมเพื่อเป้าหมายของบุคคลและกลุ่มร่วมกัน
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2.8 แนวคิดเกี่ยวกับตลาดและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
2.8.1 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาด
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการตลาดมีผู้ให้นิยามความหมายไว้ในหลายทัศนะ โดย Kotler(1988) ได้
ให้นิยามว่าการตลาด คือ กระบวนการทางสังคม ซึ่งบุคคลหรือกลุ่มคนได้รับสินค้าที่มีคุณค่าตามต้องการ
โดยการแลกเปลี่ย นหรือซื้อขายกับผู้ อื่น ความหมายของการตลาดในเชิงธุรกิจ หมายถึง การที่ทาให้
ผู้บริโภคที่มีความพอใจเมื่อซื้อสินค้า ได้รับประโยชน์จากการบริโภคสินค้า และกลับมาซื้อสินค้าอีก รวมทั้ง
การที่ผู้จาหน่ายสามารถขยายตลาดและเพิ่มจานวนผู้บริโภค ทั้งนี้โดยศึกษาความต้องการและพฤติกรรม
ของผู้บริโภคก่อนว่ามีอะไรบ้าง แล้วจึงพยายามเสนอสินค้าด้วยวิธีการที่ดีและสามารถจูงใจผู้บริโภคดีกว่า
คู่ แ ข่ ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ American Marketing Association ได้ ใ ห้ ค านิ ย ามของค าว่ า การตลาด
(Marketing) ไว้ว่า หมายถึง กระบวนการวางแผนและบริหารผลิตภัณฑ์บริการ หรือแนวความคิด ราคา
การส่งเสริมการตลาด และจัดกระจายผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแนวคิดนั้นๆ เพื่อทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริ โภคและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร (วิทวัส รุ่งเรืองผล, 2552) โดยทั่วไป
การศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานเกี่ยวกับการด้านตลาดมักใช้องค์ประกอบ 4Ps ซึ่งถือเป็นส่วนประสมสาคัญ
ทางการตลาด อันได้แก่
1. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product) ในที่ นี้ จ ะมี ค วามหมายรวมถึ ง สิ น ค้ า และหรื อ การบริ ก าร รวมถึ ง
แนวความคิดบุคคล องค์กร และอื่นๆ โดยนักการตลาดจะมุ่งจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อการตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค
2. ราคา (Price) ผลิตภัณฑ์ที่นักการตลาดได้จัดหา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
ดังที่ได้กล่าวถึงในข้างต้นนั้น จะต้องอยู่ภายใต้ระดับราคาที่ผู้ บริโภคจะเกิดความพึงพอใจและยินดีที่จะ
จับจ่าย เพื่อซื้อหาผลิตภัณฑ์นั้นๆ ด้วยเหตุนี้ การกาหนดราคาขายให้กับผลิตภัณฑ์โดยนักการตลาด จึง
ควรคานึงถึงความคุ้มค่าและความคาดหวังที่ผู้บริโภคต้องการจะได้รับจากผลิตภัณฑ์นั้นๆและต้องมีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วย
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) นอกจากผลิตภัณฑ์และราคา ที่จะต้องสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการและพึงพอใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายแล้ว นักการตลาดยังต้องตระหนักถึงความสาคัญ
ของการบริหารช่องทางการจัดจาหน่าย อันหมายถึงการดาเนินการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ นั้นๆสามารถไปสู่
ผู้บริโภคได้ภายใต้เงื่อนไขด้านเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม มีความสะดวกต่อการซื้อหาของผู้บริโภคและที่
สาคัญ คือ ช่องทางการจัดจาหน่ายนั้นต้องสอดคล้องกับการบริหารด้านผลิตภัณฑ์ และราคาที่ได้กาหนด
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ขึ้นด้วย เนื่องจากสถานที่ที่จั ดจาหน่าย มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในด้านคุณภาพและราคาของ
ผลิตภัณฑ์ด้วย
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) แม้ว่าองค์ประกอบทั้ง 3 ประการข้างต้น จะเป็นส่วน
สาคัญในการตอบสนองต่อความต้องการและก่อให้เกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคแต่หากขาด
ซึ่งการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึงคุ ณประโยชน์และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ระดับราคา และช่องทาง
จาหน่ายต่างๆ และกระตุ้นความต้องการของลูกค้าแล้ว ย่อมไม่สามารถก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคขึ้นได้ ดังนั้น การส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณาและประชาสัมพันธ์รวมถึงการส่งเสริมการ
ขายด้วยกิจกรรมต่างๆ ทั้งการลด แลก แจก แถม เป็นต้น จึงนับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสาคัญใน
ส่วนประสมทางการตลาด
2.8.2 แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
สาหรับสินค้าทางการท่องเที่ยวนั้นแตกต่างจากสินค้าในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากสินค้า
ทางการท่องเที่ยวต้องอาศัยผู้ผลิตหลายภาคส่วน เพื่อผลิตสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบของห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว (Tourism Supply Chain – TSC) โดยมี
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเครือข่ายหรือองค์กรทางด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆของ
การท่องเที่ยว ทั้งทางด้านสินค้าและบริการ เช่น สายการบิน ที่พัก การจัดการการขายหรือการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งที่เป็นภาครัฐและเอกชน รวมถึงชุมชนที่จัดการการท่องเที่ยว
ด้วย (กรมการท่องเที่ยว, 2557) เมื่อการตลาดท่องเที่ยวสามารถจูงใจให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการที่
จะเข้ามาท่องเที่ยวและซื้อบริการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้นอันจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ไม่ว่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวนั้นจะเป็นบริการของทรัพยากรท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวและ
บริการของธุรกิจท่องเที่ยวที่รองรับความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว ขณะเดียวกัน
การบริการทางการท่องเที่ยวที่จะอานวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เ ข้ามา
ท่องเที่ย วยั งแหล่งท่องเที่ย วนั้ นย่ อมมีความส าคัญสาหรับการพัฒ นาศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548)
2.8.3 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
สาหรับสินค้าทางการท่องเที่ยวหรือผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวนั้นถูกนาเสนอในหลายแง่มุม
อาทิเช่น แนวคิดของ Medlik and Middleton (1973) กล่าวถึงสินค้าทางการท่องเที่ยวนั้นหมายรวมถึง
กิจกรรม การบริการที่ก่อให้เกิดประสบการณ์จากการท่องเที่ยวสามารถจาแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ แหล่ง
ท่องเที่ยว สิ่งอานวยความสะดวกให้แหล่งท่องเที่ยว การเข้าถึง ภาพลักษณ์ และราคา แตกต่างจากสินค้า
ทางการท่องเที่ยวของ Lewis and Chamber (1989) ประกอบด้วย สินค้า สิ่งแวดล้อม และการบริการ
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โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ สินค้าทั่วไป ( Formal product) สินค้าหลัก (Core product) และสินค้า
เสริม (Augment product)
สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นประกอบด้วย 1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
(Tourist Attractions) เช่น สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เทศกาลงานประเพณี 2) สิ่งอานวยความสะดวก
(Facilities) ได้ แ ก่ โครงสร้ า งพื้ น ฐาน (Infrastructure) เช่ น ถนน ไฟฟ้ า ประปา โครงสร้ า งพิ เ ศษ
(Superstructure) เป็นปัจจัยที่เพิ่มความสบาย และมีทางเลือกให้เลือกซื้อได้ เช่น ที่พัก ร้านอาหาร สถาน
บันเทิง เป็นต้น และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (Safety) และ3) วิถีชีวิต (Way of Life) ทั้งความ
เป็ น อยู่ ความเป็ น มิ ต รไมตรี และความโอบอ้ อ มอารี ในอี ก นั ย หนึ่ ง สิ น ค้ า และบริ ก ารเป็ น หนึ่ ง ใน 8
องค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาดที่นามาใช้ประโยชน์ ได้แก่ การอานวยความสะดวกในการเดินทาง
สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์ รวมทั้งความปลอดภัยระหว่างการท่องเที่ยว สินค้าและบริการทางการ
ท่องเที่ยวสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ สินค้าหรือทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น ชายหาด พรรณไม้
สัตว์ เป็นต้น และสินค้าหรือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น วัด พิพิธภัณฑ์ ประเพณี การบริการสถานที่
พัก สาธารณูป โภคต่างๆ เป็ น ต้น (นิศา ชัช กุล , 2550) ในขณะที่ ฉลองศรี พิพมลสมพงศ์ (2560) ได้
กล่าวถึง ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (Tourism Product) นั้นไม่เพียงหมายถึง ทรัพยากรการท่องเที่ยว
เพีย งอย่ างเดีย ว แต่ห มายถึง ลั กษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศ พื้นที่ทางธรรมชาติ แหล่ งวัฒ นธรรม
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น กิจกรรมทางประเพณี ศาสนา และความเชื่อ วัฒนธรรมของ
ชุมชน ตลอดจนสิ่งก่อสร้างใหม่ๆแบบร่วมสมัย และแบบทันสมัย อาจเป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้ แต่สามารถ
ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาชื่นชมได้
องค์ ป ระกอบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ตามที่ จิ ด านั น ท์ ติ กุ ล และคณะ (2550) ได้ ใ ห้
รายละเอียดไว้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
1. สินค้าทางการท่องเที่ยว หมายถึง ทรัพยากรการท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้
ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขา น้าตก ถ้า ลาธาร เกาะ แก่ง น้าพุร้อน บ่อน้าร้อน
เป็นต้น ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุและศาสนา ได้แก่ วั ด โบราณสถาน
อุทยานประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ พิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน กาแพงเมือง คูเมือง อนุสาวรีย์สถาน เป็นต้น
และทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม เช่น งานประเพณี ความ
เป็นอยู่ วิถีชีวิต เป็นต้น
2. กิจกรรมการท่องเที่ยว เหตุการณ์และกิจกรรม ถือเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวประเภท หมาย
รวมถึง เทศกาล ประเพณี การแข่งขันประเภทต่างๆ และกิจกรรม
3. บริการทางการท่องเที่ยว การบริการถือเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ เป็นสิ่งที่เสนอขายเพื่อลูกค้า
เกิดความพึงพอใจเช่นเดียวกับสินค้า แต่มีความแตกต่างจากสินค้า กล่าวคือ การบริการเป็นการกระทาที่
เกิดขึ้น และส่งมอบแก่ผู้รับบริการหรือลูกค้าในเวลานั้นทันที โดยที่ผู้รับบริการต้องสัมผัสและใช้บริการ
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นั้นๆ บริการไม่สามารถสะสมไว้ได้และเสื่อมสลายไปเมื่อไม่มีผู้ใช้บริการ บริการทางการท่องเที่ยวแบ่งเป็น
8 กลุ่ม คือ 1) บริการขนส่งและอานวยความสะดวกในการเข้าเมือง 2) บริการสารสนเทศ 3) บริการนา
เที่ยวและมัคคุเทศก์ 4) บริการที่พักและสิ่งอานวยความสะดวก 5) บริการภัตตาคารและร้านอาหาร 6)
บริการด้านบันเทิงเริงรมย์ 7) บริการด้านสินค้าของที่ระลึก และ 8) บริการด้านความปลอดภัย
2.8.4 ลักษณะของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (Characteristic of Tourism Product)
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิร าช (2545 : 162-165) ได้ เ สนอแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเฉพาะและมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตลาดและการขายผลิ ต ภัณ ฑ์ การ
ท่องเที่ยว ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวส่วนใหญ่จับต้องไม่ได้ (Intangible) เปรียบเสมือนประสบการณ์ที่
นักท่องเที่ยวได้รับ เช่น การบริการต้อนรับด้วยความอบอุ่น มีอัธยาศัยไมตรี การเดินทางโดยเครื่องบิน
การท่องเที่ยวในเรือสาราญ การพักแรมในห้องพัก การนาชมทัศนียภาพ เป็นต้น
2. ผลิ ตภั ณฑ์การท่องเที่ย วมีความแตกต่างกัน (Heterogeneity) ผลิ ตภัณฑ์ทั่ว ไปจะมีความ
คล้ายคลึงกันด้วยมาตรฐานในกระบวนการ แต่ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวโดยเฉพาะการบริการมี ความ
แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ลักษณะการให้บริการและแหล่งที่จะบริการ ดังนั้น มาตรฐานหรือ
ระดับของคุณภาพการบริการจะมีความหลากหลาย เช่น โรงแรมแต่ละแห่งจะมีมาตรฐาน ระดับ และ
รูปแบบของการให้บริการของตนเอง
3. ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเป็นผลิตภัณฑ์รวม (Complementarity) ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเป็น
ผลิตภัณฑ์รวมที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ของธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรวมกัน เมื่อนักท่องเที่ยว
ซื้อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยสินค้าและบริการหลายประเภท
4. ผลิ ตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวแยกออกจากกั นได้ ยาก (Inseparability) ผลิ ตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวประกอบด้วย สินค้า บริการ สถานที่ และบุคลากร ซึ่งแต่ละส่วนล้วนมีความสาคัญและแยกจาก
กันได้ยาก เมื่อนักท่องเที่ยวบริโภคผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว หากส่วนใดไม่มีคุณภาพจะส่งผลต่อความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยว
5. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วไม่ ส ามารถเก็ บ รั ก ษาไว้ ไ ด้ (Perishability) จากการที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ทางการท่องเที่ยวจะผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกัน ทาให้นักท่องเที่ยวจะบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ
ได้ในช่วงเวลาสั้นมาก เช่น การรับประทานอาหารภายใน 2 ชั่วโมง การพักแรกใน 1 คืน การเที่ยวชม
พิพิธ ภัณฑ์ใน 3 ชั่ว โมง การเดิน ทางโดยเครื่ องบิ นภายใน 1 ชั่ว โมง เป็นต้น หากผลิ ตภัณฑ์ทา งการ
ท่องเที่ย วไม่ส ามารถขายได้ภ ายในช่ว งเวลาที่กาหนด ผลิ ตภัณฑ์นั้นไม่ส ามารถนามาขายในวันรุ่งขึ้น
เหมือนสินค้าและบริการทั่วไปได้ ทาให้ผู้ประกอบการเสียโอกาสทันที
6. ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวมีการซื้อขายเป็นฤดูกาล (Seasonality) เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะ
บริโภคผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเมื่อต้องการเดินทางหรือมีเวลาว่างหรือวันหยุดพักผ่อน ประกอบกับ
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ภูมิอากาศที่เป็ น อุป สรรคส าหรั บ แหล่ งท่องเที่ยวบางแห่ ง ผลิ ตภัณฑ์การท่องเที่ยวบางประเภทจึงไม่
สามารถขายได้ตลอดปี แต่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล เช่น นักท่องเที่ยวไม่นิยมเดินทางในฤดูฝน รายการนาเที่ยว
ทางทะเลขายได้มาในฤดูร้อนหรือภูเขาขายได้ดีในฤดูหนาว เป็นต้น
7. ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวถูกลอกเลียนแบบได้ง่าย (Parity) ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวหลาย
ประเภทมีความคล้ายคลึงกันและถูกลอกเลียนแบบได้ง่าย รูปแบบการให้บริการที่ได้รับความนิยมมักถูก
ลอกเลียนแบบได้ง่าย เนื่องจากผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวไม่จาเป็นต้องใช้วัตถุดิบหรือเทคโนโลยีสูงในการ
ผลิต การลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาด้านจรรยาบรรณและธุรกิจที่อยู่รอดได้
ต้องพยายามสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) และระดับคุณภาพของการ
ให้บริการ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจและกลับมาใช้บริการซ้า
2.8.5 การเสนอขายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
เมื่ อ กล่ า วถึ ง การเสนอขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว สิ่ ง แรกที่ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง คื อ รู ป แบบของ
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่นาไปเสนอขาย (ฉลองศรี พิมลสมพงษ์, 2548) มีดังนี้
1. ผลิ ตภัณฑ์ห ลั ก (Core Product) หมายถึง สิ นค้าและบริการหลั กที่ส ร้างความพอใจ และ
ตอบสนองความต้องการลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด เป็นจุดขายหลักโดยพิจารณาว่าลูกค้ามีความ
ต้องการจาเป็นที่คล้ายคลึงกัน และคู่แข่งขันก็รู้ถึงความต้องการนี้เช่นเดียวกัน
2. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (Expected Product) หมายถึง สินค้าและบริการที่ลูกค้าคาดว่าจะได้รับ
หรือมีสิทธิที่จะได้รับเมื่อมาซื้อสินค้าและบริการ เช่น การได้รับการบริการและสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆในโรงแรม ได้แก่ ห้องอาหาร สระว่ายน้า โทรศัพท์ มินิบาร์ สถานที่ออกกาลังกาย ที่จอดรถ ความ
สะดวกสบายและความปลอดภัย
3. ผลิ ตภัณฑ์ควบ (Augmented Product) หมายถึง สิ นค้าและบริการเสริมที่ลูกค้าจะได้รับ
เพิ่มเติมควบคู่ไปกับการซื้อสินค้า อาจเป็นผลิตภัณฑ์ การบริการเสริม หรือข้อเสนอพิเศษแบบใดก็ได้ที่
ผู้ผลิตคิดค้นขึ้น และมอบให้กับลูกค้ากับการขายผลิตภัณฑ์หลัก เช่น บริษัทนาเที่ยวแถมรายการนาเที่ยว
แบบเลือกซื้อ (Optional Tour) เพิ่มเติมในโปรแกรม โรงแรมแถมอาหารเช้าหรืออาหารเย็นหนึ่งมื้อ ให้แก่
ลู กค้าที่มาพั กโรงแรมใดโรงแรมหนึ่ง ในเครื อ สายการบินเพิ่มรายการอาหาร รายการภาพยนตร์ ใ น
เครื่องบินให้เลือก
4. ศักยภาพผลิตภัณฑ์ (Potential Product) หมายถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าในอนาคต รูปแบบของการบริการใหม่ๆที่ลูกค้าไม่คาดหวังว่าจะได้รับ หรือสร้าง
ความพอใจ แปลกใจ ตื่นเต้น ประทับใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ เช่น พนักงานโรงแรมสามารถจดจาชื่อ
ลูกค้าที่มาพัก สามารถทักทายและเสนอสิ่งที่ลูกค้าชอบ ถึงแม้ว่าจะเคยมาพักเพียงครั้งเดียว การบริการรับ
ลูกค้าที่สนามบินในช่วงที่มีลูกค้าน้อย โดยโรงแรมตรวจสอบเที่ยวบินที่ลูกค้าจะมาล่วงหน้าเอง การบริการ
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ซื้อขายตั๋วเครื่องบินโดยเอทีเอ็ม การให้ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ เป็นการพัฒนาคุณภาพการผลิตให้ดี
ขึ้น
สาหรับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวนั้นมีการกล่าวถึงแนวโน้มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวสีเขียวที่สอดคล้องกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในหลายมุมมอง เช่น McCartny
(2013) ยกตัวอย่างการนาเทคโนโลยีสีเขียวมาปรับใช้ในผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวอย่างโรงแรม/รีสอร์ต
ในทวีปเอเชีย ด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การใช้พลังงานไฟฟ้าในการคมนาคมขนส่ง โรงงานบาบัดน้า
เสียและจัดการขยะเพื่อช่วยรักษาความสะอาดของชายหาด ถนน และแม่น้า หรือแม้แต่กิจกรรมการทา
ความสะอาดบริเวณชายหาดในตอนเช้าของรีสอร์ทต่างๆ ล้วนส่งผลในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางไป
แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ
การตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในกลุ่มละตินอเมริกาและประเทศเนปาล
(SNV Netherland Development Organization, 2009) สามารถน าเสนอการแบ่ ง กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบได้เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Nature-based
Tourism) การท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมและการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน ( Cultural Tourism and
Community-based Tourism) การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง บ าเพ็ ญ ประโยชน์ ห รื อ จิ ต อาสาและเชิ ง การศึ ก ษา
(Volunteer and Education Tourism) การท่องเที่ยวแบบสะพายเป้และการท่องเที่ยวแบบเยาวชน
(Backpacker and Youth Tourism) การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ผจญภั ย (Adventure Tourism) และการ
ท่องเที่ยวของลูกค้าศักยภาพสูง (High-end Tourism) โดยแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป
ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ผลิตภัณฑ์ทางการ
คุณลักษณะ
ท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ท า ง เป็นการท่องเที่ยวที่เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่แสวงหาประสบการณ์ทางธรรมชาติ มีความ
ต้องการเห็นจุดหมายปลายทางที่แปลกใหม่ รวมถึงการได้ชมสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ นักท่องเที่ยวกลุ่ม
ธรรมชาติ
นี้ยังมีความต้องการให้บริษัทท่องเที่ยวปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อเรื่องเหล่านี้ด้วย

การท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน

การท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเน้นการมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีการ
ให้บริก ารในราคาที่หลากหลายเมื่อเปรีย บเทีย บกั บการท่องเที่ย วประเภทอื่น ดังนั้นจึงทาให้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถใกล้ ชิ ด กั บ ผู้ ค นในชุ ม ชนที่ เ ป็ น จุ ด หมายปลายทางได้ และชุ ม ชนเอง
จาเป็นต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการท่องเที่ย วได้ปกป้องวัฒนธรรมและช่วย
บรรเทาความยากจน การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีชุมชนเป็นเจ้าของและดาเนินงานโดยชุมชน ซึ่งจะ
นาผลประโยชน์คืนสู่ชุมชนท้องถิ่นในที่สุด
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ผลิตภัณฑ์ทางการ
คุณลักษณะ
ท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ
การท่องเที่ยวเชิงบาเพ็ญ เป็นการท่องเที่ยวที่เกิดจากการมีกิจกรรมอาสาสมัคร เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนเจ้าของ
ประโยชน์หรือจิตอาสา พื้นที่ ซึ่งอาจเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดในลักษณะของการให้กลับหรือการตอบ
แทน ปัจจุบันกิจกรรมอาสาสมัครมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากส่วนหนึ่งได้รับแรงสนับสนุน
และเชิงการศึกษา

จากความนิยมมีกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียนสาหรับกลุ่มนักเรียนนักศึกษา หรือในช่วงพักร้อน
สาหรับกลุ่มคนทางาน กิจกรรมท่องเที่ยวลักษณะนี้จะมีนัก ท่องเที่ย วทุกเพศทุก วัยโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มเยาวชน อาจเป็นกิจกรรมในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงไปจนถึงหลายสัปดาห์
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ บ บ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชน (15-26 ปี) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มการท่องเที่ยวที่ใหญ่
ส ะ พ า ย เ ป้ แ ล ะ ก า ร ที่สุดโดย 70% นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีการเดินทางที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน เช่น เพื่อการเรียนรู้ภาษา
ท่องเที่ยวแบบเยาวชน เรี ย นรู้ วั ฒนธรรม หรื อ เพื่ อ กิ จ กรรมอาสา เป็ น ต้ น ส่ ว นใหญ่ จ ะเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยวิ ธี ที่
รับผิดชอบมากขึ้น นักท่องเที่ยวกลุ่มแบกเป้จะมีลักษณะเด่นในเรื่องของความประหยัด เพราะมี
งบประมาณน้อย นักท่องเที่ยวกลุ่ม นี้จัดเป็นหนึ่งในสี่ของนักท่องเที่ยววัยหนุ่มสาว นอกจากนี้จะ
เห็นได้ว่านักท่องเที่ยวผู้หญิงจะเดินทางโดยลาพังมากขึ้น
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะชอบความเสี่ยงและชอบการท่องเที่ยวที่ได้ออกกาลังกาย ปัจจุบันอัตราการ
การท่องเที่ยวเชิง
เติบโตของการท่องเที่ยวลักษณะนี้มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และโดยทั่วไปแล้วนักท่องเที่ยว
ผจญภัย
กลุ่มนี้จะมีรายได้สูง อีกทั้งยังให้ความสาคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

การท่องเที่ยวของลูกค้า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของค่าใช้จ่ายซึ่งสูงถึง 300 - 3,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ต่อ
วัน นักท่องเที่ยวจึงต้องการที่จะรับบริการส่วนบุคคลทั้งด้านที่พักที่มีคุณภาพสูง มีสุนทรียภาพ
ศักยภาพสูง
ตลอดจนกิจกรรมและสิ่งอานวยความสะดวกแม้ในสถานที่ห่างไกล นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีเพิ่มมาก
ขึ้นซึ่งล้วนมีความต้องการที่ จะท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ดังนั้นในส่วนของผู้ให้บริการจึงต้องมี
ทรัพยากรและบุคลากรที่จะปฏิบัติตามหลักปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
จัดเป็นกลุ่มเฉพาะซึ่งให้ความสาคัญกับสื่อการท่องเที่ยว การบอกต่อและการกลับมาเที่ยวซ้าถือ
เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น

จากแนวคิดข้างต้น เห็นได้ว่า ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวนั้นมีความส าคัญในการตลาดการ
ท่องเที่ยว โดยคานึงถึงองค์ประกอบสาคัญตั้งแต่ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว กิจกรรมทางการท่องเที่ยว
และการบริการทางการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อสร้างความดึงดูดใจและตอบสนองให้นักท่องเที่ยวมีความพึง
พอใจสูงสุด ในขณะที่เมื่อกล่ าวถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบนั้น พบว่า เป็นแนวทางการปฏิบั ติที่
สามารถประยุ ก ต์ ใช้ ในรู ป แบบการท่ องเที่ย วอย่ างหลากหลาย รวมทั้งการปรับ ใช้วิ ธี การปฏิ บั ติ ก าร
ดาเนินงานในธุรกิจบริการทางการท่องเที่ยว ไม่ว่า การลด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผน และการ
ดาเนินงานต่างๆ ภายใต้แนวคิดการลดผลกระทบทางลบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบ
โจทย์ความยั่งยืน
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2.9 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุริวัสสา นารินคา สุดสันต์ สุทธิพิศาลและเฉลิ มเกียรติ เฟื่องแก้ว (2557) ได้ศึกษาพฤติกรรม
และรูปแบบของนั กท่องเที่ยวต่างประเทศในจังหวัดเชียงราย ด้วยจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัด ที่มี ภูมิ
ประเทศ ที่เป็นภูเขาและธรรมชาติสวยงาม อีกทั้งผู้คนในท้องถินมีอัตลักษณ์เฉพาะ ทั้งในด้านชาติพันธุ์
และวัฒนธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ส่งผลให้เชียงรายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวมากที่สุดของประเทศไทย จึงทาให้ จังหวัดเชียงรายเป็นที่สนใจ
ของนักท่องเที่ยวอย่างมาก จากผลการศึกษาพบว่านักทองเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการท่องเที่ยว คือ การมาท่องเที่ยว/พักผ่อน แหล่งข้อมูลหลักในการตัดสินใจท่องเที่ยว คือ คาแนะนา
จากเพื่อนญาติบุคคลในครอบครัวหนังสือแนะนาการทองเที่ยวและอินเตอร์เน็ต นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่
ใช้บริการผ่านบริษัทท่องเที่ยว แต่เดินทางด้วยตนเองโดย รถโดยสารสาธารณะและเลือกพั กเกสท์เฮาส์
ราคาต่ากว่า 500 บาทต่อคืน เป็นเวลา2–3วัน ส่วนผลการวิเคราะห์รูปแบบของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
พบว่า ส่วนใหญ่เลือกเดินทาง ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่ยังไม่เคยเดินทางไปมาก่อน ชอบ
เปลี่ยนแปลง แผนการท่องเที่ยว ชอบเดินทางท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาความตื่นเต้นท้าทายให้กับชีวิตและ
เลือกเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้มีการสร้างสิ่งอานวยความสะดวก ซึ่งผลการวิจัย
สามารถ นาไปใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อนาไปปรับปรุงนโยบายเชิงรุกของแผนการพัฒนา สินค้า
ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายให้ตรงกบความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างประเทศต่อไป
สิริรัตน์ นาคแป้น (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวต่างประเทศใน
การมาท่องเที่ยวเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน เนื่องจากเกาะพงันเป็น
สถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งที่นารายได้เข้าสู่จังหวัดสุราษฎ์ธานีเป็นจานวนมาก มีชื่อเสียงด้าน
ความสงบและความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติทางทะแล มีแนวชายหาดโค้งสวยงามมากมาย อีกทั้ง
ยังเป็นสถานที่ซึ่งใช้ในการจัดงานฟูลมูนปาร์ตี้ที่ มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้มีจานวน
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปี ภายใต้งานวิจัยนี้ได้มีการกาหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
ตัวแปรอิสระด้านข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อปี
ประเทศและภูมิลาเนา (ทวีป) ที่ส่งผลต่อตัวแปรตามอันได้แก่พฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว
ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่มีพฤติกรรมท่องเที่ยวในการมาท่องเที่ยวเกาะพะงันกับ
กลุ่มเพื่อน/คนรู้จัก มีระยะเวลาในการมาท่องเที่ยว 1-5 วัน มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อวันน้อย
กว่า 5,000 บาท มีรูปแบบการเดินทางโดยวางแผนเดินทางด้วยตนเองและถ้ามีโอกาสจะกลับมาท่องเที่ยว
เกาะพงันอีกครั้ ง นอกจากนี้ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ทราบข้อมูลหรือรู้จักแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวจากการ
แนะนาบุคคล ส่วนแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยวเกาะพงันของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ คือ ต้องการใกล้ชิด
กับ ธรรมชาติท้องทะเล และเมื่อวิเคราะห์ องค์ป ระกอบของแรงจูง ใจแล้ ว พบว่ ามาตรฐานของแหล่ ง
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ท่องเที่ยวเป็นแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยวเกาะพงันมากที่สุด ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงผู้ป ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสามารถนาไปพัฒนามาตรฐาน
ของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มคุณภาพที่มีศักยภาพในการรอบรับนักท่องเที่ยวต่อไป
จันทร์จิรา สุขบรรจง (2559) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของหนามมดแดง
อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อ
วิเคราะห์ศักยภาพของสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ท่องเที่ยว
และเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้แก่สถานที่ท่องเที่ยว จากการสัมภาษณ์
กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในพื้ น ที่ จ านวน 67 คน ได้ แ ก่ ผู้ น าชุ ม ชน ประชาชนในพื้ น ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ยว
เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการในพื้นที่ ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของพื้นที่หนานมดแดง ต้องมีการกาหนดปริมาณของจานวนนักท่องเที่ยว เนื่องด้วยพื้นที่มีอาณา
เขตบริ เวณไม่กว้างมากนั ก หากไม่มีการกาหนดจานวนของนักท่องเที่ยวอาจเกิดการแออัดในแหล่ ง
ท่องเที่ยวได้ และเพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจรทั้งปัญหามลพิษ และอุบัติเหตุ อีกทั้งยังเป็นการแก้ไข
ปัญหาสถานที่จอดรถไม่เพียงพอ และพื้นที่ควรเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อื่น ๆ เช่น ตลาดย้อน
ยุค เกษตรกรแนวใหม่ และส่งเสริมกิจกรรมล่องแก่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของในพื้นที่ ถึงแม้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในพื้นที่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม แต่ยังขาดความรู้เรื่องการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาสนับสนุนในการให้
ความรู้ และเปิ ด โอกาสให้ ชุม ชนท้ อ งถิ่ นเข้ ามามี ส่ ว นร่ว มในการจัด การพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ยว และแบ่ ง ปัน
ผลประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกในการหวงแหนแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวไปสู่ความยั่งยืน
สุถี เสริฐศรี (2558) ศึกษาเรื่อง “แนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนชุมชนคลองโคน อาเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อศึกษากระบวนการ
จัดการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสม และเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาและการจัดการ
การท่องเที่ยวของชุมชน จากการศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ และใช้เครื่องมือแบบสอบถามจากชาวบ้าน
ในชุมชน จานวน 361 ชุด และสัมภาษณ์บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวในชุมชน ใช้การวิ เคราะห์ข้องมูลทางสถิติเชิงพรรณา ผลการศึกษาพบว่า
1) อัตลักษณ์
ของชุมชนคลองโคน สามารถจาแนกได้ทั้งหมด 3 อัตลักษณ์ ได้แก่ ด้านประวัติศาสตร์ เรื่องราวความ
เป็นมาของพื้นที่ในอดีต ด้านวิถีชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น ป่าชายเลนที่อุดม
สมบู ร ณ์ 2) กระบวนการจั ดการการท่อ งเที่ยวและกิจ กรรมการท่ องเที่ยวอย่างเหมาะสม ได้แก่ ขีด
ความสามารถในการรองรับของพื้นที่ และการส่งเสริมชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้โดยผ่ายกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ได้แก่ กิจกรรมการปลูกป่าชายเลน กิจกรรมการนั่งเรื อชมวิถีชีวิต
ริมน้า กิจกรรมการพายเรือคายัค กิจกรรมการถีบกระดานเก็บหอยแครง กิจกรรมล่องเรือให้อาหารสัตว์
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เป็นต้น 3) แนวทางการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยว ได้แก่ การให้ความสาคัญในการอนุรักษ์ป่า
ชายเลนของชุมชน การปลูกฝังจิตสานึกในการอนุรักษ์ การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดาเนินชีวิต
รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ (2556) ศึกษาเรื่อง “แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อาเภอปัว
จังหวัดน่าน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทาแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จากการศึกษาโดย
การใช้วิธีการเก็บข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ โดยใช้รูปแบบการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ และการเปิดรับฟังความคิดเห็น
เพื่อนามากาหนดยุทธศาสตร์ ได้ ผลการศึกษาพบว่า 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
กายภาพและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้
เกิดความยั่งยืน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้า บริการและการตลาดเพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยว 4)
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พบว่า
มีผลในเชิงปฏิบัติ โดยมีข้อเสนอแนะ คือ สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่านร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ควรเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โรงพยาบาล ตารวจ
สถาบันการศึกษา ในการนาแผนงานหลักดังกล่าวไปสู่การบูรณาการด้านงบประมาณและโครงการ เพื่อ
พัฒนากลไกการทางานร่วมกับการบูรณาการ
วิภาดา ศุภรัฐปรีชา (2553) ศึกษาเรื่อง “ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อสังคมและวัฒนธรรมใน
ชุมชนวัดเกต จังหวัดเชียงใหม่ ” ศึกษาจากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชนใน
พื้นที่ ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจัดลาดับความสาคัญของผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มี
ต่อสังคมและวัฒนธรรม พร้อมทั้งศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวภายใน
ชุมชน เพื่อหาแนวทางในการลดผลกระทบทางด้านลบจากการท่องเที่ยว วิธีการศึกษา ใช้เครื่องมือ
แบบสอบถาม และการสั มภาษณ์ เชิงลึ ก ศึกษาจากกลุ่ ม ตัว อย่ าง ประชาชนในพื้น ที่ ผู้ ประกอบการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และนักท่องเที่ยว รวมทั้งหมดจานวน 783 คน
ผลการศึกษาพบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 3 กลุ่ม มีความคิดเห็นว่าผลกระทบจากการท่องเที่ยว
ต่อสังคมและวัฒนธรรม อยู่ในระดับปานกลาง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 3 กลุ่ม ให้ความตรงกัน มีผลกระทบ
ทางบวก พบว่า การท่องเที่ยวทาให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองมากขึ้น และมี
การสืบสานฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนารายได้จากการ
ท่องเที่ยวมาพัฒนาพื้นที่ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และอาคารเก่าที่มีคุณค่าแก่ชุมชน และมีความ
คิ ด เห็ น ในด้ า นลบของการท่ อ งเที่ ย ว เกิ ด การเลี ย นแบบพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เ หมาะสมมากขึ้ น ประเพณี
วัฒนธรรมถูกทาให้กลายเป็นสินค้ามากยิ่งขึ้น วิถีชีวิตในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น มีการย้าย
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ถิ่นฐานเข้ามาในชุมชนมากขึ้น และมีเพียงแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นที่ได้รับโอกาสและผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยว ส่วนการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการ
จั ดการท่องเที่ย วให้ ส อดคล้ องกับ ข้อจากั ดทางด้ านกายภาพของชุมชน ข้อเสนอแนะควรสร้างความ
ตระหนักให้แก่คนในชุมชน เพื่อให้เห็นถึงความสาคัญของสังคมและวัฒนธรรมของตนเอง ควรเน้นให้เกิด
กระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง โดยไม่ควรมุ่งเน้นทางด้านเศรษฐกิจเพียง
อย่างเดียว
ชรินทร์พรรณ อะสีติรัตน์ (2553) ศึกษาเรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถีชีวิต
ชุมชน กรณีศึกษาตลาดน้าอัมพวา อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การพัฒ นาของกิจ กรรมการท่ องเที่ยวเชิง อนุรั กษ์ ของชุมชน และเพื่อศึกษาความเปลี่ ยนแปลง และ
ผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน วิธี
การศึกษาใช้การศึกษาแบบคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากลุ่ มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่ ม
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง และกลุ่มนักท่องเที่ยว
ผลการศึกษาจากการแบ่ งการศึกษาพัฒ นาของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน
ออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ก่อนการจัดตลาดน้ายามเย็น เมื่อปี พ.ศ. 2347 – 2547 และหลังการจัดตลาด
น้ายามเย็น เมื่อปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน พบว่า จากอดีตเมืองสวน “บ้านช้างสวนนอก” ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางของการค้าขาย เป็นเมืองสามน้า “น้าจืด น้ากร่อย น้าเค็ม” มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
วิ ถี ชี วิ ต เป็ น อยู่ อ ย่ า งเรี ย บง่ า ย ภายหลั ง มี ก ารจั ด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ขึ้ น มา ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เปลี่ ย นแปลงด้ านวิถี ชีวิต และเกิ ด ผลกระทบทางด้า นเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม และสิ่ ง แวดล้ อม
กิจ กรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ายามเย็น ก่อให้ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการ
ท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม มากขึ้ น มี ก ารขยายตั ว ของธุ ร กิ จ ชุ ม ชนจากรายได้ ข องธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมชุมชนไปสู่วัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ ส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาสาธารณูปโภค
ปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาการแบ่งปันผลประโยชน์ของชุมชน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาเรื่องการอพยพ
การย้ายถิ่นฐาน ปัญหาชุมชนถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว และปัญหาด้านมลภาวะและความเสื่ อม
โทรมของระบบนิเวศวิทยา ข้อเสนอแนะต่อชุมชน ชุมชนควรสร้างความตระหนัก และความเข้าใจ รวมถึง
การปลูกจิตสานึกในการช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ซึ่งนาไปสู่การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว หรือการวางแผนการท่องเที่ยวอย่างมีระบบ เพื่อลดการก่อให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ข้อเสนอแนะต่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง และองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ควรเข้ามาแก้ไขปัญหา กากับดูแลควบคุมการจัดการท่องเที่ยว สิ่งอานวยความสะดวก
มาตรฐานของราคาสินค้า คุณภาพสินค้า และจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
Winchenbach (2013) ได้ศึกษาเรื่อง Taking Responsibility for Responsible Tourism in
Communities – A Local Perspective การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาว่าการฝึกอบรมและความรู้ด้านการ
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ท่องเที่ยวตามหลักปฏิบัติในการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในชุมชนทั้งสี่แห่งในชนบทของแกมเบียมี
ความสาคัญอย่างไร การวิจัยครั้งนี้พบว่าแรงจูงใจเจตคติและความสามารถในการแบ่งปันความรู้ของครูฝึก
สามารถมีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบภายในชุมชนของพวกเขา และสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่จะช่วย
ให้ชุมชนแม่บ้านสามารถมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวได้อย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า
การดาเนินการในเชิงบวกและความร่วมมือในระดับชุมชนทาให้คนในท้องถิ่นสามารถเอาชนะอุปสรรค
ภายนอกบางประการในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบและเพิ่มผลกระทบด้านการ
ท่องเที่ยวที่ดีขึ้น
Debicka and Oniszczuk- Jastrzabek ( 2014) ไ ด้ ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง Responsible Tourism in
Poland งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในทางทฤษฎี
และนาเสนอผลการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความตระหนักในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในประเทศ
โปแลนด์ เป็นเรื่องจาเป็นที่จะต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวให้มี
ความรับผิดชอบและยั่งยืน เพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาดังกล่าวเพื่อให้เราสามารถตอบสนองความต้องการ
เดินทางโดยไม่ต้องหยิบยกความเป็นไปได้ในอนาคตได้ เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้จาเป็นต้องมีการดาเนินการ
บางอย่างเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสนับสนุนชุมชนท้ องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม เรา
จ าเป็ น ต้องมีการท่องเที่ย วอย่ างรั บผิ ดชอบซึ่งเป็นหนทางในการลดผลกระทบทางนิเวศวิทยาให้ เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นและลดความยากจน การท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
วิธีการเดินทางที่จัดและปฏิบัติในด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า การท่องเที่ยว
ที่มีความรับผิดชอบยังคงเป็นแนวโน้มใหม่ในโปแลนด์ การศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมี
ความสาคัญเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคานึงถึงว่านักท่องเที่ยวมักถูกดึงดูดโดย "ความแปลก หรือ
ความแตกต่าง" ในภูมิภาคที่ตนเลือก ด้วยการแบ่งปันความรู้การสร้างความตระหนักถึงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศ โดยการควบคุมการท่องเที่ยวสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่
ที่สุด สามารถได้รับการคุ้มครองดูแลและรักษาไว้สาหรับคนรุ่นอนาคต
Camilleri (2016) ได้ศึ กษาเรื่ อ ง Responsible tourism that creates shared value among
stakeholders การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการตรวจสอบการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและนโยบายทางการตลาดในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมใน
มอลตาภายใต้แนวคิดของ "การท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ" และ "ค่าที่ใช้ร่วมกัน" ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า
การใช้จ่ายเงินลงทุนตามนโยบายและการริเริ่มที่รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถ
สร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว มกั น ระหว่ า งวิ ส าหกิ จ การท่ อ งเที่ ย วและผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย สรุ ป ได้ ว่ า การท่ อ งเที่ ย วอย่ าง
รั บ ผิ ด ชอบน าไปสู่ ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ขึ้ น กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ยทางสั ง คมและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ การบริ ห าร
ทรั พยากรมนุ ษย์ ที่มีป ระสิ ทธิภ าพฐานะทางการตลาดที่ดีขึ้นประสิ ทธิภ าพในการดาเนินงานและการ
ประหยัดต้นทุนตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆ การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าองค์กรการท่องเที่ยวต่างๆ มี
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ส่วนร่วมอย่างไรในพฤติกรรมที่รับผิ ดชอบด้วยความเข้มงวดและความสาเร็จที่แตกต่างกัน มีการระบุ
ประสิ ทธิภ าพที่คุ้มค่าและมีป ระสิ ทธิภ าพ มีการเอ่ยถึงมาตรการบางอย่างที่ช่ว ยเพิ่มประสิ ทธิผ ลของ
ทรัพยากรมนุษย์ มาตรการอื่นๆ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงลบ ในเวลาเดียวกันก็เป็นที่ยอมรับ
ว่าอยู่ในความสนใจของธุรกิจที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียที่แตกต่างกันรวมทั้งกฎระเบียบ:
นักวิจัยเชื่อว่าการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสามารถนาความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างแท้จริง เมื่อมี
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการเจรจาอย่างต่อเนื่องระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รวมทั้งพนักงาน
ลูกค้าตลาดและกลุ่มสังคม) องค์กรการท่องเที่ยวต้องมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ทางสังคมและการปฏิบัติ
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Chiu et al., 2014)
Mohd Hafiz Hanafiah et al. (2016) ได้ศึกษาเรื่อง Responsible Tourism Practices and
Quality of Life: Perspective of Langkawi Island communities ผลการศึกษา พบว่า ความรู้สึกของ
ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวรวมถึงด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมเป็นปัจจัย
สาคัญที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของพวกเขาโดยตรง การท่องเที่ยวส่วนใหญ่ รายงานว่า พัฒนาการท่องเที่ยว
ส่งผลให้เกิดการแทรกแซงเชิงบวกในชุมชนท้องถิ่น รวมถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น การจ้างงานการ
ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์ในประเทศ การให้ผลประโยชน์แก่การศึกษาในท้องถิ่น สุขภาพ และการอนุรักษ์
นอกจากนี้คนในท้องถิ่นเชื่อว่า การปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบ (Responsible Tourism
Practices : RTP) เป็นแนวทางที่เหมาะสมในการต่อสู้กับผลกระทบจากการท่องเที่ยว สามารถมองเห็น
ผ่านความสาเร็จของประเทศในยุโรปและแอฟริกา ในการดาเนินการโครงการฟื้ นฟูโดยการฝึก การพัฒนา
ความรับผิดชอบ ดังนั้นหากประเทศมาเลเซียมีความร้ายแรงเกี่ยวกับการใช้นโยบาย RTP ในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวแล้วผู้มีส่วนได้เสียด้านการท่องเที่ยวก็มีข้อดีอย่างมาก นโยบายควรรวมถึงการวางแผน
ปลายทางที่รั บ ผิ ดชอบและการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้ อมที่รั บผิดชอบ จากผลการทดสอบความสั มพันธ์
ระหว่างตัวแปร พบว่า RTP ส่งผลโดยตรงต่อการรับรู้ถึงพัฒนาการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิต ข้อเสนอนี้
ชี้ให้ เห็ น ว่าความสั มพัน ธ์ร ะหว่างการพัฒ นาด้านการท่องเที่ยวกั บคุณภาพชีวิตจะมี มากขึ้นเมื่ อ มี การ
ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบ
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2.10 กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยนาเข้า (Input)
แนวคิดทฤษฎี
การท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
นโยบายและการวาง
แผนการท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์และพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาการท่องเที่ยว

กระบวนการ (Process)
1. ศึกษานโยบายและ
สถานการณ์การท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ
2. ศึกษาผลิตภัณฑ์และ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่อ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
3. ศึกษาแนวทางการพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับการ

ท่องเที่ยวฯ
2. สังเคราะห์กระบวนการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(ระดับพืน้ ที่/ระดับประเทศ)
องค์กรภาครัฐ
องค์กรภาคเอกชน
องค์กรชุมชน
นักวิชาการ

ดาเนินการการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ
3. ประชุมกาหนดแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ

1. ประชุมกาหนดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

ผลผลิต (Output)
1.แนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
2.นโยบายและแผนงานการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
3.แนวคิดและนิยามการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
4.เกณฑ์ชี้วัดการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ
5.สถานการณ์ และ
จรรยาบรรณการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ
6.ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
7.องค์ความรู้ แนวทาง และ
หลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ
ผลลัพธ์ (Outcome)
การก่อตัวเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของ
ประเทศไทย

ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดการวิจัย
จากภาพที่ 4 กรอบแนวคิดการวิจัย สามารถอธิบายได้ว่า การศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ตและสตูล ทาการศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นโยบายและการวาง
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แผนการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ระดับพื้นที่
กรุงเทพมหานคร แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล และระดับประเทศ) องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง และใช้กระบวนการศึกษาประเด็นหลักได้แก่ 1) ศึกษานโยบายและสถานการณ์การท่ องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ 2) ศึกษาผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และ 3)
ศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ คณะนักวิจัยทาการสังเคราะห์
กระบวนการดาเนินการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยการประชุมกาหนดแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หลังจากนั้นนาข้อมูลที่ได้ จากประชุมร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในแต่ละ
จังหวัดเพื่อร่วมกันวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ได้ร่างกาหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบร่วมกัน โดยโครงการสามารถสร้าผลผลิตในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ การกาหนดแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ นโยบายและแผนงานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ แนวคิดและ
นิ ย ามการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ เกณฑ์ ชี้ วั ด การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ สถานการณ์ และ
จรรยาบรรณการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ฐานข้อมู ลผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และองค์
ความรู้ แนวทาง และ หลักสูตรการพัฒนา และก่อให้เกิดผลลัพธ์ (Outcome) คือการก่อตัวเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของประเทศไทย
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บทที่ 3
การดาเนินการวิจัย
การวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต
และสตูล มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ นโยบายและสถานการณ์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละพฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย ว แนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
รับผิดชอบ ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล ได้มีการกาหนดการดาเนินการวิจัย
เชิงคุณภาพ ศึกษาทั้งงานเอกสารและการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย งานวิจัยนี้มีการดาเนินการวิจัยดังนี้
3.1 วิธีการดาเนินการวิจัย
3.2 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล
3.6 แผนการดาเนินการวิจัย

3.1 วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1.1 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการกาหนดกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยกาหนดคุณสมบัติผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้
1. ตัวแทนจากหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ในระดับนโยบาย ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภูเก็ต และสตูล ซึ่งเป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนรับผิดชอบในการทางานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ
2. ตัว แทนจากชุมชนหรื อ องค์ ก รชุ มชน เป็นผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้ อ งในการจั ด การท่ อ งเที่ยวอย่ า ง
รับผิดชอบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
การดาเนินการวิจัย จึงได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก จาแนกได้ดังนี้
1. ภาครัฐ ประกอบด้วย ผู้อานวยการฝ่ายวางแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้อานวยการ
กองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิค การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย เทศบาลตาบลทุ่งหว้า องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหว้า องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง
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องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสัน องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน องค์การบริหารส่วนตาบลน้าผุด
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา อุทยานธรณี วิทยาลัยชุมชนสตูล การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานจังหวัดสตูล สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการจั งหวัด
แม่ฮ่องสอน เทศบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมจานวน
32 คน
2. ภาคเอกชน ประกอบด้วย อดีตผู้อานวยการสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้อานวยการ
มูลนิธิสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I) ผู้บริหารสมาคมการท่องเที่ยวเชิงอนุรั กษ์และผจญภัย
(TEATA) สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่ างรับผิดชอบ (TRTA) สมาคมเครือข่ายการทท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่ บริษัท โรยัลซิลค์ ฮอลิเดย์ จากัด บริษัท Andaman discoveries
จากัด บริษัท เจ้าไหมทัวร์-ตรัง จากัด บริษัทสตูล ซี.พี.เอล.ทราเวล จากัด บริษัทสตูล โอเค ทราเวล จากัด
และ บริ ษัทสตูล เพรสซิเดนท์ จ ากัด SiamRise Travel สยามร้าย ทราเวล จากัด หอการค้าจังหวั ด
แม่ฮ่องสอน บริษัท Buddy Natures Tour รวมจานวน 15 คน
3. ชุมชนหรือองค์กรชุมชน ประกอบด้วย ตัวแทนจากชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ชุมชนท่องเที่ยว
ขอนคลาน ชุมชนท่องเที่ยวทุ่งหว้า วิสาหกิจชุมชนพริกไทยสุไหงอุเป ชุมชนท่องเที่ยวท่าข้ามควาย ชุมชน
บ้านโตนปาหนัน ชุมชนเมืองเก่าย่านภูเก็ต ชุมชนนางเลิ้ง ชุมชนกุฎีจีน กลุ่มจักสานต้นคลุ้มบ้านวังตง
ชุมชนบ้านผามอน ชุมชนบ้านเมืองแพม ชุมชนบ้านจ่าโบ่ ชุมชนห้ วยตองก๊อ และชุมชนแม่ละนา รวม
จานวน 119 คน
3.1.2 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกพื้นที่แบบเจาะจง (purposive sampling) ประกอบด้วย กรุงเทพฯ
แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล ประกอบด้วย
การกาหนดขอบเขตพื้นที่วิจัย ประกอบด้วย
1) กรุงเทพมหานคร ศึกษาพื้นที่ชุมชนที่มีการจัดการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ชุมชนนางเลิ้ง
กุฎีจีน ตลาดน้อย คลองบางหลวงบางกอกน้อย และหัวตะเข้
2) จั งหวัดแม่ฮ่องสอน ศึกษาภาพรวมของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเครือข่าย Thai
LocalistA จานวน 12 ชุมชน ประกอบด้วย บ้านจ่าโบ่ บ้านแพมบก บ้านต่อแพ บ้านน้าฮูหายใจ บ้านเมือง
ปอน บ้านเมืองแพม บ้านห้วยกุ้ง บ้านห้วยแก้วบน บ้านห้วยตองก๊อ บ้านห้วยฮี้ บ้านผามอน และบ้านแม่
ละนา
3) จังหวัดภูเก็ต ศึกษาชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต
4) จังหวัดสตูล ศึกษาชุมชนและการจัดการท่องเที่ยวของหน่วยงานภายในพื้นที่อุ ทยานธรณี
สตูล ภายใต้คณะอนุกรรมการอานวยการอุทยานธรณีสตูล
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3.2 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
3.2.1 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกพื้นที่แบบเจาะจง (purposive sampling) ประกอบด้วย กรุงเทพฯ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล ประกอบด้วย
การกาหนดขอบเขตพื้นที่วิจัย ประกอบด้วย
1) กรุงเทพมหานคร ศึกษาพื้นที่ชุมชนที่มีการจัดการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ชุมชนนางเลิ้ง
กุฎีจีน ตลาดน้อย คลองบางหลวงบางกอกน้อย และหัวตะเข้
2) จั งหวัดแม่ฮ่องสอน ศึกษาภาพรวมของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเครือข่าย Thai
LocalListA จ านวน 12 ชุ ม ชน ประกอบด้ ว ย บ้ า นจ่ า โบ่ บ้ า นแพมบก บ้ า นต่ อ แพ บ้ า นน้ าฮู ห ายใจ
บ้านเมืองปอน บ้านเมืองแพม บ้านห้วยกุ้ง บ้านห้วยแก้วบน บ้านห้วยตองก๊อ บ้านห้วยฮี้ บ้านผามอน
และบ้านแม่ละนา
3) จังหวัดภูเก็ต ศึกษาชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต
4) จังหวัดสตูล ศึกษาชุมชนและการจัดการท่องเที่ยวของหน่วยงานภายในพื้นที่อุทยานธรณี
สตูล ภายใต้คณะอนุกรรมการอานวยการอุทยานธรณีสตูล
3.2.2 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
กลุ่ มผู้ ให้ ข้อมูล ในการวิจั ย ในครั้ง นี้ เป็นการกาหนดกลุ่ มเป้ าหมายแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยกาหนดคุณสมบัติผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้
1. ตัวแทนจากหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ในระดับนโยบาย ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภูเก็ต และสตูล ซึ่งเป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนรับผิดชอบในการทางานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ
2. ตัว แทนจากชุมชนหรื อ องค์ ก รชุ มชน เป็นผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้ อ งในการจั ด การท่ อ งเที่ยวอย่ า ง
รับผิดชอบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
การดาเนินการวิจัย จึงได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก จาแนกได้ดังนี้
1. ภาครัฐ ประกอบด้วย ผู้อานวยการฝ่ายวางแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้อานวยการ
กองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิค การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย เทศบาลตาบลทุ่งหว้า องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหว้า องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสัน องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน องค์การบริหารส่วนตาบลน้าผุด
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา อุทยานธรณี วิทยาลัยชุมชนสตูล การ
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ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานจังหวัดสตูล สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ ว่าราชการจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เทศบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมจานวน
32 คน
2. ภาคเอกชน ประกอบด้วย อดีตผู้อานวยการสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้อานวยการ
มูลนิธิสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I) ผู้บริหารสมาคมการท่องเที่ย วเชิงอนุรักษ์และผจญภัย
(TEATA) สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่ างรับผิดชอบ (TRTA) สมาคมเครือข่ายการทท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่ บริษัท โรยัลซิลค์ ฮอลิเดย์ จากัด บริษัท Andaman discoveries
จากัด บริษัท เจ้าไหมทัวร์ -ตรัง จากัด บริษัทสตูล ซี.พี.เอล.ทราเวล จากัด บริษัท สตูล โอเค ทราเวล
จากัด และ บริษัทสตูล เพรสซิเดนท์ จากัด SiamRise Travel สยามร้าย ทราเวล จากัด หอการค้าจังหวัด
แม่ฮ่องสอน บริษัท Buddy Natures Tour รวมจานวน 15 คน
3. ชุมชนหรือองค์กรชุมชน ประกอบด้วย ตัวแทนจากชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ชุมชนท่องเที่ยว
ขอนคลาน ชุมชนท่องเที่ยวทุ่งหว้า วิสาหกิจชุมชนพริกไทยสุไหงอุเป ชุมชนท่องเที่ยวท่าข้ามควาย ชุมชน
บ้านโตนปาหนัน ชุมชนเมืองเก่าย่านภูเก็ต ชุมชนนางเลิ้ง ชุมชนกุฎีจีน กลุ่มจักสานต้นคลุ้มบ้านวังตง
ชุมชนบ้านผามอน ชุมชนบ้านเมืองแพม ชุมชนบ้านจ่า โบ่ ชุมชนห้วยตองก๊อ และชุมชนแม่ละนา รวม
จานวน 119 คน

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การเก็บ ข้อมูล วิจั ย โดยใช้แนวคาถามแบบสั มภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured
interview) เป็ น แนวคาถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview guideline) สั มภาษณ์กลุ่ม
และการจั ดประชุมกลุ่ ม และมีการใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เพื่อใช้ประกอบการสั ม ภาษณ์
รายบุคคล สมุดจดบันทึกภาคสนาม เครื่องบันทึกเสี ยง กล้องถ่ายรูป มีการใช้เทคนิคแผนที่ความคิด
(mind mapping) ในการบันทึกข้อมูล โดยมีแนวคาถามดังนี้
แนวค าถามเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาสถานการณ์ แ ละนโยบายการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบใน
กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล มีสองคาถามหลักดังนี้
1. การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบคืออะไร
2. ประเทศไทยมีการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบหรือไม่ ถ้ามีเป็นแบบไหน
การศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีสองส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ศักยภาพของบุคลากรที่ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
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1. จากประสบการณ์/ การรับรู้ที่ผ่ านมา บุคลากรมีจุดแข็งในการดาเนินการท่องเที่ยวอย่า ง
รับผิดชอบในเรื่องใดบ้าง เพราะเหตุใดจึงเป็นจุดแข็งในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ
2. บุ คลากร/ผู้ ทาหน้ าที่ขับเคลื่ อนการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบ ยังมีจุดอ่อนในเรื่องใดบ้าง
เพราะเหตุใดจึงเป็นจุดอ่อน
3. อะไรที่เป็นโอกาสให้การท่องเที่ยว สามารถจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบได้
4. อะไรเป็นอุปสรรคที่ทาให้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไม่สามารถเกิดึ้น หรือดาเนินการไปได้
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ส่วนที่ 2 การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
1. การตระหนักรู้ พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
2. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
1. การพัฒนาบุคลากร ควรมีวิธีการอย่างไร เช่น อบรม/สัมมนา/ประชุมกลุ่มย่อย/ศึกษาดูงาน/
ถอดบทเรียน ฯลฯ
2. แต่ ล ะวิ ธี ก ารที่ เ สนอแนะมา จะสามารถพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ส ามารถท างานรองรั บ การ
ท่องเที่ยวเที่ยวอย่างรับผิดชอบได้อย่างไร
3. แต่ละวิธีการที่เสนอแนะมา มีข้อจากัด หรือข้อควรใส่ใจเรื่องใด เพราะอะไร

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4.1 ข้อมูลทุติยภูมิ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จากเอกสาร หนังสือ วารสาร งานวิจัยต่างๆ
จากแหล่งข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัย และในอินเตอร์เน็ต
3.4.2 ข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เพื่อ
ใช้ประกอบการสั มภาษณ์ร ายบุคคล การสนทนากลุ่ ม (focus group) การสัมภาษณ์เชิงลึ ก (in-dept
interview) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation) ระหว่างการลงพื้นที่ เพื่อ
ศึกษาความรู้ความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ความต้องการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ การ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
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3.5 การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมด มาจัดระเบียบข้อมูล (data organizing) ด้วยการจาแนก
หมวดหมู่เป็นระบบตามประเด็นที่กาหนดไว้ รวมทั้งการตรวจสอบความเชื่อถือได้ (credibility) ของข้อมูล
ด้ ว ยวิ ธี ต รวจสอบสามเส้ า (triangulation) ด้ า นเนื้ อ หา (data triangulation) เพื่ อ ตรวจสอบความ
สอดคล้องและความถูกต้องของข้อมู ล แล้วจึงนาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
พร้ อมทั้งอภิป รายผลร่ ว มกับ แนวคิดทฤษฎี แนวคิดของผู้ วิจัย เรียบเรียงเนื้อหาและภาษาเพื่อความ
สมบูรณ์ของผลการวิจัยที่สามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้ชัดเจนและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้

3.6 แผนการดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยใช้ระยะเวลา 12 เดือน มีแผนการดาเนินงานตลอดโครงการวิจัย ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 5 ตารางแผนการดาเนินงานวิจัย
ระยะเวลา
เดือน 1-2 1.

เดือน 3-6

กิจกรรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การศึ ก ษาข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น จากเอกสารต่ า งๆที่ 1. ข้อมูลเบื้องต้น จากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้ อ งกับ
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
2. การจั ด ประชุ ม ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เลื อ กพื้ น ที่ แ ละ 2. พื้นที่ต้นแบบของการศึกษาแนวทางการพัฒนา
กาหนดผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา
บุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ในกรุงเทพมหานคร แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
และผู้ให้ข้อมูลหลักของแต่ละพื้นที่
3. วางแผนการดาเนินงาน จัดทาเครื่องมือสาหรับ 3. แนวทางการดาเนินการวิจัยและแผนการลงพื้นที่
การวิจัย และเทคนิคการเตรียมความพร้อมผู้ให้
ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย
ข้อมูล/กลุ่มเป้าหมาย
4. ได้เครื่องสาหรับการดาเนินงานวิจัย ได้แก่ แบบ
4. การลงพื้ น ที่ เ บื้ อ งต้ น ท าความเข้ า ใจในการ
สัมภาษณ์และแนวคาถามสาหรับการวิจัย
ด าเนิ น การวิ จั ย กั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย และการ 5. ได้เครือข่ายและความร่วมมือในการดาเนินการ
ประสานงานการลงพื้นที่ เพื่อสร้างความร่วมมือ
วิจัยจากกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
ในการดาเนินการวิจัย
1. ด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ 1. ได้ข้อมูลแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
รายบุคคล การสัมภาษณ์กลุ่ม การประชุมกลุ่ม
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ย่ อ ย กลุ่ ม เป้ า หมายในพื้ น ที่ ต้ น แบบของ 2. ได้ (ร่าง) แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
การศึ ก ษา 2 จั ง หวั ด เพื่ อ ให้ ไ ด้ แ นวทางการ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3. การเริ่ ม ก่ อ ตั ว เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ก ารจั ด การ
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทา (ร่าง) แนว
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ
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ระยะเวลา
3.

เดือน 7-12

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

กิจกรรม
การจั ด ประชุ ม กลุ่ ม แต่ ล ะพื้ น ที่ ต้ น แบบ เพื่ อ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารจั ด การท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
รับผิดชอบ
ด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์
รายบุคคล การสัมภาษณ์กลุ่ม การประชุมกลุ่ม
ย่ อ ย กลุ่ ม เป้ า หมายในพื้ น ที่ ต้ น แบบของ
การศึ ก ษา 2 จั ง หวั ด เพื่ อ ให้ ไ ด้ แ นวทางการ
พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทา (ร่าง) แนว
ทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ
การจั ด ประชุ ม กั บ ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ
นาเสนอและพัฒนา (ร่าง) แนวทางการพัฒนา
บุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ กา รท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
รับผิดชอบ
จัดทาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
การประชุ ม เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ก ารจั ด การ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ร่วมกาหนดกิจกรรม
การพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การท่ อ งเที่ ย ว
อย่างรับผิดชอบของแต่ละพื้นที่ต้นแบบ
ดาเนินการพัฒนาตามกิจกรรมที่กาหนดของแต่
ละพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
จั ด ประชุ ม ถอดบทเรี ย นการเรี ย นรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเชื่อมประสานการ
ทางานร่วมกัน ในแต่ละพื้นที่ต้นแบบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ข้อมูลแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
2. ได้ (ร่าง) แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
3. ประเด็นสาหรับปรับแก้ไขและพัฒนาแนวทางการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
รับผิดชอบ
4. ได้ แนวทางการพั ฒนาบุค ลากรเพื่ อ รองรับการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
5. ได้ กิ จ กรรมการพัฒ นาบุ คลากรเพื่อ รองรับการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
6. ได้พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ
7. การเกิ ด เป็ น เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ก ารจั ด การ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิ จั ย การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ กรณี ศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร จั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล มีผลการวิจัยตามประเด็นการศึกษาดังนี้
4.1 การศึกษานิยามการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
4.2 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กรณีศึกษา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
4.3 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 นโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
4.4 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ
4.5 ผลการศึกษาวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ
4.6 ผลการศึ ก ษาตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 5 การสั ง เคราะห์ ก ระบวนการด าเนิ นงานของการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

4.1 การศึกษานิยามการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
นิยามการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การสารวจพื้นที่
เป้าหมายและการสัมภาษณ์ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ผู้เประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยว ชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ได้ทาการนิยามการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบส าหรับ
การศึกษาในครั้งนี้ โดยมีคานิยามดังนี้
“กระบวนการทางการท่องเที่ยวที่ไม่สร้างผลกระทบ เคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม อนุรักษ์
และสืบทอดประเพณี วิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่กับการสร้าง
ประสบการณ์ ความเพลิดเพลินให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งดาเนินการโดยบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชนหรื อองค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สนับสนุน และส่งเสริมกระบวนการให้เกิดกลไกการบูรณาการการท่องเที่ยว
น าไปสู่ การวางแผน กาหนดนโยบาย สร้างการตระหนักรู้ เพื่อก่อให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม
ดาเนินการภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม”
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4.2 ผลการศึก ษาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ข้ อ ที่ 1 การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ
กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
4.2.1 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จาแนกตามพื้นที่
จากการประชุ ม เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ สามารถสรุ ป แนวทางการพั ฒ นาการท่ อ งเ ที่ ย วอย่ า ง
รับผิดชอบ จาแนกตามพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล ได้ดังนี้
4.2.1.1 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กรุงเทพมหานคร สามารถ
สรุปแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ได้ดังนี้
1) ความรั บ ผิ ด ชอบของชุ ม ชนให้ ข้ อ มู ล แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และมี ก าร
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอย่างชัดเจน สามารถสืบค้น หรือเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่าย การท่องเที่ยวที่
เปิดให้เข้าชมสถานที่ทางศาสนาต่าง ๆ ทั้ง โบสถ์ วัด และศาลเจ้า หรือเข้ามาลิ้มลองอาหาร ขนมที่มีทั้ง
สูตรแบบเก่าดั้งเดิม และแบบใหม่ของชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทุ กเพศและ
วัย สามารถเดินทางเข้ามาได้ง่าย มีสถานที่ถ่ายรูป มีร้านค้าร้านกาแฟ ตกแต่งแบบผสมผสานทั้งเก่าและ
ใหม่ จึงทาให้เกิดปัญหาในการควบคุม หรือการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เข้ามา หากชุ มชนมีการให้ข้อมูล
หรือการประชาสัมพันธ์กฏกติกาการเข้าเที่ยวชมให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างชัดเจน จะเป็นวิธีทางหนึ่งที่ช่วย
ให้ชุมชนสามารถควบคุมพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชนได้ในระดับหนึ่ง
2) ความรับผิดชอบของภาคประชาสังคมให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน การ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่และพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทาการท่องเที่ยว เนื่อง
ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีขนส่งสาธารณะเข้าถึงในทุกพื้นที่ การมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน หรือการ
ส่งต่อนักท่องเที่ยว กระจายนักท่องเที่ยวไปในแหล่งท่ องเที่ยวอื่น ๆ ในเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชา
สังคม การมีฐานข้อมูลกลางที่พร้อมให้ข้อมูลแก่นักท่องที่ยว เพื่อเป็นตัวเลือกให้แก่นักท่องเที่ยว และถือ
เป็นการกระจายรายได้สู่ทุกชุมชน
3) ความรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ มี ค วามเคารพความเป็ น วิ ถี
วัฒนธรรมของชุมชน และความแตกต่างของแต่ละชุมชน รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน และคอยให้
คาปรึกษา หรือให้การช่วยเหลือตามความต้องการของชุมชนโดยแท้จริง ทาหน้าที่เป็นผู้ประสานและ
สนับสนุนการทางานของชุมชน ไม่มองปัญหาของชุมชนเป็นเรื่องเล็กน้อย หรือเรื่องไม่เร่งด่วน และต้อง
เข้าใจชุมชนก่อน แล้วจึงเสนอหรือสนับสนุนทางเลือกที่เหมาะสมให้แก่ชุมชน
4) ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสื่อสารข้อมูล ด้วยบริษัทนาเที่ยวหรือ
ผู้ประกอบการอานวยความสะดวกการท่องเที่ยวในแก่นักท่องเที่ยวมากเกินไป จนส่งผลต่อพฤติกรรมที่
นักท่องเที่ยวแสดงออกอย่างไม่เหมาะสมกับชุมชน เช่ น การส่งเสียงดัง การถุยน้าลายลงพื้น การสูบบุหรี่
นอกสถานที่ที่จัดให้ การทิ้งขยะ การเดินเข้าชมโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น สาเหตุของปัญหาส่วนหนึ่งมา
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จากการสื่อสารระหว่างบริษัทนาเที่ยวกับนักท่องเที่ยว และทางบริษัทนาเที่ยวกับชุมชน จึงควรสอบถาม
ข้อมูล หรือมีการติดต่อกับชุมชนก่อนที่จะขายโปรแกรมทัวร์ และควรให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวก่อนการ
ขายโปรแกรมทัวร์ และควรเชื่อมประสานข้อมูลกับชุมชนอยู่เสมอ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจถึงบริบท
ของพื้นที่ และควรทราบถึงกฏระเบียบของชุมชน สร้างการปรับตัวและควบคุมแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
กับสถานที่ หรือแหล่งท่องเที่ยว
5) ความรับผิดชอบของชุมชนในการเอื้อโอกาสที่เท่าเทียมให้แก่บริษัทนาเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนสามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้ด้วย
ตนเอง หรือมากับบริษัทนาเที่ยว ซึ่งเข้ามาทางานร่วมกับชุมชน จึงไม่ควรกาหนดขอบเขตของการจัดทา
รายการการท่องเที่ยวเพียงแค่บริษัทนาเที่ยวแห่งเดียว ทุกบริษัทนาเที่ยวควรมีสิทธิทาการท่องเที่ยวใน
สถานที่ท่องเที่ยวกับชุมชนได้
4.2.1.2 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ได้ดังนี้
1) ความรับผิดชอบของชุมชนต่อคนรุ่นใหม่ มีการสร้างงานสร้างรายได้โดยใช้
การท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือเพื่อให้คนรุ่นใหม่กลับมาอยู่บ้าน นาการท่องเที่ยวมาเป็นอาชีพเสริม ไม่ใช่
อาชีพหลักในการสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงชีพ ด้วยการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจกลไกการท่องเที่ยวเพื่อรับสืบ
ทอดจากรุ่นสู่รุ่น
2) ความรับผิดชอบของชุมชนต่อนักท่องเที่ยว ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง คนใน
ชุมชนควรปรึกษาและสร้างความเข้าใจระบบการจัดการภายในกลุ่มชุมชนด้วยกันเอง รวมไปถึงข้อมูลที่ไป
ในทิศทางเดียวกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่ถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวนั้นมีความแตกต่างกันมากจนเกินไป
หรืออธิบายได้ไม่ถูกต้องชัดเจน
3) ความรับผิดชอบของชุมชนต่อการแก้ไขปัญหาชุมชน ความห่วงใยต่อกันใน
การช่วยกันแก้ปัญหาทั้งภายในชุมชนตนเอง และชุมชนเพื่อนบ้าน โดยไม่มองว่าการทาการท่องเที่ยวเป็น
เพียงแค่ชุมชนของใคร ควรสร้างเป็นเครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่ว มมือการช่วยเหลื อซึ่งกันและกัน ใน
ระหว่างชุมชน เกิดเป็นภาคประชาสังคมที่มีการประสานความร่วมมือ ซึ่งไม่ใช่แค่ระหว่างชุมชนกับชุมชน
โดยให้หน่วยงานรัฐในระดับพื้นที่เข้ามาในเครือข่ายเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในชุมชนมากยิ่งขึ้น
4) ความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐต่อชุมชน การให้ความเคารพในความ
แตกต่างและความมีอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน รับฟังความคิดเห็นชุมชนว่าชุมชนต้องการหรือไม่ต้องการ
อะไร ทาหน้าที่เป็นผู้ประสานและสนับสนุนการทางานของชุมชน ไม่ใช่เป็นผู้ที่คิดว่าชุมชนจะต้องทาตาม
ตนเอง แต่ต้องเข้าใจชุมชนก่อนแล้วเสนอหรือสนับสนุนทางเลือกที่เหมาะสมให้แก่ชุมชน
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5) ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อนักท่องเที่ยว ด้วยการเชื่อมประสาน
ข้อมูลกับชุมชนอยู่เสมอ เพื่อสื่อสารข้อมูลไม่ให้นักท่องเที่ยวเกิดความคาดหวังที่สูงเกินไป แล้วพอมาเห็น
สถานที่จริงจะได้ไม่ผิดหวังแล้วเกิดมุมมองเชิงลบกับชุมชน หรือส่งผลถึงความไม่พร้อมของสภาพร่างกาย
ของนักท่องเที่ยวในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการท่องเที่ยวกับชุมชน
6) ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อชุมชน สร้างเครือข่ายความร่ว มมือ
ระหว่างกันของผู้ประกอบการที่มีจุดหมายการท่องเที่ยวเดียวกันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริม
ให้เกิดรูปแบบหรือกระบวนการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อควบคุม
บุคคลภายนอกที่แอบพานักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนโดยไม่ผ่านการรับรู้ของชุมชน เช่น การแอบ
พานักท่องเที่ยวขึ้นไปท่องเที่ยวที่ดอยปุยของชุมชนห้วยฮี้แล้วทิ้งขยะไว้ คนในชุมชนต้องตามไปเก็บขยะ
เอง
7) ความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยวต่อชุมชน จากปัญหาการจองที่พักโฮมส
เตย์ของชุมชนแล้วไม่เข้ามาพัก นักท่อ งเที่ยวไม่ได้แจ้งยกเลิกล่วงหน้าในระยะเวลาที่ทาให้ชุมชนสามารถ
ยกเลิกรายการได้ทัน ทาให้ชุมชนได้รับผลกระทบจากการเตรียมที่พักและอาหารไว้รอรับนักท่องเที่ยว โดย
ไม่ได้จัดเก็บมัดจาค่าที่พักไว้ ชุมชนควรสื่อสารให้ชัดเจนถึง ผลที่จะเกิดขึ้น ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจและ
ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมดังกล่าว
4.2.1.3 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จังหวัด ภูเก็ต สามารถสรุป
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ได้ดังนี้
1) ความรับผิดชอบของชุมชนต่อการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการท่องเที่ยว ใช้
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เป็นเครื่องมือในการจัดการชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการมากยิ่งขึ้น ทั้งที่ปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการบ้างแล้ว แต่การ
จัดการชุมชนของเมืองเก่าภูเก็ตยังไม่มีคนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในการจัดการการท่องเที่ยวเท่าที่ ควร ซึ่ง
ชุมชนต้องการรับผิดชอบในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้เห็นถึงความสาคัญของชุมชนของตน และ
สามารถทาท่องเที่ยวให้เป็นอาชีพหลักหลังจากการสาเร็จการศึกษาหรือเรียนจบมา
2) ความรับผิดชอบของภาคสังคมต่อการท่องเที่ยว มีความเห็นใจ และเข้าใจใน
บริบท การจัดการ ร่วมกันช่ว ยแก้ปัญหาทั้งภายในชุมชน และชุมชนเพื่อนบ้าน โดยไม่มองว่าการทาการ
ท่องเที่ยวของชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นเพียงความรับผิดชอบของชุมชนเพียงผู้เดียว อาจสร้างเป็น
เครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระหว่างชุมชน เกิดเป็นภาคประชาสังคมที่
มีการประสานความร่วมมือกัน ซึ่งไม่ใช่แค่ระหว่างชุมชนกับชุมชน แต่หน่วยงานรัฐในระดับพื้นที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในเครือข่ายเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในชุมชนมากยิ่งขึ้น
3) ความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐต่อชุมชน การปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
และเห็นใจ เข้าใจในบริบทของชุมชน เนื่ องจากการจัดการการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชุมชนเป็นผู้ดาเนินการ
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ด้วยตัวเองทั้งหมด หากชุมชนเห็นว่าต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ชุมชนจะเข้าไปติดต่อ
กับภาครัฐด้วยชุมชนเอง อีกทั้งการให้ความสนับสนุน การขอใช้พื้นที่ชุมชนของหน่วยงานภาครัฐ ควรมี
ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยการแจ้งรายละเอียดให้ชุมชนได้ทราบ การจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ชุมชน
การไม่ทิ้งปัญหาให้ชุมชนเป็นผู้จัดการ
4) ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อนักท่องเที่ยว ด้วยการสื่อสารข้อมูล
การให้ข้อมูล แก่นั กท่องเที่ยวก่อนนักท่องเที่ยวตัดสิ นใจซื้อโปรแกรมท่องเที่ยว ควรเป็นข้อมูลที่ เชื่ อม
ประสานกับชุมชนอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวเกิดความคาดหวังที่สูงจนเกินไป และเพื่อให้นักท่องเที่ยว
ได้เข้าใจในบริบท กฏระเบียบของชุมชน
4.2.1.4 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จังหวัดสตูล สามารถสรุป
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ได้ดังนี้
1) ความรับผิดชอบของชุมชนต่อการท่องเที่ยว จากการนาทรัพยากรธรรมชาติ
มาใช้หรือนามาเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวร่วมกัน การจัดการท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยว
ในเชิงธุรกิจมากกว่าการท่องเที่ย วโดยชุมชน จึงควรสร้างการมีส่วนร่วมจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อการ
รักษาทรัพยากรท่องเที่ยวของชุมชนร่วมกัน และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน
2) ความรับผิดชอบของภาคประชาสังคมต่อชุมชน ด้วยการให้ข้อมูลและองค์
ความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยาให้แก่ชุม ชน เพราะจังหวัดสตูลเป็นพื้นที่จังหวัดเดียวที่สามารถเข้ามาศึกษา
เรียนรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยาได้ในหลายยุคหลายสมัย มีร่องรอยของฟอสซิล มีชั้นหินในแต่ละยุค มีหินงอก
หินย้อย มีการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก มีการยุบตัว มีการทรัพยากรทางทะเล ฯลฯ ซึ่งมีองค์ความรู้หลาย
เรื่องที่ชุมชนควรได้เรียนรู้
3) ความรั บ ผิ ด ชอบของภาคประชาสั ง คมต่ อ การท่ อ งเที่ ย ว เครื อ ข่ า ยการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนควรมีการเชื่อมประสานการทางานกับชุมชนอื่น ๆ ในพื้นที่ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์
ร่วมกัน และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผู้ประกอบการ ชุมชน นักวิชาการ ควรมีการประสานงาน
พูดคุยกันและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันให้มาก
4) ความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐต่อชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้การทา
การท่องเที่ยว และคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับธรณีวิทยา
ให้แก่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทั้งชุมชนที่ทาการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือชุมชนที่ทาการท่องเที่ยวในเชิงธุรกิจ
และชาวบ้านที่ทาหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น โดยเน้นย้าว่าการทาการท่องเที่ยวไม่ใช่เรื่องง่ายหากไม่มี
องค์ความรู้เพียงพอ อาจส่งผลกระทบที่ต่อทรัพยากรที่นามาทาการท่องเที่ยว ทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางกายภาพอาจถูกทาลาย และเกิดความสูญเสียขึ้น
5) ความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐต่อชุมชน ด้วยการกระจายอานาจ
องค์ความรู้ สู่ชุมชนท้องถิ่น และสู่หน่วยงานท้องถิ่นต่าง ๆ ที่มี การจัดการการท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา
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และให้การสนับสนุนชุมชนโดยการเปิดโอกาส และรับฟังปัญหาของชุมชน เนื่องด้วยชุมชนเป็นผู้เผชิญ
ปัญหาโดยตรง จึงรู้ว่าสิ่งไหนควรได้รับการส่งเสริม หรือได้รับการช่วยเหลือโดยด่วน อีกทั้งการเปิดโอกาส
ให้ ชุ ม ชนได้ ป ระโยชน์ กั บ สถานที่ ท างของอุ ท ยาน ด้ ว ยการให้ ค วามรู้ ก ารจั ด การ กฏระเบี ย บ และ
ความสาคัญของสถานที่
6) ความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐต่อชุมชน หากหน่วยงานภาครัฐมีการ
ใช้สถานที่ในชุมชนเพื่อรับนักท่องเที่ยว หรือแขกคนสาคัญเข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ ควรมีการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างเป็นธรรม ไม่ควรมีการต่อรองชุมชน หรือกดราคาชุมชนให้ต่าลง เนื่องด้วย
ชุมชนต้องหยุดงานหลักแบ่งเวลามาจัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวให้แก่หน่วยงาน ทรัพยากรที่
นามาใช้เป็นของชุมชน หากมีผลกระทบที่เกิดขึ้นชุมชนเป็นผู้รับผลโดยตรง หน่วยงานภาครัฐจึงควรมี
ความเข้าใจ และเห็นใจชุมชนให้มากขึ้น จึงไม่ควรเอาเปรียบชุมชน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้า
7) ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อนักท่องเที่ยว การให้ข้อมูลและการ
สื่อสารแก่นักท่องเที่ยวก่อนการขายโปรแกรมการท่องเที่ยว และควรประสานงานข้อมูลการท่องเที่ยวกับ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจในบริบทของพื้นที่ ชุมชน และกฏกติกาของชุมชนอย่าง
ถูกต้อง ลดการส่งผลกระทบต่อชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว
8) ความรับผิ ดชอบของผู้ ประกอบการต่อชุมชน ด้ว ยการแบ่งผลประโยชน์
ให้แก่ชุมชนอย่างเป็นธรรม ลดการต่อรองกับชุมชน เนื่องด้วยชุมชนเป็นเจ้าของพื้นที่ การรั บนักท่องเที่ยว
ในแต่ละครั้งชุมชนต้องนาทรัพยากรในพื้นที่มาใช้ และชุมชนอาจต้องหยุดงานเสียรายได้หลัก
4.2.2 ภาพรวมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
จากการสังเคราะห์ข้อมูล จากเอกสาร การสัมภาษณ์ การประชุมเครือข่ายการเรียนรู้ การศึกษา
งานวิจัยโครงการย่อย สามารถมีข้อเสนอการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบได้ดังนี้
4.2.2.1 ที่มาของนโยบายการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
4.2.2.2 การกาหนดบทบาทหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4.2.2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
4.2.2.4 การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
4.2.2.5 แนวทางปฏิบัติการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
4.2.2.1 ที่มาของนโยบายการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ไม่ใช่เป็นรูปแบบหรือประเภทของการท่องเที่ยว แต่เป็นกระบวนจัดการการท่องเที่ยวโดยอาศัยการมีส่วน
ร่ ว มของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (partnership) ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน โดยการบู ร ณาการทรั พ ยากรร่ ว มกั น พื้ น ที่
งบประมาณ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่ออานวยความสะดวกต่อกันและกัน กล่าวได้ว่าไม่มีหน่วยงาน
ไหนหรือองค์กรใดสามารถดาเนินการได้ด้วยตัวเองอย่างเบ็ดเสร็จ ดังนั้นการกาหนดนโยบายและการนา
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นโยบายไปสู่ ก ารปฏิบั ติ ส าหรั บ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรับ ผิ ด ชอบ นโยบายที่ ถู ก ก าหนดขึ้ น มาดั ง กล่ าว
จาเป็นต้องสัมพันธ์กับสถานที่ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาเป็นสินค้า กิจกรรมการท่องเที่ยว และการพัฒนาคน
ทั้งที่จะเป็นผู้กาหนดนโยบาย และผู้ซึ่งจะนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบ (impact)
จากการกาหนดนโยบาย ซึ่ง ผลการศึกษาโครงการย่อยที่ 2 ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สิ่ง
ที่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ จ าเป็ น ต้ อ งน ามาก าหนดนโยบายในการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ
ประกอบด้วยแนวคิดดังต่อไปนี้
- การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม
- การบูรณาการท่องเที่ยวกับกิจกรรม CSR
- โปรแกรมหรือแพคเกจการท่องเที่ยวที่มีความชัดเจนตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
- การรณรงค์ในการใช้รถสาธารณะ หรือขนส่งมวลชนในการเข้าถึงพื้นที่ของชุมชน
- การรณรงค์ในการใช้ภาชนะที่ย่อยสลายง่าย
- การรณรงค์และการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบแก่
นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน
- การจัดมุมให้บริการเติมน้า (ฟรี) แก่นักท่องเที่ยว
- การรณรงค์ในการใช้สินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่รักสิ่งแวดล้อมในที่พัก
- การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่อย่างคุ้มค่า
- การประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความรับผิดชอบ/เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาของที่ระลึกเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ชุมชน
- การพัฒนาของที่ระลึกร่วมกับแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
- การกาหนดข้อปฏิบัติตนสาหรับนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่
- การจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
- การพัฒนาแผนการตลาดเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
- การนาแนวคิด 3R 4R 5R มาปรับใช้ในการจัดการขยะในพื้นที่อย่างเหมาะสม
- การสร้างความร่วมมือในแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
- การคานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับทางการท่องเที่ยว
- การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
- การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เช่น นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบในชุมชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในการให้ข้อเสนอแนะ
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- การจัดทาข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับภาคเอกชนที่สนับสนุนหรือดาเนินกิจกรรม CSR
- มัคคุเทศก์ควรชี้แจงข้อพึงปฏิบัติก่อนการทากิจกรรมทางการท่องเที่ยวในชุมชน
- การสารวจการแพ้อาหารจากนักท่องเที่ยวก่อนให้บริการอาหารทุกครั้ง
- ส่งเสริม และพัฒนาการให้บริการที่พักให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์
- การให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าพักเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรในพื้นที่อย่างรู้คุณค่า
- การมีส่วนร่วมของมัคคุเทศก์ชุมชน และมัคคุเทศก์ (จากบริษัท)
- การพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว
- การจัดทาแนวทางปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบสาหรับนักท่องเที่ยว
- การจัดระบบการให้บริการรถสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งกาหนดจุดรับ-ส่ง
ตารางเวลาที่ชัดเจน หรือการบริการเสริมกรณีที่ร้องขอ
- การจัดทาป้ายบอกเส้นทาง จัดทาแผนที่ เส้นทางการเดินสู่แหล่งท่องเที่ยว สถานที่สาคัญต่าง ๆ
ทั้งใน offline หรือ online เช่น Application
- ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- มัคคุเทศก์ควรชี้แจงข้อพึงปฏิบัติก่อนการทากิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้เหมือนกันในทุกแหล่ง
ท่องเที่ยว
- การให้ข้อมูลการเดินทางแก่นักท่องเที่ยวเพื่อสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสม
- ส่งเสริมการให้บริการอาหารปลอดภัยในชุมชน เนื่องจากชุมชนผลิตวัตถุดิบเอง
- พัฒนาการให้บริการที่พักให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์
4.2.2.2 การกาหนดบทบาทหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามแนวคิดการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศ
ประกอบด้วยหน่วยงาน 3 ประเภท คือ
1.หน่วยงานที่กากับดูแลรับผิดชอบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่าและพันธุ์พืช กรมศิลปากร กรมการศาสนา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นต้น
2.หน่วยงานให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น สานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร กองบั งคับการตารวจท่องเที่ยว กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก การ
รถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยาน จากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เป็นต้น
3.องค์ ก รภาคเอกชนที่ มี บทบาทต่ อ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ยว ประกอบด้ ว ย สภา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคม
ผู้ประกอบการน าเที่ยวไทย สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิง
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อนุ รั ก ษ์ แ ละผจญภั ย สมาคมธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศ สมาคมไทยบริ ก ารท่ อ งเที่ ย ว สมาคม
ผู้ประกอบการนาเที่ยวไทย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ เป็นต้น
ที่ผ่านมาหน่วยงานเหล่านี้ได้ช่วยกันผลักดันให้การท่องเที่ยวของประเทศขับเคลื่อนไปได้
ด้วยภารกิจและงบประมาณขององค์กร ซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยต้องอาศัยความ
ร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจานวนมาก กล่าวได้ว่าไม่เบ็ดเสร็จเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่
จะเข้ามาจัดการการท่องเที่ยวของประเทศได้ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานภาคเอกชน รวมถึงชุมชน ซึ่งสามารถอธิบายบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบแต่ละภาค
ส่วนได้ดังนี้
1) บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐควรเข้าใจและเคารพในความแตกต่างของแต่ล ะชุมชน รับฟัง
ความคิดเห็นชุมชน และคอยให้คาปรึกษา หรือให้การช่วยเหลือตามความต้องการของชุมชนโดยแท้จริง
ทาหน้าที่เป็นผู้ประสานและสนับสนุนการทางานของชุมชน ไม่มองปัญหาของชุมชนเป็นเรื่องเล็กน้อย
หรือเรื่องไม่เร่งด่วน และต้องเข้าใจชุมชนก่อน แล้วเสนอหรือสนับสนุนทางเลือกที่เหมาะสมให้แก่ชุมชน
หน่วยงานภาครัฐควรให้ความเคารพในความแตกต่างและความมีอัตลักษณ์ของแต่
ละชุมชน รับฟังความคิดเห็นของชุมชน ความต้องการของชุมชน ทาหน้าที่เป็นผู้ประสานและสนับสนุน
การทางานของชุมชน ไม่ใช่เป็นผู้ที่คิดว่าชุมชนจะต้องทาตามตนเอง แต่ต้องเข้าใจชุมชนก่อนแล้วเสนอ
หรือสนับสนุนทางเลือกที่เหมาะสมให้แก่ชุมชน
หน่วยงานภาครัฐควรมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และควรเห็น
ใจ เข้าใจในบริบทของชุมชน อีกทั้งการให้ความสนับสนุน การของใช้พื้ นที่ชุมชนของหน่วยงานภาครัฐ
ควรมีความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยการแจ้งรายละเอียดให้ชุมชนได้ทราบ การจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่
ชุมชน การไม่ทิ้งปัญหาให้กับชุมชน
ความรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานภาครั ฐ เชิ ง นโยบาย นโยบายการส่ ง เสริ ม การ
ท่ อ งเที่ ย วของประเทศที่ ชั ด เจน เพื่ อ การสร้ า งสม ดุ ล ของการสร้ า งรายได้ แ ละการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชน
การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไม่สร้างการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีคุณค่าเดิมใน
ชุมชน มีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ให้ชุมชนซึ่งเป็น
เจ้าของทรั พยากรการท่องเที่ ยวได้มีบทบาทหลั กในการตัดสิ นใจจัดการท่องเที่ยวด้ว ยตนเอง และให้
ความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อร่วมจัดการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน การบูรณาการทางาน
กับหน่วยงานหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง และการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2) บทบาทหน้าที่ของภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ
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ภาคเอกชนผู้ประกอบการควรมีความรับผิดชอบอานวยความสะดวกการท่องเที่ยว
ในแก่นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมโดยไม่สร้างผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชน การสื่อสารระหว่าง
ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการและชุมชน ควรมีการสอบถามข้อ มูล หรือมีการติดต่อกับ
ชุมชนก่อนที่จะนานักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการที่มีจุดหมายการท่องเที่ยว
เดียวกันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้เกิดรูปแบบหรือกระบวนการจัดการท่องเที่ยวอย่างมี
ความรับผิดชอบไปในทิศทางเดียวกัน
การให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวก่อนที่นักท่องเที่ยวจะตัดสินใจซื้อโปรแกรมท่องเที่ยว
ควรเป็นข้อมูลที่เชื่อมประสานกับชุมชนอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวเกิดความคาดหวังที่สูงจนเกินไป
และเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจในบริบท กฏระเบียบของชุมชน
ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ ควรประสานงานข้อมูลการท่องเที่ยวกับชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจในบริบทของพื้นที่ ชุมชน และกฏกติกาของชุมชนอย่างถูกต้อง ลด
การส่งผลกระทบต่อชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว และควรแบ่งผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนอย่างเป็นธรรม ลดการ
ต่ อ รองกั บ ชุ ม ชน เนื่ อ งด้ ว ยชุ ม ชนเป็ น เจ้ า ของพื้ น ที่ การรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วในแต่ ล ะครั้ ง ชุ ม ชนต้ อ งน า
ทรัพยากรในพื้นที่มาใช้ และชุมชนอาจต้องหยุดงานเสียรายได้หลัก
ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการ ควรมีการสื่ อสารให้นักท่องเที่ยวลดการน าขยะ
พลาสติกเข้ามาในพื้นที่ หรือในสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อควบคุมปริมาณขยะในชุมชน
ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ การใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน ภาคธุรกิจ
ในชุ ม ชนต้ อ งมี ก ารวางแผน จั ด การ ควบคุ ม การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ไม่ ส ร้ า งผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนทั้ ง ด้ า น
สภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ และวัฒนธรรมของชุมชน
3) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของชุมชน
การอนุรักษ์ความเก่าของชุมชนให้คงอยู่ การสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนให้เป็นที่น่า
จดจา อาจมีการผสมผสานทั้งความเก่าแต่ก่อนกับความทันสมัย เพื่อสร้างความแตกต่างแต่สามารถบ่ง
บอกถึงความเป็นตัวตนของชุมชนได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงการฟื้นฟู สิ่งเก่า ๆ ในอดีตที่ทรงคุณค่าเกิดมาคู่
กับ ชุมชนตั้งแต่ในอดีตให้ ห วนกลั บคืนมาอีกครั้ง การจัดการสิ่ งแวดล้ อมในชุมชน ด้ว ยการลดการใช้
พลาสติก หรือรณรงค์ให้นักท่องท่องเที่ยวนาแก้วน้ามาเอง มีกฏห้ามนักท่องเที่ยวนาวัสดุที่เป็นพลาสติก
เช่น ถุงพลาสติก แก้วน้า เข้าร้านกาแฟ การนาถุงพลาสติกมารีไซเคิลเป็นถุงหิ้ว การจัดกิจกรรมพายเรือ
เก็บขยะในคลองรอบชุมชน
ภาคชุมชนหรือสังคมควรมีความรับผิดชอบให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดการ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ การมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน หรือการส่งต่อนักท่องเที่ยว กระจาย
นักท่องเที่ยวไปในแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนหรือภาคประชาสังคม การจัด
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กิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังกลุ่มอาชีพ ธุรกิจในชุมชน เพื่อการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นธรรม
เพื่อลดความขัดแย้งในชุมชน และพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทาการท่องเที่ยว
สร้างความเข้าใจระบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนและข้อมูลต่างๆที่ต้องการสื่อสาร
ให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้มีข้อมูลทิศทางเดียวกัน ป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่ถ่ายทอดให้แก่นักท่องเที่ยวมีความ
แตกต่างกัน หรือสร้างความสับสนให้แก่นักท่องเที่ยว
ภาคสั งคมควรมีความรับผิ ด ชอบห่ ว งใยช่ว ยกันแก้ปัญหาทั้งภายในชุมชน และ
ชุมชนเพื่อนบ้าน รวมทั้งเชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐในระดับพื้นที่สร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ชุมชนควรมีการแจ้งกฏระเบียบของชุมชนให้แก่ทางบริษัททัวร์ และนักท่องเที่ยว
หากเป็ น นั กท่องเที่ยวสั ญจร ชุมชนมีการรองรับ โดยการติดป้ายสื่อความหมาย มีข้อมูล ออนไลน์ ให้
นักท่องเที่ยวได้ดาวน์โหลด ชุมชนจึงควรมีความเข้มงวดในกฏระเบียบ เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวสร้างปัญหา
ให้แก่ชุมชน
การให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้า
มามีบทบาทในการจัดการการท่องเที่ยวมากขึ้นเพื่อสร้างอาชีพหลังจากการสาเร็จการศึกษาหรือเรียนจบ
มา
แหล่งท่องเที่ยวที่มีข้อจากัดของขนาดพื้นที่ ไม่ควรนาพานักท่องเที่ยวเข้าไปมาก
เกินไป จนทาให้เกิดความแออัด อึดอัด กระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว และกระทบต่อวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน
ภาคสังคมควรให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การกระจายข้อมูลองค์ความรู้ใน
เรื่องของพื้นที่มาถ่ายทอดต่อให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ และชุมชน เพื่อสามารถถ่ายทอดข้อมูลกับ
นักท่องเที่ยวได้ ส่งผลให้เกิดเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ชุ ม ชนควรรั ก ษาอั ต ลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชนและรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห้ ค งอยู่
นาเสนอภูมิปัญญาวิถีชีวิตมาถ่ายทอดความรู้แก่นักท่องเที่ยว มีการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างชัดเจน คน
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ ชุมชนควรมีจุดยืนในความคิดของตนเอง ไม่ละทิ้งความเป็นตัวตน
ของตนเอง เนื่องจากมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามามีบทบาทส่งแสริมการท่องเที่ยวที่อาจส่งผลกระทบต่ อ
ชุมชน
ความรั บ ผิ ดชอบของชุมชน การรับผิ ดชอบของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง มีระบบการ
วางแผน การจัดการที่ดีที่มุ่งเน้นมามีส่วนร่วมของทุกฝ่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ โดยเฉพาะทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรมให้คงไว้อย่างยั่งยืน
การจ ากั ด จ านวนรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วไม่ เ กิ น ชี ด ความสามารถรองรั บ ได้ ข องแหล่ ง
ท่องเที่ยว หรือชุมชน สร้างโอกาสให้ชุมชนและคนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวทั้งทางตรง
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ทางอ้ อ ม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วและสิ่ ง แวดล้ อ ม และแสวงหา
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพ
การให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมจัดการท่องเที่ยว เรียนรู้กระบวนการ พัฒนาความรู้
ด้านการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สร้างความรักหวนแหนทรัพยากรการท่องเที่ยว สู่การตระหนักในการ
ร่วมกันรักษาให้เป็นมรดกของชุมชน และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในชุมชน
4) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวเตรียมตัวก่อนมาท่องเที่ยว หาข้อมูล รู้ถึงข้อห้ามและธรรมเนียมปฏิบัติ
ต่างๆ เพื่อการปรับตัวหรือปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรให้
ความเคารพ ให้ เกีย รติ และยอมรั บความเป็นชุมชน ในวัฒ นธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ซึ่งมี ความเป็ น
เอกลักษณ์ที่มีความแตกต่างของแต่ละชุมชน นักท่องเที่ยวควรมีความรับผิดชอบต่อการจองที่พักโฮมสเตย์
ของชุมชน เพื่อไม่ทาให้เกิดความเสียหายต่อชุมชน เนื่องจากชุมชนไม่ได้มัดจาค่าที่พักไว้ แต่ได้เตรียมที่พัก
และอาหารไว้รอรับนักท่องเที่ยว
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยว การมีฐานข้อมูลที่พร้อมให้ข้อมูลแก่
นักท่องที่ยว การจัดทาสื่อ ช่องทางการสื่อสารและให้ข้อมูลที่นักท่องเที่ยวสามารถสืบค้น หรือเข้าถึง
แหล่งข้อมูลนั้นได้ง่าย การให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวได้เข้าใจถึงบริบทของพื้นที่ และกฏระเบียบของชุมชน
เพื่อการปรับตัวและแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับชุมชน หรือแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์กฏ
กติกา ข้อควรปฏิบั ติ ไม่ควรปฏิบั ติให้ แ ก่นั ก ท่ องเที่ยวอย่า งชัด เจน เป็นวิธีการหนึ่งสามารถควบคุ ม
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชนได้
4.2.3 ลักษณะของความการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบร่วมกัน
เมื่อมองในภาพรวมความรับผิดชอบไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่หรือบทบาทขององค์กรหรือใครคนใดคน
หนึ่ ง แต่ในเชิงสั งคมหรื อกลไกห่ วงโซ่ทางการท่องเที่ยว ทุกส่ ว นอาจจะต้องมีความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบร่วมกัน โดยมุ่งพิจารณาลักษณะของความการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบร่วมกันดังต่อไปนี้ด้วย
4.2.3.1 ความรับผิดชอบต่อคนในชุมชน
การให้คนในชุมชนมีบทบาท สร้างคุณค่าและความสาคัญในการตัดสินใจดาเนิน การ
ท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมจัดการท่องเที่ยว การได้รับการพัฒนาและการเรียนรู้
4.2.3.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม
การรั บ ผิ ดชอบต่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้ มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้ จนเกิด
จิตสานึก การตระหนัก และเห็นความสาคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งต่อนักท่องเที่ยว คน
ในชุมชน และผู้ปะกอบการท่องเที่ยว
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การจั ด การสั ง คมให้ เ ข้ ม แข็ ง ป้ อ งกั น ปั ญ หาสั ง คมเกิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชนอั น เป็ น ผลจาก
นักท่องเที่ยว และการสร้างการมีส่วนร่วม ประสานการพูดคุยอย่างต่อเนื่องเพื่อการจัดการท่องเที่ยวที่ไม่
เกิดความขัดแย้งในสังคม
4.2.3.3 ความรับผิดชอบต่อชุมชน
การรับผิดชอบต่อการไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อชุมชน ทั้งวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมที่มาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการท่องเที่ยว
การจัดการท่องเที่ยวส่งผลการสร้างอาชีพ มีรายได้ให้แก่คนในชุมชน ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมตัดสินใจและจัดการท่องเที่ยว
4.2.3.4 ความรับผิดชอบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว
การเลือกนาทรัพยากรที่มีในชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ต้องใส่ใจของการตัดสินใจ
เลือกเพื่อจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่ไม่ส่งผลเสียหายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของทรัพยากรของชุมชน
เพื่อการคงอยู่อย่างยั่งยืน
4.2.3.5 ความรับผิดชอบต่อวัฒนธรรม
การมีมาตรการควบคุมการพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จากนัก ท่องเที่ยว อันอาจนามาซึ่ง
การถ่ายทอดวัฒนธรรม การไม่เคารพต่อวัฒนธรรมชุมชน มีการปกป้อง รักษา หวงแหนวัฒนธรรมไว้ให้แก่
คนรุ่นหลัง และการสื่อสารข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวได้เตรียมปรับตัวก่อนเข้ามาในชุมชน
4.2.3.6 ความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการอนุรักษ์และการรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการรายได้จัดสรรเพื่อ
ด าเนิ น กิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์ และกิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วไม่ ส ร้ า งผลกระทบต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
วัฒนธรรมชุมชน
การวางแผนการใช้ประโยชน์ การทดแทน การอนุรักษ์อย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการ
สร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
การรั บ ผิ ดชอบต่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้ มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้ จนเกิด
จิตสานึก การตระหนัก และเห็นความสาคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งต่อนักท่องเที่ยว คน
ในชุมชน และผู้ประกอบการท่องเที่ยว
4.2.3.7 ความรับผิดชอบต่อกิจกรรมท่องเที่ยว
การเลือกนาทรัพยากรที่มีในชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ต้องใส่ใจของการตัดสินใจ
เลือกเพื่อจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่ไม่ส่งผลเสียหายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของทรัพยากรของชุมชน
เพื่อการคงอยู่อย่างยั่งยืน
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การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวให้มีส่วนเชื่อมโยงในการอนุรักษ์แ ละไม่สร้างผลกระทบด้านลบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน กิจกรรมท่องเที่ยวมีส่วนสร้างความตระหนักถึงคุณค่า
และการร่วมรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงอยู่
4.2.3.5 ความรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยว
การใส่ใจต่อการสร้างความประทับใจ การสร้างการเรียนรู้ การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ให้แก่
นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรม เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของชุมชน
การรั บ ผิ ด ชอบต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว จั ด กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วและกระบวนการเรี ย นรู้ ใ ห้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติ เข้าถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรม เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของชุมชน สร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้วยการสร้างการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จากกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า
4.2.3.6 ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ
การให้โอกาสสร้างงานด้วยตนเองด้วยการใช้ฐานทุนทรัพยากรที่มีในชุมชน ของคนใน
ชุมชนอย่างเท่าเทียม การสร้างงาน สร้างรายได้ กระจายรายได้ในชุมชน การสร้างเศรษฐกิจพอเพียง
เพียงพอต่อการดารงชีวิตของคนในชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนในชุมชน
4.2.3.7 ความรับผิดชอบต่อการจัดการท่องเที่ยว
ความรั บ ผิ ดชอบต่อการพัฒ นาอย่างยั่ งยืน การรับผิ ดชอบต่อการพัฒ นาชุ มชน การ
ท่องเที่ยวได้สร้างการกระจายรายได้ หรือการพัฒนาเศรฐกิจ การพัฒนาคน การพัฒนาสังคม ให้ชุมชน
ได้รับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ก า ร ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ท่ อ ง เ ที่ ย ว ไ ม่ ส ร้ า ง ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง ล บ ต่ อ ก า ร ท า ล า ย
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรม แต่ เ ป็ น การสร้ า งโอกาสในการพั ฒ นาทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่งแวดล้อม
สรุ ป ได้ว่า การรั บ ผิ ดชอบของการจัดการท่องเที่ยว ต้องประกอบด้ว ย นโยบายระดับชาติ
สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การวางแผนการทางาน และประสานงานเพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น การสร้างเครือข่ายพัฒนาการ
ท่องเที่ยวกับท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากรเพื่อการดาเนินการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การควบคุมประชากรใน
พื้นที่ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ การจัดการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยว กาหนดข้อจากัดและกาหนด
เกณฑ์มาตรฐาน การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว การพั ฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
แหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมจิตสานึกการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม การ
ควบคุมผลกระทบจากการท่องเที่ยว การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว การพัฒนาด้านการบริการ สิ่งอานวย
ความสะดวก การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว แสวงหานักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพ การสร้าง
คุณค่าทางเศรษฐกิจ เน้นการกระจายรายได้ให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน การจัดเตรียมข้อมูล การบริการข่าวสาร
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การท่องเที่ยว การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
การวิจัย
4.2.4 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนั้นมีเป้าหมายเพื่อ 1) ส่งเสริมการสร้างสรรค์
กิจ กรรมที่ให้ นั ก ท่ องเที่ย วเข้ า ไปมีส่ ว นร่ว มในการเรีย นรู้ เพื่อต่อยอดประสบการณ์ หรือเพื่อให้ เ กิ ด
ปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของวัฒนธรรมอย่างแท้จริง 2) ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบ/วัสดุสิ่งที่ชุมชนมีมาประกอบ
กิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้ชุมชนท้องถิ่นของตน และ3) ส่งเสริมการบริหารจัดการด้าน
ความยั่ ง ยื น และเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการใช้ ห ลั ก 3 R 4R 5R เพื่ อ ฟื้ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
4.2.5 การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้พบว่า ประเทศไทยยังประสบปัญหา
คุณภาพในเกือบทุกด้านที่สาคัญ ได้แก่ คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา คุณภาพการบริการ เป็นต้น และ
สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้าสูง และเมื่อพิจารณาถึงผู้คนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้ว
จะประกอบด้วย 3 ส่วน ที่สาคัญ คือ 1) หน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้กาหนดนโยบายและผู้ที่นานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ 2) ภาคเอกชน ในฐานะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกาหนดนโยบายทั้งโดยตรงและโดย
อ้อม และ 3) นั กท่องเที่ย ว ซึ่งเป็ นผู้ ที่ได้รับผลกระทบจากการกาหนดนโยบายและผู้ บริโ ภคสิ นค้าที่
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเสนอแต่นักท่องเที่ยวเลือกที่จะไม่บริโภคก็ได้ ดังนั้น บุคลากร
เหล่านี้ควรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอย่างจริงจัง โดยเฉพาะหน่วยงาน
ภาครัฐ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบสาคัญในการยกระดับ การ
ท่องเที่ยวของประเทศ หากสามารถนากฎเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไปปฏิบัติได้ก็จะส่งผลดีต่ อ
ตัวเองและพื้นที่เมื่อเดินทางไปท่องเที่ยวเช่นกัน
การสร้างความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้กับผู้บริหาร ผู้ที่กาหนดนโยบาย และผู้
ปฏิบัติ ทั้งในภารัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ผ่านหลักสูตรและการปฏิบัติจริง จึงเป็นแนวทางหนึ่งใน
การพัฒนาและส่งเสริมการท่อ งเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และควรกาหนดเป็นนโยบายของชาติเช่นเดียวกับ
การกาหนดนโยบายการท่องเที่ยวอื่น ๆ
4.2.6 แนวทางปฏิบัติการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
แนวทางปฏิบัติการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบซึ่งได้จากการทบวรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในประเทศไทย ได้กาหนดแนวทางออกเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การให้ ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบแก่องค์กรหน่ว ยงาน
ภาครัฐ ผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม และชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว
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ระยะที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบขององค์กรหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ
ธุรกิจนาเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว
ระยะที่ 3 ให้ การรั บ รองมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบแก่องค์กรหน่วยงานภาครัฐ
ผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว
ในส่วนของนักท่องเที่ยว เนื่องจากการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นการควบคุมพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว เป็นความสมัครใจที่จะปฏิบัติมากกว่าการบังคับใช้กฎระเบียบ หรือข้อกฎหมาย การรณรงค์
เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง จึงเป็นทางเลือกสาหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ
เมื่อเดินทางท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เป็นผลมาจากทาเอาแนวทางทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้จริง สามารถ
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยว ระยะแรกตามที่กล่าวแล้ว
เป็ น การให้ ความรู้ พื้น ฐานแก่ ห น่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบโดยการน าเอา
แนวทางดังกล่าวไปตรวจสอบภารกิจขององค์กร ผลจากการทบทวนและสังเคราะห์ข้อมูล ได้สรุปแนวทาง
ปฏิบัติการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของประเทศไทย ออกเป็น 8 แนวทางที่จะหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และชุมชนนาไปปฏิบัติ คือ
1) ลดผลกระทบทางลบ ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
2) ยกระดับวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น
3) ให้ความสาคัญกับธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
4) สร้างประสบการณ์ที่เพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวโดยเชื่อมต่อกับธรรมชาติ
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
5) ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจทั้งที่เป็นบุคคลและกลุ่ม
6) รับผิดชอบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
7) สร้างแหล่งท่องเที่ยวให้น่าอยู่และน่าเที่ยว
8) พัฒนาและปลูกจิตสานึกการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบร่วมกันทุกภาคส่วน

4.3 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 นโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต
และสตูล
4.3.1 ศึกษานโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
การศึกษานโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบใน
เมืองหลัก กรุงเทพฯ และภูเก็ต และเมืองรองการท่องเที่ยวตามที่คณะรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ คือ จังหวัด
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แม่ฮ่องสอน และจังหวัดสตูล เนื่องจากการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่
เกี่ย วข้องกับ การท่องเที่ย วเป็ น จ านวนมาก ทั้งในด้านของการพัฒ นาแหล่ งท่องเที่ยว และหน่ว ยงาน
ให้ บ ริ ก ารการท่ อ งเที่ ย ว ที่ ป ระกอบด้ ว ยหน่ ว ยงานภาครั ฐ เอกชน และชุ ม ชนที่ จั ด การท่ อ งเที่ ยว
โครงการวิจัยนี้จึงได้กาหนดแนวทางในการศึกษานโยบายการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไว้ในแต่ละพื้นที่
ดังนี้
4.3.1.1 กรุงเทพมหานคร
ค้นหาศักยภาพการจัดการนาเที่ยวของผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวในการเชื่อมต่อระบบ
ขนส่งสาธารณะกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชน และบทบาทของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อนาไปสู่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ในส่วนผลจากการสารวจชุมชนที่
มีการจัดการการท่องเที่ยว 4 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนนางเลิ้ง ชุมชนกุฏีจีน ชุมชนตลาดน้อย และ
ชุมชนหั ว ตะเข้ ต่อการท่อ งเที่ย วอย่างรับผิ ดชอบ พบว่า ชุมชนส่ ว นใหญ่ยังไม่ได้รวมตัวกันอย่างเป็น
ทางการ แต่ด้วยกระบวนการในการรวมตัวของชุมชนการรวมตัวของกลุ่มคนในลักษณะของอาสาสมัคร
เพื่อเข้ามาประสานงานให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในชุมชน กิจกรรมท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นการ
จัดการจัดกิจกรรม (event) ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยอาศัยงบประมาณทางส่วนราชการ ทาให้การทางาน
ของกลุ่มดังกล่าวยังไม่สามารถจัดการอะไรได้มากนัก อย่างไรก็ตาม กลุ่มนี้มีศักยภาพในการที่จะก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสูง เห็นได้จากการสร้างเครือข่ายเพื่อจัดการการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างชุม ชนในเขต
ต่าง ๆ แต่การเริ่ มต้น ในการทางานยังขาดความชัดเจน อีกทั้งชุมชนยังขาดโอกาสในการพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพิจารณาในเชิงลึก โดยอาจจะถูกมองว่าเป็นชุมชนในเมืองใหญ่ มี
ความพร้ อ มอยู่ แ ล้ ว ดั ง นั้ น ชุ ม ขนในพื้ น ที่ ศึ ก ษาในกรุ ง เทพมหานครกั บ การจั ด การท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
รับผิดชอบยังต้องพัฒนาเพิ่มทั้งด้านบุคลากรและกระบวนการ
4.3.1.2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ค้ น หาศั ก ยภาพเครื อ ข่ า ยการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนจั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน บทบาทของ
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อนาไปสู่การท่องเที่ยวอย่าง
รั บ ผิ ด ชอบ ภายใต้ เ ครื อ ข่ า ยกิ จ การการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนจั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอนชื่ อ Thai LocalistA
ประกอบด้วย 12 ชุมชน คือ บ้านจ่าโบ่ บ้านแพมบก บ้านต่อแพ บ้านน้าฮูหายใจ บ้านเมืองปอน บ้านเมือง
แพม บ้านห้วยกุ้ง บ้านห้วยแก้วบน บ้านห้วยตองก๊อ บ้านห้วยฮี้ บ้านผามอน และบ้านแม่ละนา ก่อตั้งขึ้น
ในปี 2560 รวมตัวกันโดยมีแกนประสานงานในการทางานระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวกับชุ มชน
โดยมีวัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นกิจการเพื่อสังคม ที่ชุมชนสมาชิก ของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าของ และได้เรียนรู้ และพัฒนาการดาเนินธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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โดยมีการกระจายหุ้นให้กับผู้ที่สนใจ และต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
อย่างยั่งยืน
2) เพื่อระดมทุนในการขับเคลื่อน ไทยโลคัลลิสต้า และดาเนินธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบโดยใช้ฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่แต่ละชุมชนมี รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ที่แต่ละชุมชนมี เข้ามาดาเนินธุรกิจท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อพัฒนาและส่งเสริม องค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการ การท่องเที่ยว
อย่ า งยั่ ง ยื น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและก่ อ ให้ เ กิ ดรายได้จ ากการท่อ งเที่ ยว ที่ เ ป็ น ธรรม และมี ก ารจั ด การ
ผลตอบแทนอย่างเป็นระบบ ในรูปของกองทุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน
4) เพื่อเป็นทุนขับเคลื่อนงานพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน และโอกาสในการขยายการพัฒนาเครือข่ายสู่ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวของเครือข่ายการท่องเที่ยวเพื่อจัดการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ ชุมชนภายในเครือข่ายมีศักยภาพการท่องเที่ยวที่ไม่แตกต่างกันเนื่องจากชุมชนมีหน่วยงานที่
เลี้ยงหลัก ๆ ประกอบด้วย มูลนิธิสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ได้ช่วยพัฒนาระบบการจั ดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนมาตั้งแต่ต้น ทาให้ชุมชนทางานเป็นระบบ และ Thailocalista ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงที่เข้าใจ
รู ป แบบการท่องเที่ย วอย่ างรั บ ผิ ดชอบ โดยพัฒ นาชุมชนเพื่อเข้าสู่ การตลาดส าหรับ นักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศ ชุมชนสามารถจัดการชุมชนได้เองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แต่ยังมีประเด็นท้าทาย
สาหรับชุมชน คือการทางานที่ต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่ชุมชนยังต้องทาความเข้าใจ
ร่วมกันอย่างมากที่ผ่านมาการดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีการดาเนินการอยู่บ้างแล้ว และยังพบปัญหาการทางานของแต่ล ะ
หน่วยงานไม่สอดคล้องกัน ภารกิจซ้าซ้อน กฎหมายไม่เอื้อในการพัฒนา ความล่าช้าของหน่วยงานราชการ
ระบบการเมืองไม่นิ่ง ส่งผลกระทบต่อนโยบายและโครงการต่างๆ สิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น
ถนน รถโดยสารประจาทาง ยังไม่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนทุกพื้นที่ และชุมชนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในอุทยาน
แห่งชาติฯ
4.3.1.3 จังหวัดภูเก็ต
ค้นหาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนย่านเมื องเก่าภูเก็ต บทบาทของผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยว และบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อนาไปสู่การท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต เป็นถนนที่มีความเก่าแก่ที่สุดสายหนึ่งในเมืองภูเก็ต ซึ่งในอดีตจะมีผู้คน
หลายเชื้อชาติ หลายศาสนา เช่ น คนจีน คนอินเดีย คนยุโรป มุสลิม เป็นต้น เข้ามาอาศัยอยู่และประกอบ
อาชีพค้าขาย และสร้างบ้านเป็นลักษณะตึกแถวในรูปแบบที่เรียกว่า ชิโนโปรตุกีส ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก
ปีนังและสิงคโปร์ ซึ่งเป็นย่านการค้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองสายประวัติศาสตร์คงไว้ในเอกลักษณ์ของเมื อง
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ภูเก็ตจึงเกิดการรวมตัวของประชาชนที่อาศัยอยู่ในถนนถลางมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความ
ยั่งยืนตลอดไป โดยจัดตั้งเป็นชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตขึ้น ลักษณะเด่นของชุมชน คือ
1) เป็นชุมชนที่มีรูปแบบวัฒนธรรมเฉพาะที่เรียกว่า เพอรานากัน ผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรมจีนกับมาเลย์
2) ย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส ที่ยังคง
รักษาไว้จนถึงปัจจุบัน
3) มีพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวของย่านเมืองเก่าและ
วิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพมาทาเหมือง 4) ชุมชนเมืองเก่าร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูในเรื่อง
วัฒนธรรม อาคารสถาปัตยกรรม อาหารท้องถิ่น เทศกาลงานประเพณี
ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตมีความพร้อมในเกือบทุกด้านของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
มีเพียงบางประเด็นเท่านั้น เช่น กิจกรรมท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้ลงมือทา สัมผัสประสบการณ์ตรงจาก
ชุมชน และข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและชี้แจงให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ เป็นต้น ซึ่งเป็น
ประเด็นที่สามารถปรับปรุงได้ด้วยการจัดประชุมทาความเข้าใจร่วมกันระหว่างแกนนาท่องเที่ยวกับสมาชิก
ที่เกี่ย วข้อง ท่ามกลางปั ญ หาท้ าทายการท่ อ งเที่ ยวอย่ างรับ ผิ ดชอบในภาพรวมของจั งหวั ดภูเ ก็ ต ซึ่ง
ประกอบด้วย ปัญหาการเรียกรับสินบน (ส่วย) ซึ่งเป็นปัญหาหลักของการท่องเที่ยวภูเก็ต ค่าครองชีพสูง
ความปลอดภัย สิ่ งแวดล้ อม ขยะ พลาสติก การจราจร ที่จอดรถ กฎหมายโรงแรมไม่ รองรับกับการ
ขยายตั ว ของธุ ร กิ จ เช่ น เช่ น Air BNB เป็ น การเปลี่ ย นบ้ า นเป็ น ที่ พั ก หรื อ การแบ่ ง ห้ อ งว่ า งเปิ ด ให้
นักท่องเที่ยวได้เข้ามาพัก ปัญหาขนส่งมวลชน ปัญหาประชากรแฝง ผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวภายนอก
ก่อความราคาญให้กับชุมชนและนักท่องเที่ยว ชุมชนเป็นพื้นที่เปิด จั ดการได้ยากกว่าที่อื่น และชุมชนเคย
เป็นท่องเที่ยวกระแสหลักมาก่อน ชุมชนขาดแผนที่ท่องเที่ยว ระบบการสื่อความหมายยังไม่สมบูรณ์ ขาด
ความปลอดภัยจากการข้ามถนน ในย่านเมืองเก่า นักท่องเที่ยว ขาดข้อมูลระบบขนส่งมวลชน (สถานี ป้าย
รถเมล์ ตารางเวลา) ขาดเรื่องการสื่อสารให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ โดยการปิดป้ายให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ
กฎของชุมชน ความสามารถในการรองรับของนักท่องเที่ยวของชุมชน การรุกคืบของธุรกิจต่าง ๆ เข้ามาใน
ชุมชน การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ยังขาดเทศบัญญัติ การควบคุมอาคารที่เหมาะสม มัคคุเทศก์ภายนอกที่นา
นักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนยังไม่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับชุมชนได้ ควรมีการจัดอบรมเพิ่มเติม
ควรมีการรวบรวมและฟื้นฟูเรื่องของอาหาร (Gastronomy) เพื่อบอกเรื่องราวอาหารของเมือง แต่ด้วย
ความพร้อมของคนที่ต้องการใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม
โบราณสถานโบราณวัตถุของชุมชนให้สืบทอดตลอดไปโดยไม่ได้มุ่งรายได้เป็นหลักในการดาเนินการการ
ท่องเที่ยว และยินดีเสียสละของคนบางกลุ่มในชุมชนเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน เพื่อยกระดับ
การท่องเที่ยวของชุมชนที่มีความเปราะบางเนื่องจากตั้งอยู่ในเมืองท่องเที่ยวหลัก ส่งผลให้ชุมชนย่านเมือง
เก่าภูเก็ตมีการจัดการการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสูง
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4.3.1.4 จังหวัดสตูล
ค้นหาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในพื้นที่อุทยานธรณีสตูล ประกอบด้วย
หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยว เพื่อนาไปสู่การท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบ
อุทยานธรณีสตูล (Satun Geo-park) ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ครอบคลุม 4 อาเภอของจังหวัด
สตูล คือ ทุ่งหว้า มะนัง ละงู และอาเภอเมือง ลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาหินปูน มีเกาะน้ อยใหญ่ และ
ชายหาดที่สวยงาม ผืนดินแห่งนี้ ตามบันทึกหลักฐานของโลกใต้ทะเลเมื่อ 500 ล้านปีก่อนประวัติศาสตร์
อุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งมีชีวิตยุคเก่า เกิดการยกตัวของเปลือกโลกเป็นทิวเขา และถ้า ซึ่งได้กลายเป็นบ้านหลัง
แรกของมนุษย์โบราณ ด้วยความโดดเด่นทางธรณีวิทยา ภูมิประเทศและธรรมชาติ ได้รับการประกาศให้
เป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geo-parks) เมื่อปีพ.ศ. 2559 โดยมีแหล่งท่องเที่ยว
ที่สาคัญในพื้นที่อุทยานธรณี ประกอบด้วย ถ้าเลสเตโกดอน ถ้าภูผาเพชร ถ้าเจ็ดคต น้าตกวังสายทอง
ปราสาทหินเจดีย์พันยอด สันทรายสันหลังมังกร รวมถึงเกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง เกาะราวี เป็นต้น
การท่องเที่ย วในชุ มชนจัง หวัดสตูล เริ่ม ขึ้น ก่ อนการประกาศเขตพื้ น ที่ธ รณีส ตูล โดย
เบื้องต้นมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการทางานกันอย่างเข้มแข็ง มีชุมชนพี่
และชุมชนน้อง มีความเคลื่อนไหวอย่ างต่อเนื่อง เมื่อกระแสการส่ งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็น
นโยบายของรัฐทาให้เกิดชุมชนใหม่ขึ้นมาเป็นจานวนมากทั้งในและนอกพื้นที่อุทยานธรณีสตูล มีการ
บริหารที่แตกต่างกันออกไป มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวของแต่ละชุมชนอาจจะไม่เท่ากันในทุกด้าน
ขาดมาตรฐานในแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว และการจัดการสิ่งแวดล้อม จึงเป็นสิ่งท้าทายที่จะ
ยกระดับให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่อุทยานธรณีสู่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ประเด็นส่วนใหญ่
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่ยังไม่ได้ดาเนินการ มีปัจจัยที่สาคัญคือ
1) คณะอนุกรรมการอานวยการอุทยานธรณีสตูล แต่งตั้งผู้แทนโดยตาแหน่ง
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด และหน่วยงานที่รับผิดชอบเชิงพื้นที่ โดยที่ยังไม่มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบตรงในการบริ หารจัดการพื้นที่ ทาให้การบริหารงานเป็นงานฝากมากกว่างานที่เป็น หน้ าที่
โดยตรงขององค์กร
2) พื้นที่ยังไม่มีแผนพัฒนาการท่องเที่ยวภายในอุทยานอย่างชัดเจน ส่งผลให้
การทางานต่างคนต่างทา ทาตามกรอบภารกิจของหน่วยงานนั้น ๆ เหมือนที่เคยเป็นมา
3) หน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่ได้บูรณาการทางานของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกัน
อย่างเป็นเนื้อเดียวกัน หรือเป็นองค์กรเดี ยวกัน ที่ผ่านมามีผู้รับผิดชอบเพียงไม่กี่คนที่ช่วยดาเนินการ ผล
การดาเนินการก็จะตกอยู่ในพื้นที่ของตนเองเป็นหลัก ขณะที่หน่วยงานในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ามามี
บทบาทที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการทางานของพื้นที่ในทุกด้านรวมถึงการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ
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ตารางที่ 6 สรุปนโยบายการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ระดับ
ระดับประเทศ

นโยบาย
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แผน
1. สนับสนุนงบประมาณและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เน้นความยั่งยืน กลมกลืนกับสภาพสิ่งแวดล้อม
สังคม วัฒนธรรม และความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่
เหมาะสมกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย
2. มีระบบและแนวปฏิบัตสิ าหรับองค์กรธุรกิจในด้าน
ความรับผิดชอบ สนับสนุนกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)
3. สนับสนุนการลงทุนในโครงการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4. นโยบายการพัฒนาทีล่ ดผลกระทบทางลบ ด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 1. สนับสนุนงบประมาณด้านการการใช้
และวิถีชีวิต สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ลดของเสียและการ
วัฒนธรรม
ส่งเสริมพลังงานทางเลือก
2. ยกระดับ สร้างมาตรการ การอนุรักษ์และสืบทอด
ประเพณี วิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น ปกป้องความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3. เน้นการจัดการขีดความสามารถในการรองรับได้ของ
แหล่งท่องเที่ยว
ด้านทรัพยากรบุคคล
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ให้กับ
หน่วยงาน องค์กร ในทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว
2. จัดทาหลักสูตรพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เกีย่ วข้อง
กับการท่องเที่ยวในทุกระดับ อย่างสม่าเสมอ
2. จูงใจองค์กรและหน่วยงานด้วยการให้รางวัลและ
ผลตอบแทนจากการดาเนินงาน/ธุรกิจ/กิจการ การ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (หมายเหตุ : เหมือนให้
รางวัลโฮมสเตย์ไทย โดยใช้ตัวชี้วัดที่ได้จากโครงการ
ย่อย)
2. กาหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียให้ชัดเจน
3. สร้างแนวทางปฏิบัติการองค์กร การท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบขึ้นในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ผู้รับผิดชอบ
1. กรมการท่องเที่ยว
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและการกีฬา

1. กรมการท่องเที่ยว
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและการกีฬา
2. กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
1. กรมการท่องเที่ยว
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและการกีฬา
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ระดับ

นโยบาย

ด้านการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระดับภูมิภาค ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
/ จังหวัด

ด้าน
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
วิถีชีวิต
สังคม
วัฒนธรรม

ด้านทรัพยากรบุคคล

แผน
4. พัฒนาและปลูกจิตสานึกการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบร่วมกันทุกภาคส่วน
5. เน้นการสร้างเครือข่ายร่วมระดับประเทศจนถึง
ระดับภูมิภาค เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกัน
1. สนับสนุนงบประมาณและพัฒนาระบบการสื่อสาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบระดับประเทศ
ที่ทันสมัยและสามารถใช้ได้จริงตามสถานการณ์
2. เน้นข้อมูลถูกต้อง เหมาะสม เข้าใจง่ายทุกระดับ
ทุกเหตุการณ์
3. จัดทาสื่อ เพื่อให้ความรู้ รณรงค์ สร้างความเข้าใจ
ความตระหนักในการเป็นพลเมืองผู้รับผิดชอบต่อการ
ท่องเที่ยว
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทภายใต้หลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
2. พัฒนาระบบป้องกันภัยและเหตุฉุกเฉินสาหรับ
นักท่องเที่ยวและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องอย่างมีระบบ

1. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทีใ่ ช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ลดของเสียและการ
ส่งเสริมพลังงานทางเลือก
2. ส่งเสริมกิจกรรม การอนุรักษ์และสืบทอดประเพณี
วิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น
3. นามาตรการการจัดการขีดความสามารถในการ
รองรับได้ของแหล่งท่องเที่ยวใช้ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อ
ผลกระทบอย่างเคร่งครัด
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ให้กับ
หน่วยงาน องค์กร ในทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว
2. จัดทากิจกรรมพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวในทุกระดับ อย่างสม่าเสมอ
2. ประเมิน ติดตาม การดาเนินธุรกิจกิจ/กิจการ การ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอย่างสม่าเสมอ

ผู้รับผิดชอบ

1. การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
2. กรมการท่องเที่ยว
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและการกีฬา

1. สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
ระดับจังหวัด
2. หน่วยงานระดับ
จังหวัด เทศบาย อบต.
1. สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
ระดับจังหวัด
2. หน่วยงานระดับ
จังหวัด เทศบาย อบต.
3. หน่วยงานเอกชน
บริษัททัวร์ โรงแรม
ร้านอาหาร เป็นต้น
1. สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
ระดับจังหวัด
2. หน่วยงานระดับ
จังหวัด เทศบาย
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด องค์การ
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ระดับ

พื้นที่หรือ
ชุมชน

นโยบาย

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผน
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบในระดับพื้นที่ กับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย เน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย แสดงบทบาทต่อการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบอย่างชัดเจน

ผู้รับผิดชอบ
บริหารส่วนเทศบาล
หรือตาบล
3. หน่วยงานเอกชน
บริษัททัวร์ โรงแรม
ร้านอาหาร เป็นต้น

1. การจัดการโครงสร้างพื้นฐานในระดับพื้นที่หรือ

1. หน่วยงานระดับ
จังหวัด เทศบาย
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด องค์การ
บริหารส่วนเทศบาล
หรือตาบล
2. กลุ่มชุมชน /
วิสาหกิจชุมชน
เจ้าของพื้นที่/ ชุมชน

ชุมชนท้องถิ่น มาจากความต้องการของพื้นที่ที่
สอดคล้องกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
2. ประชาชนหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 1. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วิถชี ีวิตและวัฒนธรรม
และวิถีชีวิต สังคม
ของชุมชน
วัฒนธรรม
2. สืบทอด ประเพณีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน
ต่อคนรุ่นหลัง
3. กิจกรรมการท่องเที่ยวเน้นการสร้างประสบการณ์ที่
มีคุณค่า แสดงถึงความรับผิดชอบ มีกฎกติกาในการ
ปฏิบัติตน เคารพซึ่งกันและกันทั้งทรัพยากรธรรมชาติ
และวิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวและคนใน
ชุมชน
4. การก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวก เน้นการใช้วัสดุ
ท้องถิ่นและความกลมกลืนกับธรรมชาติ
ด้านทรัพยากรบุคคล

1. พัฒนาบุคลากรในชุมชนให้เป็นนักบริการชุมชมือ
อาชีพอย่างรับผิดชอบที่เน้นสร้างประสบการณ์ที่มี
คุณค่าให้กับนักท่องเที่ยว
2. พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ภายในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และ
ขยายไปสู่เครือข่ายภายนอกทีส่ ามารถสนับสนุน
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน

เจ้าของพื้นที่/ ชุมชน
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ระดับ

นโยบาย

แผน
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนหรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่ด้านการ
พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของคนในชุมชน
เช่น ทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษา และการบริการ
เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ

4.3.2 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมีแนวทางการพัฒนา 14 แนวทาง ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นบริษัททัวร์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ชุมชน และนักท่องเที่ยวเองให้มีความรับผิดชอบร่วมกัน และคานึงถึงผลกระทบต่อชุมชน
2. การให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่อนักท่องเที่ยวอย่างครบถ้วน รวมถึงข้อควรปฏิบัติ และ
ไม่ควรปฏิบัติในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการให้เกียรติ และเคารพในสถานที่ท่องเที่ยว การไม่เอาเปรียบต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว ชุมชน
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว มีความรับผิดชอบต่อการจัดการ การเข้าไป
สร้างกระบวนการการท่องเที่ยว การให้ความรู้การท่องเที่ยวต่าง ๆ คานึงถึงความแตกต่างในแต่ละพื้นที่
ท าความเข้ า ใจพื้ น ที่ ศึ ก ษาจุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ นของพื้ น ที่ การมองถึ ง ผลกระทบที่ จ ะตามมา เพื่ อ สร้ า ง
กระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เหมาะสม
4. ชุมชน หรื อผู้ จั ดการการท่อ งเที่ยว ควรมีความรับผิ ดชอบต่ อ การจัด กิจ กรรมการ
ท่องเที่ยวทั้งระบบการจัดการพื้นที่ การมีส่วนร่วมของชุมชน การรักษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่
การนาทรัพยากรมาใช้เพื่อการท่องเที่ยว และการบริการแก่นักท่องเที่ยว ความปลอดภัย ความสะอาด
การดูแลต้อนรั บ และการน าทรั พยากรมาใช้จึ งต้ อ งมี การจัด การอย่า งมีแ บบแผน และเป็นระบบ มี
โครงสร้างหน้าที่อย่างชัดเจน
5. นักท่องเที่ยว การสร้างจิตสานึกให้นักท่องเที่ยวเคารพต่อแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม
วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ การไม่ทิ้งขยะ ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ควรทาตามกฎระเบียบของชุมชน เพื่อการอยู่
ร่วมกัน
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานที่ทางานกับชุมชนโดยตรง ควรมีแนวคิดให้
ชุมชนจัดการท่องเที่ยวให้ได้อย่างยั่งยืน และควรมีความรับผิดชอบต่อการทางาน ไม่เป็นเพียงมาให้ความรู้
ในการทาการท่องเที่ยวแก่ชุมชน แต่คอยติดตาม สานต่องาน ประเมินผลอย่างสม่าเสมอ การจัดเวทีพูดคุย
กัน ปรึกษา แลกเปลี่ยน รับฟังถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ช่วยชุมชนหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เป็นการไม่
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ทอดทิ้งชุมชน การทางานไม่ใช่เพียงแค่การให้ความรู้แก่ชุมชน แต่เป็นการคอยสนับสนุนส่งเสริม การ
ท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง นับเป็นการรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตน และต่อชุมชน
7. วิธีการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ควรจัดเวทีประชาคม เพื่อพูดคุย สื่อสาร
ระดมความคิดเห็ น ร่ ว มกัน ภายในกลุ่ มชุมชน ระหว่างกลุ่ มชุมชน และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องของการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความคิดเห็นใหม่ ๆ และข้อตกลงร่วมกัน โดยมี
คนกลางหรือเป็นสื่อกลางในการทาหน้าที่ประสานงาน
8. ผู้ประกอบการการทาธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นคนกลางในการประสานงานระหว่าง
นักท่องเที่ยวกับชุมชน ทาให้เกิดการท่องเที่ยวมีความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งนักท่องเที่ยว และชุมชน การ
ให้ข้อมูลพื้นที่แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงบริบทชุมชน เข้าใจความเป็นชุมชน อันเป็นผลให้
เกิดการประสานสัมพันธ์ที่ดีกับนักท่องเที่ยวและชุมชน นาไปสู่การลดการสร้างผลกระทบให้แก่สิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชน และการกระจายรายได้ หรือการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
9. การให้ความรู้แก่ชุมชน สามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ชุมชนที่มีการจัดการการ
ท่องเที่ยวมาในระดับหนึ่งแล้ว ชุ มชนน้องใหม่ที่ยังไม่เคยมีการทาการท่องเที่ยวมาก่อนเลย ชุมชนที่เพิ่ง
เริ่มต้นทาการท่องเที่ยว และชุมชนที่ทาการท่องเที่ยวมาอย่างเนิ่นนาน
10. วิธีการทางานร่วมกับชุมชน เป็นรูปแบบของการทางานร่วมกันไม่มีการใช้อานาจ ทุก
ฝ่ายเป็นการทางานที่อยู่ในระดับเดียวกัน การชี้ให้ชุ มชนเห็นถึงปัญหา และกระบวนการทางาน แนว
ทางการทาการท่องเที่ยวเป็นเรื่องสาคัญ ชุมชนและหน่วยงาน
11. ทุ ก ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ควรมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการใช้ สื่ อ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ พื้ น ที่
ท่องเที่ยว เนื่องด้วยสื่อที่ประชาสัมพันธ์ออกไป ไม่ว่าจะสื่อโทรทัศน์ หรือสื่ออินเทอร์เน็ ต ล้วนทั้งส่งผล
กระทบต่อพื้นที่โดยตรง เพราะว่า “การลงสื่อประชาสัมพันธ์ไปเพียงหนึ่งครั้ง แต่ข้อมูลที่ลงนั้นจะอยู่
ตลอดไป” และนักท่องเที่ยวเองควรเคารพในพื้นที่ วัฒนธรรมของชุมชน และควรปฏิบัติตามกฏระเบียบที่
ชุมชนกาหนด
12. การท างานของเครื อ ข่ า ยการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน ควรมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในทุ ก
กระบวนการทางาน การทางานในการขับเคลื่อนการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ควรทางานตอบสนองความ
ต้องการของพื้นที่ อย่างคานึงถึงข้อจากัดภายในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการดาเนินการ วิธีการ
ดาเนินการ แนวคิดในการวางแผนจัดการ การสานต่อกระบวนการทางาน การประสานงานให้ชุมชนกับ
หน่วยงานภายนอก หรือบริษัททัวร์ต่าง ๆ เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ชุมชน
13. แนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ควรทา Stakeholder Mapping เพื่อวิเคราะห์
แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นมีความรับผิดชอบต่อการท่องเที่ยวอย่างไร ควรมุ่งเน้นพื้นที่ (Area Base)
ก่อนจัดทา Supply Chain และในด้านเชิงนโยบายระดับประเทศสามารถนามาเป็นกรอบการพัฒนาการ
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ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอย่างไรบ้าง สามารถนามาเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร บนพื้นฐานของ
จรรยาบรรณ และวิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่
14. การท่องเที่ยวอย่างรั บผิดชอบ ควรเริ่มจากการวางแบบแผนในระดับนโยบายของ
ประเทศ โดยให้การท่องเที่ยวในแต่ละรูปแบบมีกฏเกณฑ์ทางกฏหมายที่ชัดเจน เพื่อเป็นกรอบสร้างความ
รับผิดชอบในการทาการท่องเที่ยวของแต่ละรูปแบบ เช่น การท่องเที่ยวโดยชุมชน ควรมีความรับผิดชอบ
ใน 3 ด้านหลัก ดังนี้
14.1 ด้านเศรษฐกิจ ควรคานึงถึงผลกระทบ และผลตอบรับทั้งเชิงบวก และเชิงลบจาก
การท่องเที่ยว ว่าชุมชนนั้นได้อะไรจากการท่องเที่ยว และสิ่งที่ชุมชนได้รับนั้นมีประโยชน์ต่อชุมชนมาก
หรือน้อยเพียงใด
14.2 ด้านสั งคม ควรคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสั งคม ชุมชน และวัฒ นธรรม
ท้องถิ่น เช่น การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การลอกเลียนแบบกัน การเลือนหายของความดั่งเดิม เป็น
ต้น
14.3 ด้านสิ่ งแวดล้อม ควรคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรภายในชุมชน
เนื่องด้วยทรัพยากรภายในชุมชนเป็นของส่วนรวม การนามาใช้เพื่อการท่องเที่ยวควรต้องมีการกระจาย
ผลตอบแทนอย่า งเป็นธรรม และควรต้องมีความรับผิดชอบต่อการนามาใช้ เช่น ป่า ถ้า น้าตก ต้นไม้
เป็นต้น

4.4 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่อการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
4.4.1 ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และ
สตูล จากการลงสารวจพื้นที่ ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องหลักในพื้นที่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนาข้อมูลที่ได้
ไปวิ เ คราะห์ ผ ลร่ ว มกั บ การใช้ แ บบประเมิ น ลั ก ษณะผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการท่ อ งเที่ ย ว อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ
ประกอบด้วยองค์ประกอบเฉพาะของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวจานวน 7 ด้าน คือ
1) ด้านแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
2) ด้านการเข้าถึง วิธีการเดินทาง
3) ด้านการบริการอาหาร
4) ด้านการบริการที่พัก
5) ด้านของที่ระลึก
6) ด้านการบริหารจัดการ
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7) ด้านการมีส่วนร่วม
โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูล อธิบายตามแต่ละพื้นที่มีรายละเอียดดังนี้
4.4.1.1 กรุงเทพมหานคร
1) กรุงเทพมหานคร: ด้านแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมทางการท่องเที่ย ว
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วกรุ ง เทพมหานคร ส่ ว นมากเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางศิ ล ปวั ฒ นธรรม สถาปั ต ยกรรม
ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ และวิถีชีวิต การดาเนินกิจกรรมท่องเที่ยวนั้น เป็นการเดินชม และฟังการ
บรรยายตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ การผลักดันหรือการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ ต่อยอดประสบการณ์ หรือเกิดปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของวัฒนธรรมอย่างแท้จริงยังมีน้อย หาก
เป็นการท่องเที่ยวภายในชุมชน ทางชุมชนเองยังไม่มีข้อกาหนดสาหรับข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยวหรือผู้
ที่เข้ามาเยือน มีเพียงภายในวัดที่มีการชี้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เช่น งดสูบบุหรี่ งดคุยใน
สถานที่วัด อย่าส่งเสียงดัง เป็นต้น หากนักท่องเที่ยวที่มาแบบอิสระสามารถเดินชมตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ
ได้ตามอัธยาศัย อย่างไรก็ตาม บางจุดเปิดสาหรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะ หรือแจ้งความต้องการ
กลุ่ม/ผู้ดูแลพื้นที่มาก่อน ดังนั้นทาให้นักท่องเที่ยวอิสระหรือมาเที่ยวด้วยตัวเอง อาจไม่ มีโอกาสในการ
เรียนรู้หรือลงมือทากิจกรรม
2) กรุงเทพมหานคร: ด้านการเข้าถึง วิธีการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือผู้มา
เยือนสามารถเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือให้บริการขนส่งสาธารณะได้ เส้นทางการเข้าถึงของแหล่ง
ท่องเที่ยวสามารถเลือกการเดินทางได้หลากหลาย ได้แก่ รถโดยสารท้องถิ่น รถโดยสารประจาทาง เรือ
โดยสารสาธารณณะ รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า แอร์พอร์ตลิงค์ และรถไฟแห่ งประเทศไทย เพื่อเดินทางไป
ยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามความสนใจได้อย่างสะดวก ส่วนเส้นทางภายในแหล่งท่องเที่ยวเป็นเส้นทาง
เดินเท้า มีบางแหล่งท่องเที่ยวสามารถเช่าจักรยานปั่นชมบรรยากาศรอบแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วย
3) กรุงเทพมหานคร: ด้านการบริการอาหาร การบริการอาหารส่วนมากเป็น
การปรุ ง พร้ อ มบริ ก าร เน้ น ความหลากหลาย และเน้ น ความสะอาดเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ มี พื้ น ที่ ส าหรั บ นั่ ง
รับประทานอาหาร ได้แก่ อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว อาหารสตีทฟู้ด (Street Food) ขนมไทย เบเกอรี่
ข้าวราดแกง ร้านน้าชากาแฟ ผลไม้ปั่น ฯลฯ นอกจากนี้แล้วยังมีอาหารประจาท้องถิ่นสูตรดั้งเดิมที่สืบทอด
ต่อกันมา ได้แก่ ขนมจีนโปรตุเกส แกงส้มโปรตุเกส ขนมฝรั่งกุฎีจีน ขนมก๋วยตั๊ส ขนมกุสรัง เป็นต้น และยัง
มีอาหารที่ชุมชนพยายามนาวัตถุดิบภายในท้องถิ่นมาปรุง แปรรูปเป็นอาหารท้องถิ่น เช่น กล้วยหนึบ แยม
รากบัวแดง ขนมใบไม้ ที่ชุมชนหัวตะเข้ มีพื้นที่ให้นั่งรับประทานอาหาร
4) กรุงเทพมหานคร: ด้านการบริการที่พัก ส่วนมากภายในแหล่งท่องเที่ยวไม่
มีการบริการด้านที่พัก บางชุมชนมีเป็นกิจการโรงแรมที่พักของคนในชุมชน มีการให้บริการที่พักของชุมชน
โดยตรง เช่น เกสต์เฮ้าท์ และ โฮสเทล
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5) กรุงเทพมหานคร: ด้านของที่ระลึก สินค้า/ของที่ระลึกที่จัดจาหน่ายนั้นมี
ลักษณะทั่วไป ยังไม่บ่งบอกเอกลักษณ์ที่ชัดเจน มีบางชุมชนที่พยายามสร้างสินค้าหรือของที่ระลึกที่เป็น
ของชุมชนท่องเที่ย วโดยน าสิ่ งที่ชุมชนเคยมี และยังมีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อพยายามสื่ อสารให้ เกิดความ
เชื่อมโยงกับชุมชน แต่ยังไม่ชัดเจนมากนัก
6) กรุง เทพมหานคร : ด้า นการบริห ารจัด การ ในแต่ล ะแหล่ง ท่อ งเที่ย วมี
การรวมตัว ก่อ ตั้ง กลุ่ม ตั้งคณะกรรมการ และมีโครงสร้างการทางานแบบหลวม ๆ มีการแบ่งหน้าที่
ช่วยกันประสานงาน และมีข้อตกลงร่วมที่ชัดเจน บุคคลที่เข้ามาล้วนเป็นอาสาสมัครที่ร่วมใจกันทางานเพื่อ
ชุมชน มีการเสริมสร้างกิจกรรมภายในชุมชน ร่วมพัฒนาชุมชนให้มีการจัดการการท่องเที่ยวเฉพาะถิ่น โดย
มีการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายเชื่อมโยงความเป็นชุมชน อีกทั้งมีการจัดกิจกรรม
เพื่อดูแล ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน บริเวณรอบชุมชนให้มีภูมิทัศน์ที่ดี โดยมี
วิธีการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลัก 3R แต่ยังไม่มีความชั ดเจน มีแต่การคัดแยกขยะ การรณรงค์ลดใช้
พลาสติก กิจกรรมการช่วยกันเก็บขยะภายในพื้นที่ และยังมีการส่งเสริมด้านการพัฒนาความรู้ด้านการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งชุมชนและผู้มาเยือนโดยนักสื่อความหมายประจาชุมชนสามารถอธิบาย
ความเป็นมาของพื้นที่ในชุมชน
7) กรุงเทพมหานคร: ด้านการมีส่ว นร่วม ชุมชนมีการส่งเสริมและเปิดโอกาส
ให้คนในชุมชนทุกเพศทุกวัย เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามความถนัดของแต่
ละคน ซึ่งคนในชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวมีทั้ง กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ใหญ่วัยทางาน กลุ่ม
คนชรา เข้ามาร่วม ในรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มีการจัดการประชุมประจา
ทุกเดือน เพื่อให้ชุมชนร่วมกันทบทวนแผนงาน ประเมินผลการดาเนินงาน อีกทั้งยังมีการประสานงานทาง
line เป็นเครื่องมือสื่ อสารส าหรับ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล หรือแจ้งปัญหาเพื่อการตัดสินใจของกลุ่ ม
สมาชิก และมีการทางานร่ ว มกับ นักศึกษาจากสถาบันสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้ า เจ้าคุณ ทหาร
ลาดกระบัง ในปี 2552 และสถาบันการศึกษาในชุมชน เช่น วิทยาลัยช่างศิลป์ลาดกระบัง และโรงเรียน
ศึกษาพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนไปด้วยกัน
1.4.1.2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1) จังหวัดแม่ฮ่องสอน: ด้านแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ป่า ภูเขา ส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยวยังคงไว้
ด้วยวิถีการดารงชีวิตดั้งเดิม ที่เรียบง่ายท่ามกลางป่าเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติมาก
ดังนั้นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนเน้นการนาเสนอวิถีชีวิต วิถีเกษตร และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ร่วมกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุมชน โดยลักษณะกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ดาเนิน
อยู่มี 2 ลักษณะหลัก ๆ ได้แก่กิจกรรมท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน ได้แก่ การเดินชมวิถีชีวิต การชมฐาน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การย้อมผ้า -ทอผ้า การจักสาน การชมวิถีการทาไร่หมุนเวียน การทาเกษตร (ในช่วง
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ฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว เช่น การทานา การเก็บกระเทียม) กิจกรรมการเรีย นรู้สมุนไพร กิจกรรม
บวชป่า การร่วมกิจกรรมทาอาหารและขนมท้องถิ่น การตักบาตร การพักโฮมสเตย์ เป็นต้น และกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ประเภทกิจกรรมเดินป่า เช่น การเดินป่า การสารวจเส้นทางธรรมชาติ เส้นทางริม
ห้วย ถ้า เขตอนุรักษ์พันธ์ปลา เป็นต้น
สาหรับการชี้แจงกฎระเบียบหรือข้อควรปฏิบัติตนสาหรับนักท่องเที่ยวนั้น ทาง
ชุมชนทาการชี้แจ้งทางโทรศัพท์ก่อนการเดินทางมา อย่างไรก็ตามเนื่องจากความเป็นชุมชนที่ยังคงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์เฉพาะตน ควรมีเน้นย้าการปฏิบัติตนเมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงนะชุมชนอีกครั้ง พร้อมทั้งการ
แนะนาข้อมูลของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ชัดเจนทั้งเรื่อเส้นทาง เวลาที่ให้บริการ และอื่นๆ
2) จัง หวัด แม่ฮ่อ งสอน: ด้า นการเข้า ถึง วิธีก ารเดิน ทาง นักท่องเที่ยวหรือผู้
มาเยือนสามารถเดินทางได้ทั้งรถขนส่งสาธารณะ รถโดยสารสาธารณะ (รถสองแถว) เข้าสู่หมู่บ้าน การ
ให้บริการรถจากชุมชนรับส่งในตัวเมือง และการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว รวมทั้งป้ายบอกชื่อสถานที่
ต่างๆ สามารถสั งเกตได้อย่ างชัด เจน แต่อาจมีบางพื้นที่ที่ต้อ งติดต่ อ กับชุมชนเพื่ อเดิน ทางเข้า แหล่ ง
ท่องเที่ยว เพราะไม่มีป้ายบอกทางอย่างชัดเจน
3) จังหวัดแม่ฮ่องสอน: ด้านการบริการอาหาร การบริการด้านอาหารเน้น
ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นมาประกอบอาหาร เนื่องจากชุมชนอยู่ในพื้นที่ป่า และทาอาชีพเกษตรกรรม ทาไร่นา
ปลูกพืชหมุนเวียน โดยเฉพาะปลูกข้าว ข้าวโพด กระเทียม และเลี้ยงสัตว์ พืชผักพื้นบ้านและวัตถุดิบตาม
ฤดูกาล ตัวอย่างเช่น ฟักทอง ไข่มดแดง แมลงบุก แตง ฟัก เป็นต้น ดังนั้นส่วนใหญ่วัตถุดิบที่นามาประกอบ
อาหารมาจากผลผลิตทางการเกษตรของคนในชุมชนและหาได้ตามฤดูกาล มาประกอบเป็นอาหารพื้นถิ่น
เช่น น้าพริก แมลงบุกคั่วเกลือ ต้มมันสาปะหลังกับไก่ หมูดาย่างเกลือ ไข่มดแดง เป็นต้น
4) จัง หวัด แม่ฮ่อ งสอน: ด้า นการบริก ารที่พัก การบริการที่พักเป็นลักษณะ
โฮมสเตย์ ส่วนใหญ่บ้านในชุมชนนั้นเป็นลักษณะบ้านไม้ มีทั้งลักษณะเป็นบ้านสองชั้นและชั้นเดียว มีความ
เรียบง่าย โดยนักท่องเที่ยวอาศัยร่วมกับเจ้าของบ้าน และมีการแบ่งแยกสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยอย่างชัดเจน
5) จัง หวัด แม่ฮ ่อ งสอน: ด้า นของที ่ร ะลึก ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็น
เอกลักษณ์ การผลิตสินค้าของที่ระลึกจึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่ชัดเจนและมีความโดดเด่น ได้แก่
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากผ้ า ทอ เช่ น เสื้ อ ชุ ด กระโปรง กระเป้ า สะพาย ผ้ า พั น คอ ย่ า ม ผ้ า ทอขนแ กะ เป็ น ต้น
ผลิตภัณฑ์จากการจักรสานจากไผ่ซาง เช่น ตะกร้า กระจาด กือ หรือกระบุง ผลิตภัณฑ์จากการแกะสลัก
ไม้สัก เช่น แก้วกาแฟ ช้อนกาแฟ ทัพพี เป็นต้น
6) จังหวัดแม่ฮ่องสอน: ด้านการบริห ารจัดการ การดาเนินงานในการจัดการ
ท่องเที่ย วโดยชุ มชนนั้ น มีร วมตัว เป็นเครื อ ข่ายการท่ อ งเที่ยวโดยชุ มชนแม่ ฮ่ องสอน ภายในชุม ชนมี
โครงสร้างการทางานและมีคณะกรรมการเป็นสมาชิกในชุมชน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามบทบาท
ของแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มฐานเรียนรู้ กลุ่มไกด์ กลุ่มฐานโฮมสเตย์ เป็นต้น มีการประชุมร่วมกันเป็นประจา
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เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน รายจ่าย-รายรับ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมทั้งการเลือกตัวแทน
ชาวบ้านเข้าร่วมอบรมหรือพัฒนาความรู้ต่าง ๆที่หน่วยงานภายนอกเชิญเข้าร่วม นอกจากนั้นยังมีการ
บริหารจัดการด้านอื่น ๆ เช่น ชุมชนส่งเสริมการแยกประเภทขยะ การจัดเตรียมรถชุมชนเพื่อให้บริการเมื่อ
มีเหตุฉุกเฉิน การกาหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว การอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น แต่ด้าน
การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ยังขาดการพัฒนาด้านภาษา และคนรุ่นใหม่จานวนน้อยมากที่เข้า
มาร่วมหรือมีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน จึงอาจส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการ
การท่องเที่ยวและการส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน
7) จังหวัดแม่ฮ่องสอน: ด้านการมีส่วนร่วม การจัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน
เป็นเครื่องมือในการสร้างความร่วมมือของคนในชุมชนผ่านการจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยคนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานต่าง ๆ ตามโครงสร้างการทางานและหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทั้งด้านกิจกรรม
การท่องเที่ยวตามฐานการเรียนรู้ต่ าง ๆ การให้บริการโฮมสเตย์ การให้บริการอาหาร ทาให้ชุมชนเกิด
รายได้เสริ ม อาชีพเสริ ม กระจายรายได้สู่ คนในชุมชน เช่น การซื้อผลผลิ ตจากการเกษตร และที่พัก
สาหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวนั้น ชุมชนร่วมกันการอนุรักษ์ป่าไม้รอบหมู่บ้าน ไม่เผา
ทาลายตามนโยบายคนอยู่ร่วมกับป่า รวมทั้งการอนุรักษ์พันธุ์ปลาที่วังปลา และไม่จับปลาในฤดูวางไข่ อีก
ทั้งยังมีการสร้างการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวควรมีการส่งเสริมเด็กเยาวชนมาร่วมกิจกรรมและถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้แก่รุ่นเยาวชน เพื่อสร้างจิตสานึกความห่วงแหนทรัพยากรท่องเที่ยวของตนเองและส่งเสริม
ให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชนในทุกมิติ ทั้งด้านวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
4.4.1.3 จังหวัดภูเก็ต
1) จัง หวัด ภูเ ก็ต : ด้า นแหล่ง ท่อ งเที ่ย ว และกิจ กรรมทางการท่อ งเที่ย ว
สะท้อนความเป็น มาของภูเก็ตในอดีตแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้ มาเยือน ภายใต้แนวคิด 3 อ. คือ อาคาร
อาภรณ์ และอาหาร ตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในโปรแกรมการท่องเที่ยวใน
แนวคิด “ยลเมืองเก่า เล่าความหลัง สัมผัสวิถี เสน่ห์เมืองทุ่งคา”เช่น พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ร้าน I 46
OLD TOWN บ้านผู้อาวุโสอาอี๋โป้เต๋ง ศาลเจ้าแสงธรรม WOO Gallery & Boutique Hotel บ้านเก้าสิบ
สอง โรงตีเหล็ก พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์
สาหรับการดาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั้น เน้น
การเดินชมสถานที่สาคัญรอบย่านเมืองเก่าตามจุดต่า ง ๆ พร้อมทั้งการเรียนรู้สัมผัสเรื่องราวด้านวิถีชีวิต
การประกอบอาชีพ วัฒนธรรม ความเชื่อต่างๆ ที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ผ่านการท่องเที่ยว เช่น รูปแบบ
อาคาร อาชีพตีเหล็ก การเยี่ยมผู้สูงอายุ และฟังเพลงจีนโดยผู้สูงอายุขับร้อง การลิ้มรสขนมพื้นเมืองและ
การเล่าความหมาย การชมศิลปะร่วมสมัยกับภาพสตรีทอาร์ต เป็นต้น
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ทางชุมชนมีการใช้เครื่องมือในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่า ผู้เล่าเรื่อง การนาชมสถานที่
การชมวิดีทัศน์ 3 มิติ การสาธิตการทาอาหาร การเล่นดนตรี เป็นต้น เพื่อสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว
แก่นักท่องเที่ยวให้เข้าใจและซึบซับวัฒนธรรมในพื้นที่
2) จังหวัดภูเก็ต : ด้านการเข้าถึง วิธีการเดินทางมายัง แหล่ง ท่อ งเที่ยวย่า น
เมือ งเก่า ภูเ ก็ต สามารถเดิน ทางมาโดยรถยนต์ส่ว นตัว หรือ เช่า รถยนต์ภ ายในพื้น ที่ เพราะแหล่ง
ท่องเที่ย วการขนส่งสาธารณะยังไม่สามารถเข้าถึง อีกทั้งยังพบปัญหาเรื่องราคาที่ไม่ เป็นธรรมสาหรับการ
โดยสารรถสาธารณะหรือรถรับจ้าง และทางพื้นที่ยังไม่มีการจัดทาป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยว หรือแผนที่
บอกแหล่งท่องเที่ยว จึงทาให้นักท่องเที่ยวทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนได้ทั้งหมด
นักท่องเที่ยวจึงต้องติดต่อมาทางชุมชน
3) จังหวัดภูเก็ต : ด้านการบริการอาหาร ชุมชนนาเสนออาหารที่บ่งบอกความ
เป็นเอกลักษณ์ของชาวภูเก็ต ผนวกกับการใช้เรื่องราวในการเชื่อมโยงกับอาหารหรือขนมที่นามาให้ทาน
เช่น ชุดอาหารว่าง ที่ประกอบด้วย ขนมเต่าแดงที่ชาวจีนนิยม สื่อถึงความมีอายุยืน ข้าวเหนียวตัด ให้
ความหมายความสามัคคีกลมเกลียว ขนมเต้าส้อไส้หวานไข่เค็ม ขนมพริกไทยดา ขนมงาพอง ขนมหน้า
แตกและขนมพื้นบ้านอื่น ๆ ที่มีสีสันสวยงามและความหมายดี เสิร์ฟกับเครื่องดื่มที่ชุมชนย่านเมืองเก่านิยม
เช่น ชาร้อนและชาเย็น อีกทั้งมีการออกแบบฝาครอบขนมโดยใช้ใบตองทาเป็นรูปทรงกระทง เพื่ อความ
สะอาดและให้นักท่องเที่ยวได้ใส่ขนมไว้ถือกินระหว่างทางเดินชมตัวอาคาร สาหรับอาหารมื้อหลักนั้น มี
การนาเสนอหมี่ผัดฮกเกี้ยน ซึ่งอยู่ในกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วย เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรม
ในการทาหมี่ผัดด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีขนมจีนภูเก็ต และขนมหวานขึ้นชื่อของเมืองภูเก็ต คือ โอ๊วแอ๋ว
หรือน้าแข็งใส สาหรับการคัดสรรวัตถุดิบ หรือ อาหารปรุงสาเร็จที่เชื่อถือได้ โดยเน้นความสด สะอาด
อร่อย และถูกสุขอนามัย หาซื้อได้ในตลาดท้องถิ่น ร้านค้าในพื้นที่ หรือจากพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ โดย
พิจารณาจากพ่อค้าแม่ค้าดั้งเดิมในพื้นที่เป็นหลัก
นอกจากการให้ บ ริ ก ารอาหารในโปรแกรมท่ อ งเที่ ย วแล้ ว ชุ ม ชนยั ง ต้ อ ง
ควบคุมดูแลพ่อค้าแม่ค้าที่ให้บริการในตลาดคนเดิน จึงจาเป็นต้องมีการตั้งกฎเกณฑ์ขึ้น เรียกว่า ธรรมนูญ
ชุมชม และทุกคนต้องปฏิบัติตาม เช่น อาหารต้องวางของจากพื้นไม่ต่ากว่า 60 เซนติเมตร ในย่านถนนคน
เดินห้ามมีไวนิล เพราะทาให้ไม่สะอาดตาและเกะกะพื้นที่ การออกกฎห้ามใช้พลาสติกสาหรับพ่อค้าแม่ค้า
มีการอบรมให้ความรู้ด้านสุขอนามัยอาหารเทศบัญญัติ 12 ข้อ เป็นต้น
4) จังหวัดภูเก็ต : ด้านการบริการที่พัก พบว่า มีที่พักที่ดาเนินการบริหารโดย
คนในพื้นที่ และเป็นคนดั้งเดิม ชื่อว่า Woo Gallery & Boutique Hotel มีการให้บริการที่พักภายใต้การ
ดาเนินงานของเอกชนเป็นส่วนใหญ่
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5) จังหวัดภูเก็ต : ด้านของที่ระลึก พบว่า มีสินค้า/ของที่ระลึกวางขาย ยังไม่มี
ของที่ระลึกที่เป็นของชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า ส่วนใหญ่เป็นสินค้าฝากขายจากร้านค้านอกพื้นที่ย่าน
เมืองเก่าหรือเป็นสินค้าที่นักธุรกิจภายนอกนามาวางขายทั้งสิ้น
6) จัง หวัด ภูเ ก็ต : ด้า นการบริห ารจัด การของชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั้น มี
โครงสร้างการทางานของชุมชนท่องเที่ยวย่านเมือ งเก่าภูเก็ตชัดเจน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการทางาน
ซึ่งเป็นคนในพื้นที่และจากหลากหลายอาชีพ ทั้งนักวิชาการ อาจารย์ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ นักวิชาการ
ระดับปริญญาเอก พ่อค้า นักธุรกิจ ชาวบ้านเป็นต้น มีการจัดทาข้อตกลงร่วมกันในการทางาน การจัดทา
ธรรมนูญในชุมชนหรือที่เรียกว่า ข้อปฏิบัติ มีการจัดประชุมคณะกรรมการหรือทีมงาน เพื่อการสรุปผลการ
ดาเนินงาน รายได้-รายจ่าย การแก้ปัญหา รวมทั้งการวางแผนโครงการหรือการทางานในอนาคตร่วมกัน
ยิ่งกว่านั้นยังมีการสื่อสารผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยเฉพาะทาง line เพื่อการประสานงาน การประชาสัมพันธ์
การจัดการปัญหาเฉพาะหน้าหรือกรณีเร่งด่วน และมีการจัดทาสมุดบัญชีไว้อย่างละเอียดและเป็นระบบ
โปร่งใสและตรวจสอบได้
ภายในการทางานของชุมชนมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย หากมีเหตุเพลิงไหม้ มีหน่วยพยาบาลที่พร้อม
จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลได้ทันท่วงที เมื่อเหตุการณ์ขึ้น อีกทั้งมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ดับเพลิงเบื้องต้นแก่คนในชุมชน มีการวางแผนผังการจัดช่องทางเดินในตลาดเพื่อรองรับการเกิดเหตุและ
การนารถเข้าออกบริเวณถนนคนเดิน อีกทั้งมีการจัดการอบรมให้ความรู้สมาชิกชุมชน พ่อค้าแม่ค้าในการ
ขายอาหารทุกประเภท ต้องปลอดภัยไม่ใช้ผ งชูรส และไม่ใช้ห ลอดพลาสติก มีการให้ บริการทางการ
ท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์สามารถใช้ภาษาได้อย่างหลากหลาย ทั้งอังกฤษ จีน อีกทั้งมีทักษะความรู้เฉพาะ
ด้านที่สอดคล้องกับสิ่งที่นาเสนอ เช่น องค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม ด้านประวัติศาสตร์ภูเก็ต ด้านอาหาร
ด้านดนตรี
ส่วนในด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ไม่มีการนาเสนอเกี่ยวกับแนวคิด
ด้านความยั่งยืนและรับบผิดชอบ ผ่านสื่อหรือช่องทางการตลาดใดใดเพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว
ก่อนเข้าสู่พื้นที่ มีเพียงการการนาเสนอข้อพึงปฏิบัติในพื้นที่โดยรอบย่านเมืองเก่า เช่น การตั้งป้ายการไม่
สูบบุหรี่ การห้ามจอดรถยนต์ในแหล่งท่องเที่ยว การดับเครื่องยนต์ การตั้งจุดทิ้งขยะ เป็นต้น
7) จังหวัดภูเก็ต : ด้านการมีส่วนร่วม ชุมชนมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คน
ในชุมชนทุกเพศทุกวัย เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกัน ซึ่งคนในชุมชนที่เข้า
มามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวมีทั้ง กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ใหญ่วัยทางาน กลุ่มเกษียณ กลุ่มคนชรา เข้ามาร่วม
ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตยังมี
การทางานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น เทศบาล
นครภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนฝั่งอันดามัน เป็นต้น
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การการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนย่านเมืองเก่า ภูเก็ตโดยชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมนั้น พบว่า ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว การแสดงศิลปะวัฒนธรรม และการบริการอาหารและ
เครื่ อ งดื่ ม สมาชิ ก ในชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการท่อ งเที่ ยว อาทิ เ ช่ น ผู้ พิ ก ารทางสายตาเล่ น ดนตรีใ ห้ แก่
นักท่องเที่ยว ร้านตีเหล็กที่กาลังจะปิดกิจการลง เจ้ าของร้านตัดสินใจเปิดร้านอีกครั้งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน
กิจกรรมการท่องเที่ยว ผู้อาวุโสได้มีโอกาสมาต้อนรับนักท่องเที่ยวและบอกเล่าวิถีชีวิต ซึ่งทาให้เกิดการ
กระจายรายได้ การจ้างงาน การสร้างอาชีพ ได้ทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่ คนสูงอายุ เด็ก คนพิการ ทั้งในการ
ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายได้เสริม การมีความสุขจากรอยยิ้มและการได้อยู่บ้าน
4.4.1.4 จังหวัดสตูล
1) จัง หวัด สตูล : ด้า นแหล่ง ท่อ งเที ่ย ว และกิจ กรรมทางการท่อ งเที ่ย ว
จังหวัดสตูลเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ซึ่งแหล่งท่องเทที่ยวทางธรรมชาติ
ส่วนมากอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด เช่น ถ้าภูผาเพชร ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้าน
ธรณีวิทยาได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลก ส่วนสาหรับกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่
น าเสนอนั้ น สามารถแบ่ งออกเป็ น 3 ลั กษณะหลั ก ๆ ได้แก่ กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยทั่ว ไป ที่เน้น
กิจกรรมในชุมชนทั้งการฟังบรรยายเรื่องราวของชุมชน ชมถ้าภูผาเพชร ชมสินค้าผลิตภัณฑ์ ชมวิถีชีวิตชน
เผ่ามันนิ และพิพิธภัณฑ์บ้านรากไม้ ส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ 2 เน้นการเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ ชม
ร่ องรอยประวัติศาสตร์ ข องค่ายคอมมิว นิส ต์ และน้าตกวังใต้ห นาน และส่ ว นกิจกรรมการเรียนรู้ เ ชิ ง
สร้างสรรค์ เช่น การแปรรูปผลิตภัรฑ์จากกะลามะพร้าว การทาขนมพื้นบ้าน ขนมกล้วยแก้ว ขนมเบซา
ขนมด้วงประกายเพชร นักท่องเที่ยวสามารถทดลองทาได้ หากแจ้งล่วงหน้า
2) จัง หวัด สตูล : ด้า นการเข้า ถึง วิธีก ารเดิน ทาง การเดินทางโดยรถส่วนตัว
หากนักท่องเที่ยวเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะจากสถานีขนส่งสตูล หรือหากเดินทางโดยเครื่องบิน ลง
เครื่องที่หาดใหญ่ แล้วใช้บริการการเช่ารถเหมาเข้ามาในพื้นที่มีความสะดวกมากกว่าการใช้รถสาธารณะ
เนื่องจากต้องต่อรถหลายต่อ สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง สภาพดี ส่วนการไปยังจุดต่าง ๆ ทางชุมชนมีรถ
บริการหากต้องการ หรือใช้การเดิน หรือรถจักรยานได้
3) จัง หวัด สตูล : ด้า นการบริก ารอาหาร เมนู อ าหารท้ อ งถิ่ น ที่ บ ริ ก าร
นักท่องเที่ยวจะเป็นอาหารพื้นบ้าน เน้นความอร่อย สะอาด ปลอดภัย ผลิตจากผลผลิตที่ เป็นอินทรีย์ เช่น
แกงกะทิไก่บ้านกับหยวกกล้วย แกงหอยโล่ แกงเลียงขี้เหล็ก น้าพริก ผักสด ต้มกะทิผักกูด เป็นต้น คนใน
ชุมชนเป็นคนปลู กพืชผั กเอง ดังนั้นทางชุมชนจึงเน้นการให้บริการอาหารปลอดภัย ผักปลอดภัยจาก
สารพิษ ไม่ว่า ไก่บ้านได้จากบ้านที่เลี้ยงตามธรรมชาติ หยวกกล้วยเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้าน
มีรสชาติเข้มข้นแบบเฉพาะ เครื่องแกงใช้เครื่องแกงที่ผลิตจากวัตถุดิบของชุมชน หอยโล่สามารถหาได้จาก
แหล่ งน้ าธรรมชาติที่นั กท่องเที่ย วสามารถเรียนรู้วิธี การหาหอยโล่ ได้ด้ว ยตนเอง หรือขี้เหล็ กเป็ น พื้ น
สมุนไพรที่หาได้ง่ายตามชุมชน
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4) จังหวัดสตูล : ด้านการบริการที่พัก ชุมชนมีการบริการที่พักในรูปแบบของ
โฮมสเตย์ มีความเรียบง่าย โดยนักท่องเที่ยวอาศัยร่วมกับเจ้าของบ้าน และมีการแบ่งแยกสัดส่วนพื้นที่ใช้
สอยอย่างชัดเจน
5) จังหวัดสตูล : ด้านของที่ระลึก มีการรวมตัวจัดตั้งกลุ่มในการทาผลิตภัณฑ์
จากผ้า เด็กในชุมชนเข้ามาร่วมผลิตตุ๊กตาด้วย ทาให้เกิดการกระจายรายได้ เป็นรายได้เสริมซึ่งมีผลิตภัณฑ์
ที่ความหลากหลาย ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จากสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
เช่น กระเป๋าผ้า เสื้อคอโปโล ปลอกหมอน ตุ๊กตาผ้า ฯลฯ อีกทั้งเนื่องจากบริเวณชุมชนมีชนเผ่ามันนิอาศัย
อยู่ ทาให้ชาวบ้านเกิดความคิดสร้างสรรค์ให้การประดิษฐ์ของที่ระลึกเป็นรูปแบบของชนเผ่ามันนิ เช่น
ตุ๊กตาซาไก(มันนิ) หมอนข้าง หมอนอิง พวงกุญแจ เป็นต้น
6) จัง หวัด สตูล : ด้า นการบริห ารจัด การ การบริ ห ารจัดการแต่ล ะแหล่ ง
ท่องเที่ยวมีการรวมกลุ่มอยู่ 2 ลักษณะ เป็นกลุ่มหน่วยงาน และเป็นกลุ่มชุมชน โดยกลุ่มหน่วยงาน มี
ทางานเป็นกลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวตาบลทุ่งหว้า โดยสมาชิกเครือข่ายฯ อยู่ในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
มีโครงสร้างการทางาน และตัวแทนของแต่ละกลุ่มร่วมเป็นคณะกรรมการ มีการประชุมเครือข่ายในวันที่
10 ของทุกเดือน เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวทางในการแก้ไขและพัฒ นา
กิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาทั้งจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่ นทั้งเทศบาล
ตาบลทุ่งหว้า องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหว้า หน่วยงานภาครัฐ ทั้ง สานักงานพัฒนาชุมชน สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ให้การสนับสนุนทั้ง
ด้านการพัฒนาพื้นที่ การอบรมให้ความรู้ ร่วมทั้งแนวทางในการบริหารจัดการ เช่น การอบรม ให้ความรู้
ไกด์/คนพายเรือเข้าถ้า เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และความรู้ด้านธรณีวิทยา การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก การพัฒนาการให้บริการด้านที่พัก มีการดาเนินงานภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์และ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าการลดขยะ เช่น การไม่อนุญาตให้นาขวดน้าพลาสติก หรือขนมขนมห่อ
หรืออาหารเข้าไปในถ้า การใช้ลูกตะบูนมาใช้ให้เกิดประโยชน์และต่อยอดมาวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าของที่
ระลึกด้านการมัดย้อม อีกทั้งทางชุมชนเองมีข้อปฏิบัติในการรองรั บนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะการเข้าถ้า
เลสเตโกดอน เช่น มีการจากัดจานวนในการรองรับนักท่องเที่ยว จานวน 80 คนต่อวัน และจะต้องแจ้ง
ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวถ้าเลสเตโกดอน การศึกษาตารางน้าขึ้นลง
เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอีกด้วย
ส่วนกลุ่มชุมชนมีโครงสร้างการทางานและมีคณะกรรมการเป็นสมาชิกในชุมชน
มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มของที่ระลึก กลุ่มการแสดง กลุ่ม
ไกด์ท่องเที่ยวของชุมชน แนวคิดในการบริหารจัดการ เป็นการใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เพื่ออยากให้ป่าอยู่ กับชุมชน เป็นการสร้างชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และสร้างรายได้ อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสานึกให้กลุ่มเยาวชนมีสานึกรักถิ่นที่อยู่
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7) จังหวัดสตูล : ด้านการมีส่ว นร่ว ม การใช้การจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยว
มาสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนช่วยในการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพื้นที่ป่า เป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งของคนในชุมชน โดยเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่ว มในการดาเนินงานต่าง ๆ ตาม
โครงสร้างการทางานและหน้าที่ที่รับผิดชอบและทั กษะที่ตนเองถนัด ชุมชนในเครือข่ายการท่องเที่ยว
ชุมชนของจังหวัดสตูล ชุมชนมีการร่วมประชุม เชื่อมโยงในการขับเคลื่อนเครือข่าย หากแต่ไม่มีการดูแล
จากเครื อข่าย ชุมชนจึ งต้องทาหน้าที่ในการขับเคลื่ อนชุมชนเอง โดยไม่มีงบประมาณสนับสนุ น การ
ดาเนินงาน สาหรับหน่วยงานภายนอก เช่ น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาควน
กาหลง สนจ.สตูล ได้ให้การสนับสนุนทั้งในด้านเงินทุน รวมถึงองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว การบริการ การตลาด การบัญชี
4.4.2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ผลการสารวจการตระหนั กรู้ พฤติกรรม พฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ต่อการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบในกรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
4.4.2.1 ข้อมูลเชิงประชากร
จากการศึกษาข้อมูลประชากรของนักท่องเที่ยวชาวไทยจานวน 218 คน ที่
เดินทางไปเที่ยวกรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล พบว่าส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อย
ละ 63.76) อายุอยู่ระหว่าง 21 – 30 ปี (ร้อยละ 42.20)
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 58.72) และประกอบอาชีพอื่น ๆ
(ร้ อยละ 56.88) ซึ่งมีร ายได้อยู่ ร ะหว่าง 2,000 – 300,000 บาท โดยที่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ตมีรายได้น้อยที่สุด 2,000 บาท และนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลมีรายได้สูงที่สุด
300,000 บาท
4.4.2.2 ความตระหนักรู้ต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ความตระหนักรู้ต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.09) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่
นักท่องเที่ยวควรให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นในขณะท่องเที่ยว (มีค่าเฉลี่ ยอยู่ ที่
4.19)
นักท่องเที่ยวควรแสดงพฤติกรรมอย่างมีจริยธรรมในขณะท่องเที่ยว (มีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.18) และลาดับที่ 3 ซึ่งมี 2 ประเด็น ได้แก่ การรับประทานอาหารจากร้านอาหารของท้องถิ่น
ในขณะท่องเที่ยวเป็นการช่วยกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจของท้องถิ่น (มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.14) และการใช้
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ผลิ ตภัณฑ์ที่ส ามารถย่ อยสลายง่ายเป็นการช่ว ยปกป้องสิ่ งแวดล้อมในขณะท่องเที่ยว (มีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่
4.14) ตามลาดับ
ผลการประเมินตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ประเมินตนเองในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าความตระหนักรู้เกี่ยวกับการถ่ายรูปชาวบ้านในขณะท่องเที่ยวควร
ได้รับการอนุญาตก่อนนั้น นักท่องเที่ยวชาวไทยจะให้คะแนนน้อยที่สุด (มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.92) ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่านักท่องเที่ยวมีความตระหนักรู้ต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในประเด็นนี้ค่อนข้างน้อยเมื่อ
เทียบกับประเด็นอื่น ๆ
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ตและสตูล พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยว 1 - 2 ครั้งต่อปี (ร้อยละ
42.66) โดยเลือกสถานที่ท่องเที่ยวตามความสะดวก (ร้อยละ 33.49) ใช้เวลาในการพานักประมาณ 1 – 2
วัน (ร้อยละ 54.59) มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว โดยไม่รวมค่าเดินทางประมาณ 5,000 – 10,000 บาท
และมักจะเดินทางร่วมกับครอบครั ว (ร้อยละ 35.78) หรือเดินทางกับเพื่อน (ร้อยละ 34.40) ในลักษณะ
รูปแบบการเดินทางแบบท่องเที่ยวอิสระ (ร้อยละ 85.78) และใช้รถส่วนตัวเป็นพาหนะในการเดินทาง
(ร้อยละ 58.26) เนื่องจากมีความสะดวก (ร้อยละ 63.76)
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว คือ เพื่อการพักผ่อน (ร้อยละ 80.28)
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่นิยม ได้แก่ การเที่ยวชมธรรมชาติ (ร้อยละ 59.63) นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมพัก
ในโรงแรม/รี ส อร์ ท (ร้ อยละ 67.89) เนื่องจากมีสิ่ งอานวยความสะดวก (ร้อยละ 43.12) นอกจากนี้
นักท่องเที่ยวมักจะบริโภคอาหารที่ชุมชนผลิต (ร้อยละ 71.10) มีการรับทราบข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านสื่อ
ออนไลน์ (ร้อยละ 66.97) และจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน (ร้อยละ 50.83) ตามลาดับ
สาหรับพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.80) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว (มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13) รองลงมา ได้แก่ การเคารพต่อ
วั ฒ นธรรม/วิ ถี ชี วิ ต /ความเชื่ อ ของคนในพื้ น ที่ (มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 4.11) และศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ต นตาม
กฎระเบียบหรือข้อปฏิบัติของพื้นที่/สถานที่ท่องเที่ยว (มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.06) ตามลาดับ
ผลการประเมินตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบนั้น ยังมีข้อน่าสังเกตคือ ประเด็นด้านการแจ้งผู้ดูแลพื้นที่ท่องเที่ยวเกี่ ยวกับมลภาวะหรือการ
ทาลายสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว (มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.46) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับปานกลาง และ
แตกต่างจากค่าเฉลี่ยในประเด็นอื่น ๆ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
รับผิดชอบของชาวไทย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบใน
ภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก (มีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.96) เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด 3 ล าดับแรก ได้แก่
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นักท่องเที่ยวพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ระลึกที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่ท่องเที่ยว (มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.08) รองลงมา ได้แก่ นักท่องเที่ยวพึงพอใจต่อรูปแบบโปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยว
อย่างมีความรับผิดชอบ (มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00) และ นักท่องเที่ยวพึงพอใจต่อคุณภาพและความเหมาะสม
ของอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของชุมชน (มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.99) ตามลาดับ อย่างไรก็ตามแม้ว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยจะมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้านแล้ว พบว่า
นักท่องเที่ยวพึงพอใจต่อรูปแบบโปรแกรมของรัฐเพื่ อการปกป้องและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีความ
รับผิดชอบ (มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.84) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับด้านอื่น ๆ
4.4.3 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
4.4.3.1 ข้อมูลเชิงประชากร
จากการให้ ข้ อ มู ล ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยจ านวน 224 คน เดิ น ทางไปเที่ ย ว
กรุ งเทพมหานคร จั งหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล พบว่า ส่ ว นใหญ่เป็นชาย (ร้อยละ 50.45) ซึ่ง
ใกล้เคียงกับเพศหญิง (ร้อยละ 49.55) มีอายุอยู่ระหว่าง 21 – 30 ปี (ร้อยละ 52.68)
มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 65.63) และประกอบอาชีพอื่น ๆ (ร้อยละ
74.55) มีร ายได้อยู่ ร ะหว่าง 120 – 200,000 ดอลล่ าร์ส หรัฐ โดยที่ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มา
ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีรายได้น้อยที่สุด (120 ดอลล่าร์สหรัฐ) และนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนมีรายได้สูงที่สุด (200,000 ดอลล่าร์สหรัฐ)
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครมีความหลากหลาย ทั้งจากยุโรป
เอเชีย และออสเตรเลีย ส่วนนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตจะมาจากยุโรป อเมริกา เอเชีย
และออสเตรเลีย ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่จะมาจากยุโรป และ
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลจะมีความหลากหลายเช่นกัน ทั้งจากยุโรป อเมริกา เอเชีย และ
ออสเตรเลีย
4.4.3.2 ความตระหนักรู้ต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ความตระหนักรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.19) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่
นักท่องเที่ยวควรให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นในขณะท่องเที่ยว (มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.42)
นั กท่องเที่ย วควรแสดงพฤติกรรมอย่างมีจริยธรรมในขณะท่องเที่ยว (มีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.36) และการ
รับประทานอาหารจากร้านอาหารของท้องถิ่นในขณะท่องเที่ยว เป็นการช่วยกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น (มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.28) ตามลาดับ
ผลการประเมินตนเองของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่
ผลการประเมินด้านความตระหนักรู้เกี่ยวกับการถ่ายรูปชาวบ้านในขณะท่องเที่ยวควรได้รับการอนุญาต
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ก่อนนั้น นักท่องเที่ยวต่างประเทศจะให้คะแนนน้อยที่สุด (มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.73) ซึ่งมีทิศทางเช่นเดียวกับ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมนั ก ท่อ งเที่ยวต่ างประเทศที่ มาเที่ยวในกรุง เทพมหานคร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ตและสตูล พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างงชาติส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยว 1 – 2
ครั้งต่อปี (ร้อยละ 41.07) โดยเลือกสถานที่ท่องเที่ยวจากชื่อเสียงของแหล่ง (ร้อยละ 40.63) มักจะใช้เวลา
ในการพานักมากกว่า 6 วัน (ร้อยละ 30.36) รองลงมาคือ 3 – 4 วัน (ร้อยละ 29.46) มีค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยว โดยไม่รวมค่าเดินทาง 5,000 – 10,000 (ร้อยละ 43.30) รองลงมา คือ มากกว่า 10,000 บาท
(ร้อยละ 42.41) ส่วนใหญ่เดินทางกับเพื่อน (ร้อยละ 36.61) ในลักษณะรูปแบบการเดินทางแบบท่องเที่ยว
อิสระ (ร้อยละ 82.14) และใช้รถสาธารณะเป็นยานพาหนะในการเดินทาง (ร้อยละ 55.36) เนื่องจากมี
ความสะดวก (ร้อยละ 50.45) นอกจากนี้นักท่องเที่ยวต่างประเทศส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว
คือ เพื่อการพักผ่อน (ร้อยละ 51.34) กิจกรรมการท่องเที่ยวที่นิยม ได้แก่ การเที่ยวชมธรรมชาติ (ร้อยละ
50.45) นักท่องเที่ยวต่างประเทศนิยมพักในโรงแรม/รีสอร์ท (ร้อยละ 63.39) โดยพิจารณาจากราคา (ร้อย
ละ 50.45) มีการบริโภคอาหารที่ชุมชนผลิต (ร้อยละ 64.29) รับทราบข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์
(ร้อยละ 48.21) และจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน (ร้อยละ 42.86) ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
พบว่า นักท่องเที่ยวต่างประเทศมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.80) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ การเคารพต่อวัฒนธรรม/วิถี
ชีวิต/ความเชื่อของคนในพื้น ที่ (มีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.38) รองลงมา ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎระเบี ย บที่
เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว (มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.21) และการศึกษาและปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบหรือข้อปฏิบัติของพื้นที่/สถานที่ท่องเที่ยว (มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.08) ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบ
อีกว่า นั กท่ องเที่ย วต่างประเทศมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอยู่ในระดับปานกลางใน 2
ประเด็น คือ การแจ้งผู้ดูแลพื้นที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับมลภาวะหรือการทาลายสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
(มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.09) และขณะท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวได้ทากิจกรรมเพื่อสังคมต่ าง ๆ เช่น การปลูกป่า
ทดแทน การบริจาคให้ผู้ยากไร้ การปล่อยสัตว์น้าเพื่อการอนุรักษ์ เป็นต้น (มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.08) ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของ
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ พบว่า มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในภาพรวมอยู่ในระดับ
มา (มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.60) เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ นักท่องเที่ยวพึงพอใจต่อ
คุณภาพและความเหมาะสมของอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของชุมชน (มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.96)
รองลงมา ได้แก่ นักท่องเที่ยวพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ระลึกที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
พื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย ว (มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 3.82) และ นั ก ท่ อ งเที่ ย วพึ ง พอใจต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนเพื่ อ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ (มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.63) ตามลาดับ
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ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ต่างประเทศ มี 3 ประเด็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ นักท่องเที่ยวพึงพอใจต่อรูปแบบโปรแกรมของรัฐ
เพื่อการปกป้องและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ (มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.46) นักท่องเที่ยวพึง
พอใจต่อการบริหารจัดการของพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งก่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.46) และนักท่องเที่ยวพึงพอใจต่อการเดินทางมายังพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและ
ปลอดมลภาวะ (มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.33) ตามลาดับ
4.4.4 สรุปพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศต่อการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ
ภาพรวมการประเมิน ความตระหนัก รู้ต่ อการท่ องเที่ยวอย่า งรับผิ ดชอบ พบว่า นักท่องเที่ ย ว
ต่างประเทศ (มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.19) มีความตระหนักรู้ต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสูงกว่านักท่องเที่ยว
ชาวไทย (ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.09) แต่อย่างไรก็ตามสาหรับประเด็นการให้คะแนนยังคงเป็นไปในทิศทางที่
สอดคล้องกัน ส่วนพฤติกรรมนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศมี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวในลักษณะที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ยกเว้นพฤติกรรมบางด้านที่ไม่เหมือนกัน อาทิ
เช่น
1) การเลือกสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวไทยจะเลือกตามความสะดวก ส่วนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเลือกตามชื่อเสียงของแหล่ง
2) ระยะเวลาในการพ านั ก นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยจะใช้ เ วลา 1 – 2 วั น ส่ ว นนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ต่างประเทศจะใช้เวลามากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย เช่น มากกว่า 6 วัน หรือ 3 -4 วัน เป็นต้น
3) นักท่องเที่ยวต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในภาพรวมมากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย
4) ยานพาหนะในการเดินทาง ซึ่งนักท่องเที่ย วชาวไทยนิยมใช้รถส่วนตัวในขณะที่นักท่องเที่ยว
ต่างชาติจะเลือกใช้รถสาธารณะ
ส่วนพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 อีกทั้งประเด็น
การประเมินตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ใน 3 ลาดับแรก ได้แก่ การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว การเคารพต่อวัฒนธรรม/วิถีชีวิต/ความ
เชื่อของคนในพื้นที่ และศึกษาและปฏิบัติตนตามกฎระเบี ยบหรือข้อปฏิบัติของพื้นที่/สถานที่ท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังมีข้อสังเกตในประเด็นการแจ้ง
ผู้ดูแลพื้นที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับมลภาวะหรือการทาลายสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งทั้งนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติประเมินตนเองและมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
นักท่องเที่ยวยังแสดงออกหรือมีส่วนร่วมน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประเด็นอื่น ๆ
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นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวต่างประเทศได้ทากิจกรรมเพื่อสังคมขณะท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้อาจเกิดจากนักท่อ งเที่ยวส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวเพื่อมาพักผ่อนและชื่นชมธรรมชาติ
และวิถีชีวิตของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว จึงไม่ได้มีการเตรียมการมาเพื่อทากิจกรรมเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็น
การปลูกป่า การบริจาคให้ผู้ยากไร้ หรือการปล่อยสัตว์น้าเพื่อการอนุรักษ์ เป็นต้น ส่วนความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ จะเห็นได้ว่าความ
พึงพอใจต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศมีความ
ใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาในภาพรวมเห็นว่า นักท่องเที่ยวต่างประเทศ (มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.60) มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่ากว่านักท่องเที่ยวชาวไทย (ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ = 3.96)

4.5 ผลการศึ ก ษาวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 4 แนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้
เพื่อเปลี่ยนแปลง และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทัศนคติ ทักษะ และพฤติกรรมจนสามารถปฏิบัติงาน
ด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมีความรับผิดชอบมีแนวทางดังนี้
4.5.1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
การวางเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การสร้าง
กระบวนการเรี ย นรู้ เพื่อเปลี่ ย นแปลง และพัฒ นาบุคลากร ให้ มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ความ
ตระหนัก ทักษะ ประสบการณ์ และพฤติกรรม จนสามารถปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมีความ
รับผิดชอบ
การกาหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่ างรับผิดชอบ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีวัตถุประสงค์หลัก 4 ข้อ ได้แก่ การสร้างความรู้ และความ
เข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การสร้างทัศนคติ และความตระหนักต่อการจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจ
ต่อความรับผิดชอบ การสร้างทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบ
และการสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการจัดการท่องเที่ยว
การกาหนดกลุ่มเป้าหมายบุคลากรเพื่อพัฒนารองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เป้าหมาย
การพัฒนาบุ คลากรเพื่อรองรั บ การท่องเที่ยว เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยว สามารถ
จาแนกได้ 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการ เป็นผู้
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กาหนดนโยบายและแผนการท่องเที่ยวขององค์กร บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เป็นผู้นา
นโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติหรือดาเนินการหรือการจัดการท่องเที่ยว ชุมชน หรือผู้จัดการท่องเที่ยว
ชุมชน เป็นผู้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์ และรับผลกระทบจากการท่องเที่ยว
โดยตรง และ นักท่องเที่ยว เป็นผู้ได้รับผลจากการดาเนินการหรือการจัดการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นผู้ให้
ประโยชน์และผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวและผู้จัดการท่องเที่ยวโดยตรง
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาบุคคลากร
สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย คานึงถึงเป้าหมาย วัต ถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สามารถเลือกรูปแบบ 5 รูปแบบ ได้แก่ ตามระดับของบุคลากร แบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ด้วยการพัฒนาความรู้บุคลากร ระดับกลาง ด้วยการพัฒนาศักยภาพ
ทักษะบุคลากร และระดับสูง การพัฒนาศักยภาพการประยุกต์ใช้ กระบวนการพัฒนาบุคลากร การสร้าง
การเรียนรู้ สามารถพัฒนาเป็นลาดับขั้น เริ่มจากการพัฒนาความรู้ การพัฒนาทัศนคติ และการพัฒนา
ทักษะ เพื่อส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างรับผิดชอบ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร รูปแบบการ
เข้าร่วมเป็นหมู่คณะ หรือรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเข้าร่วมเป็นรายบุคคล ทั้งรูปแบบการพัฒนา
บุคลากรแบบทางการ และแบบไม่เป็นทางการ ควรแบบมีแผนงานและโครงสร้างหลักสูตรของกิจกรรมที่
ชัดเจน การจัดทาหลักสูตรการพัฒนา จาแนกออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ หลักสูตรระยะสั้น มุ่งเน้นการ
ฝึกอบรมสร้างความรู้ และความเข้าใจ หลักสูตรระยะกลาง มุ่งเน้นสร้างทัศนคติ และความตระหนัก
ทักษะ และประสบการณ์ หลั กสู ตรระยะยาว มุ่งเน้นสร้างพฤติกรรมความรับผิ ดชอบต่อการจัดการ
ท่องเที่ยว การสร้างหลักสูตร มี 2 แบบ ได้แก่ การสร้างข้อมูลหรือเนื้อหารูปแบบ Online เพื่อให้ความรู้
และสร้างความเข้าใจ และการสร้างข้อมูลหรือเนื้อหารูปแบบ Offline เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์
เรียนรู้ การสร้างสื่อการเรียนรู้ ทั้งสื่อเอกสารและสื่อ Online ผ่านเวปไซด์ ไลน์ เฟสบุ๊ค เน้นกลุ่มเป้าหมาย
นักท่องเที่ยวทั่วไป ได้มีช่องทางหลากหลายในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างการเรียนรู้ ความตระหนัก
การเตรียมความพร้อม และการเลือกแสดงออกทางพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อบุคคล สังคม ชุมชน
ลาดับขั้นของการเรียนรู้และวิธีการสร้างการเรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของบุคลากร
การสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ให้ความสาคัญต่อการสร้างการเรียนรู้
ใน ความรู้ (Knowledge) ทั ศ นคติ (Attitude) ทั ก ษะ (Skill) ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมของบุ ค ลากร
(Behavior) โดยใช้แนวคิดปิรามิดการเรียนรู้ มาผนวกกับการแบ่งลาดับขั้นการเรียนรู้ ประกอบด้วย การ
ให้ความรู้ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรั บผิดชอบ เพื่อทาให้บุคลากรสามารถจดจาความรู้ที่ได้รับการ
ถ่ า ยทอด ด้ ว ยการสร้ า งการเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารบรรยายให้ ค วามรู้ และการให้ อ่ า นเอกสารหรื อ คู่ มื อ
ประกอบการบรรยาย การสร้างความเข้าใจ ให้บุคลากรสามารถนาความรู้มาวิเคราะห์ ปรับใช้ในการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือวางแนวทางรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการจัดการท่องเที่ยวให้มีความรับผิดชอบ
โดยวิธีการใช้สื่อกรณีศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
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การสร้างการสารวจและการค้นหา ให้บุคลากรได้รับประสบการณ์ตรงจากการมีส่วนร่วมในการสารวจ
ค้นหาความรู้ หรือร่ว มกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการให้บุคลากรได้ศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจ และประสบการณ์ต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การวิเคราะห์ ให้บุคลากรสามารถมีทักษะใน
การคิดวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา ความต้องการ ข้อจากัดในการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ด้วยวิธีการเพิ่มทักษะให้บุคลากรวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน และจากการได้
สารวจค้นหาความรู้ด้วยตนเองด้วยกระบวนการกลุ่ม การประเมินผล ให้บุคลากรสามารถตัดสินคุณค่า
ของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ถึงความสาคัญ และความจาเป็นของการจัดการท่องเที่ ยวที่ต้องมีความ
รับผิดชอบ ด้วยวิธีการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อร่วมถอดบทเรียนการเรียนรู้ พร้อมนาเสนอความรู้ให้กลุ่ม
ย่อยอื่นได้ร่วมเรียนรู้ การอธิบายและการสรุปผล ให้บุคลากรสามารถสรุปความรู้ที่ได้เรียนรู้ จนเกิดความ
เชื่อมั่นในความรู้ สามารถให้แนวทางการนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ ด้วยวิธีการสร้างโอกาสให้บุคลากรได้
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น หรือสอนผู้อื่นให้รับความรู้ การขยายความรู้ ให้บุคลากรสามารถพัฒนา
ความรู้ และการขยายความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ด้วยวิธีการให้บุคลากรจัดทาแผน
ดาเนินงาน และประเมินผลการทางานด้วยตนเอง ผนวกกับการประเมินผลการทางานขององค์กร เพื่อร่วม
วิเคราะห์ถึงศักยภาพในการขยายความรู้ของบุคลากรในการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ล าดั บ ขั้ น ของการเรี ย นรู้ แ ละวิ ธี ก ารสร้ า งการเรี ย นรู้ ก ารท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบของ
นักท่องเที่ยว อาจวางเป้ า หมายของการสร้างการเรียนรู้ ด้านความรู้ด้ว ยการให้ ความรู้เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Knowledge) ด้านทัศนคติด้วยการสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการ
แสดงพฤติ ก รรมมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (Attitude) ด้ า นทั ก ษะด้ ว ยการมี ป ระสบการณ์ ท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
รับผิดชอบ (Skill) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรับผิ ดชอบของนักท่องเที่ยว (Behavior) โดยใช้แนวคิด
ปิรามิดการเรียนรู้ เพียง 5 ขั้นตอน ซึ่งสามารถสร้างการเรียนรู้ได้ร้อยละ 75 เป็นอย่างมาก เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวมีข้อจากัดของเป้าหมายของการมาท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินมากกว่าการเรียนรู้ การ
เสริมเป้าหมายของเรียนรู้ของผู้จัดการท่องเที่ยวจึงอาจทาได้มากน้อยขั้นตอนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความ
สนใจ เวลา และพฤติกรรมพื้นฐานของนักท่องเที่ยว จึงสามารถประยุกต์ขั้นตอนของการเรียนรู้และมี
วิธีการสร้างการเรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ประกอบด้ว ย การให้ความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ด้วยการจัดทาสื่อตัวหนังสือ ภาพ และเสียง ผ่านช่องทางการสื่อสารหลาย
ช่องทาง การสร้างความเข้าใจ จนนาไปสู่ความตระหนักในการแสดงพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อ
การท่องเที่ยวเบื้องต้น ด้วยการจัดทาสื่อตัวหนัง สือ ภาพ และเสียง ผ่านช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง
และการสื่อสารสอดแทรกผ่านกิจ กรรมท่องเที่ยว พร้อมสร้างบทเรียนการเรียนรู้หลังจากทากิจ กรรม
ท่องเที่ยว การสร้างการสารวจและการค้นหา นักท่องเที่ยวทากิจกรรมท่องเที่ยวพร้อมให้คาถามนาเพื่อ
สร้างความสนใจค้นหาคาตอบ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบด้วยตนเอง การ
วิเคราะห์ สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนได้เรียนรู้ ด้วย
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กระบวนการกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ หรือเป็นการชวนพูดคุยในจังหวะเวลาที่เหมาะสมให้ได้ความคิดและ
มุมมองต่างๆ ที่หลากหลาย การประเมินผล ขั้นตอนนี้สามารถผนวกกับการวิเคราะห์ เพื่อถอดบทเรียน
การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ การตัดสินใจถึงสิ่งที่ควรกระทาหรือไม่ควรกระทาในการแสดงออกทาง
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และภาระรับผิดชอบในสิ่งที่นักท่องเที่ยวควรทา
องค์ความรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท้องถิ่น มีรายละเอียดองค์ความรู้
ของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ทั้ง เป้าหมายของการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบ ความหมายของการ
ท่องเที่ย วอย่ างรั บ ผิ ดชอบ ลั กษณะของการท่ อ งเที่ ยวอย่า งรับ ผิ ดชอบ หลั กการของท่อ งเที่ยวอย่ า ง
รับผิดชอบ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ดังนี้
1. เป้าหมายของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบและเป็น
การท่ อ งเที่ ย วที่ ส ร้ างสมดุ ล ต่ อ สั ง คม เศรษฐกิ จ วั ฒ นธรรม และสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ เป็ น รากฐานสู่ การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างรั บผิดชอบ กระบวนการทางการท่องเที่ยวที่ไม่ส ร้าง
ผลกระทบ เคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม อนุรักษ์และสืบทอดประเพณี วิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น
ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่กับการสร้างประสบการณ์ ความเพลิดเพลินให้แก่นักท่องเที่ยว
ซึง่ ดาเนินการโดยบุคคล กลุม่ บุคคล ชุมชนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สนับสนุน และส่งเสริม
กระบวนการให้เกิดกลไกการบู รณาการการท่องเที่ยวนาไปสู่การวางแผน กาหนดนโยบาย สร้างการ
ตระหนั ก รู้ เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม ด าเนิ น การภายใต้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
3. ลักษณะของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มี 15 ประการ ได้แก่ การรับผิดชอบเชิงนโยบาย
การรับผิดชอบต่อคนในชุมชน การรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยว การรับผิดชอบต่อสังคม การรับผิดชอบต่อ
ชุมชน การรับผิดชอบต่อวัฒนธรรม การรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ การรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม การรับผิดชอบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว การรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ
การรับผิดชอบต่อการจัดการท่องเที่ยว การรับผิดชอบต่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้ การรับผิดชอบต่อ
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การรับผิดชอบต่อการไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อชุมชน และการรับผิดชอบ
ต่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว
4. หลักการของท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน สร้างโอกาสให้คนในชุมชนทุก
ช่ว งวัย ได้มีส่วนร่ว มในการจัดการท่องเที่ยว มีระบบการจัดการภายใน มีส่ ว นร่ว มแสดงความคิดเห็น
วางแผน ตัดสินใจ ดาเนินการ รับผิดชอบต่อการกระทา รับผลประโยชน์ร่วมกัน พูดคุยปรึกษากัน การ
สร้างความตระหนักให้เห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม และ
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ประสานการทางานเชื่อมโยงกันด้วยความเข้าใจ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสม และคานึงถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกัน ความรับผิดชอบจัดการท่องเที่ยว ความรับผิดชอบต่อตนเอง การรู้บทบาท
หน้าที่ของตนเอง และความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งด้านทรัพยากรภายในชุมชน ด้านการสื่อสาร ด้านการ
ให้ข้อมูล ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการให้บริการ ด้านความปลอดภัย การสร้างมาตรฐานให้กับสิ่ง
อานวยความสะดวกต่าง ๆ การจัดการท่องเที่ยวด้วยการลงมือปฏิบัติทาให้เห็นได้จริง อย่างมีจิตสานึก
ตระหนักรู้ ใส่ใจรับผิดชอบทุกรายละเอียด การพัฒนา ทดลองทา ต่อยอด สร้างสรรค์ เพื่อให้เห็นผลเชิง
รูปธรรมอย่างแท้จริง แนวทางการปฏิบัติ การกระทา ด้วยจิตสานึกรับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน และสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุ ด และมีส่วนในการฟื้นฟู
อนุรักษ์วัฒนธรรม โบราณสถาน ประเพณีของชุมชนให้คงอยู่ การรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยว สร้างความ
ตระหนัก ให้เกียรติ เคารพ และเข้ าใจความเป็นประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมของชุมชน ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้ ศึกษา ทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน และเป็นส่วน
หนึ่งของการร่วมอนุรักษ์รักษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน
5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการท่องเที่ ยวอย่างรับผิดชอบ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ชุมชน หรือนักท่องเที่ยว มีความรู้ความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม
ตั้งแต่การกาหนดนโยบายและการลงมือปฏิบัติการจริง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีแนวทางที่เป็นหลัก
ปฏิบัติชัดเจนในการดาเนินงานด้านการท่องเที่ยว และเป็นเครื่องมือตรวจวัดความรับผิดชอบของการ
ทางานท่องเที่ยว การรับรู้ถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เห็นความสาคัญ เกิดการยอมรับ นาไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบ และการได้รับประโยชน์อย่างเท่า
เทียม จากความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ สร้างเศรษฐกิจแบบกระจายตัว ไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะคน
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
องค์ประกอบของการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ประกอบด้วยความรู้ ทัศนคติ ทักษะ
และพฤติกรรม ดังนี้
1. ความรู้ และความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ไม่ใช่
รูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ แต่เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมถึงความรับผิดชอบต่อการท่องเที่ยว ซึ่งอาจ
เป็นลักษณะของการจัดการระบบต่างๆของการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ที่มีความรอบคอบ และใส่ใจถึง
ผลกระทบรอบด้าน โดยเฉพาะผลกระทบด้านลบที่ส่งผลต่อแหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนท่องเที่ยว ทั้ง ความ
รับผิดชอบของชุมชนและสังคม ด้วยการจัดการคนในชุมชน การจัดการกลุ่ม การจัดการทรั พยากรการ
ท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว การจัดการผลกระทบ การจัดการควบคุม
ปริมาณของนักท่องเที่ยว การจัดการข้อมูลและการสื่อสาร การจัดการเรียนรู้ การจัดการสังคมให้เข้มแข็ง
และการจั ดการการสนั บ สนุ น จากหน่วยงานภายนอก ความรั บผิดชอบของภาครั ฐ ด้ว ยการจัดการ
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นโยบายและการวางแผน การจัดการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลจากการดาเนินการ
ท่องเที่ยว การจัดการสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดการพัฒนาบุคลากร การจัดการแนวทางที่ปฏิบัติ การ
จัดการชุมชน การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว การจัดการประโยชน์ การจัดการส่ งเสริมสร้างจิตสานึก
การอนุรักษ์รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม การจัดการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว
และการจัดการข้อมูลและการสื่อสาร ความรับผิดชอบของภาคเอกชน ด้วยการจัดการบทบาทเป็นคน
กลางประสานงานระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชน การจัดการระบบการทางานแบบมี ส่วนร่วม การจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน การจัดการควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ การจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยวใส่ใจต่อกระบวนการเรียนรู้ การจัดการกิจกรรมท่องเที่ยว ความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยว
ด้วยการแสวงหาข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชน การตระหนักถึงการเคารพวัฒนธรรมของชุมชน การ
ยอมรับกฏกติกาชุมชน การไม่สร้างปัญหาให้กับแหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชน การแจ้งความประสงค์เข้ามา
ทากิจ กรรมท่องเที่ย วล่ ว งหน้ า การรับผิ ดชอบต่อการยกเลิ ก การทากิจกรรมท่ องเที่ยวล่ ว งหน้า การ
ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยว การตอบสนองการสร้างการเรียนรู้ของชุมชน และ
การกระจายรายได้ให้ชุมชน
2. ทัศนคติ และความตระหนักต่อการจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบ จากความรู้
ความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หากไม่สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดทัศนคติที่ดีและมีความ
ตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จะไม่สามารถสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการท่องเที่ยว
ได้ ซึ่งทัศนคติและความตระหนักสาคัญ ประกอบด้วย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีศักยภาพการจัดการ
ท่องเที่ย ว การมีส่ ว นร่ ว มสร้ างพลั งการพัฒ นา กระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่อ งมื อสู่ การพัฒ นา สั ง คม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมชุมชนเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวสาคัญ ถิ่นฐานบ้านเกิดของตนมีคุณค่า การ
ท่องเที่ยวให้ทั้งประโยชน์และโทษ นักท่องเที่ยวสามารถปรับตัวบนความแตกต่าง ผลประโยชน์จัดการไม่ดี
สร้างความขัดแย้ง การท่องเที่ยวไม่ใช่ทางออกของการพัฒนาเพียงอย่างเดียว และจุดยืนการท่องเที่ยว
ควบคุมการเปลี่ยนแปลง
3. ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบ จากความรู้
ความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดทัศนคติที่ดีและมีความตระหนัก
ต่อการท่องเที่ย วอย่ างรั บ ผิ ดชอบแล้ ว การเสริมทัก ษะและประสบการณ์ ที่ เกี่ ยวข้ อง จะมีส่ ว นสร้ า ง
พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการท่องเที่ยวได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งทักษะและประสบการณ์สาคัญต่อ
การพัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ประกอบด้วย ทักษะการแสวงหาข้อมูล
รอบด้าน เชิงลึก และตรวจสอบข้อมูล อย่างถูกต้อง ทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อสามารถวางแผน การ
จัดการ การดาเนินการ สู่การพัฒนาได้อย่างแท้จริง ทักษะการประสานงาน เพื่อการทางานร่วมกับทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดการท่องเที่ยวไปในทิศทางเดียวกัน ทักษะการสื่อสารอย่างถูกต้องและชัดเจน สร้าง
ความเข้าใจ ความตระหนัก ควบคุมพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ทักษะการจัดการชุมชน ประสานความ
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ร่วมมือ ด้วยจุดมุ่งหมายหรือเจตนาที่ดีระหว่างชุมชนกับภาครัฐและเอกชน ทักษะความคิดสร้างสรรค์
เพื่อให้ เกิดการพัฒ นาการท่อ งเที่ยวอย่า งสร้า งสรรค์ ทักษะการประสานผลประโยชน์ ร่ว มกันอย่ า ง
เหมาะสม เท่าเทียม ถูกต้อง โปร่งใส สร้างประสบการณ์เรียนรู้จัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบตัวอย่าง
เพื่อเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติ นามาสู่การคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ ประสบการณ์การทางานร่วมกับ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเรียนนโยบายและจุดมุ่งหมายของแต่ละองค์กร เลือกองค์ก รในการเชื่อม
ประสานงาน และการรู้เท่าทันสิ่งที่องค์กรให้โอกาส หรือพัฒนา และประสบการณ์การทางานจิตอาสาหรือ
จิตสาธารณะ เกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมทางานส่งผลต่อจิตใจที่ใส่ใจต้องผู้อื่นและสังคม เป็นการ
สนับสนุนเชิงพฤติกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อการจัดการท่องเที่ยว
4. พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการจัดการท่องเที่ยว บุคลากรที่มีส่วนในการจัดการท่องเที่ยว
ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ควรมี ก ารเปลี่ ย นแปลง หรื อ เกิ ด การพั ฒ นาตนเองผ่ าน
กระบวนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ต่ อ การแสดงออกในการท างานด้ า นการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งใส่ ใ จต่ อ รายละเอี ย ดของงานที่ ต้ อ งมี ค วาม
รับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ต่อองค์กร และต่อสังคม ประกอบด้วย พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อตนเอง ได้แก่
พฤติกรรมความเอาใจใส่ ความละเอียดรอบคอบ ความขยันหมั่นเพียร ภาระรับผิดชอบ ความอดทน ความ
ซื่อสัตย์/ความสุจริต ความตรงต่อเวลา การกล้าเผชิญหน้าต่อความจริง การยอมรับผลกระทบจากการ
กระทาของตนเอง พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กร ได้แก่ การรู้จักหน้าที่ของตนเอง และกระทาตาม
หน้าที่อย่างดีที่สุด การใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ การเคารพต่อกฏระเบียบ/กฎเกณฑ์ การ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี การปรับปรุงตนเองให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย และต่อสังคมให้ดี
ยิ่งขึ้น พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ ความเคารพ ความเป็นธรรม ความยุติธรรม ความเห็น
อกเห็นใจ การมีน้าใจช่วยเหลือส่วนรวมอย่างเต็มใจ การไม่ละเมิดสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น การเคารพต่อ
กฏระเบียบและกฎเกณฑ์ การดูแลรักษาของส่วนรวมเสมือนเป็นของตนเอง
การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีแนวทางการดาเนินการพัฒนา ประกอบด้วย ด้าน
บทบาทหน้าที่องค์กรภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการชุมชน ด้านการพัฒนาคนให้มีความรับผิดชอบ
ต่อการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอ ด้านการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การสร้างการเรียนรู้ บุคคลต้องมีความพร้อมในการ
เรียนรู้ ฐานจากความต้องการส่วนบุคคล การมีพฤติกรรม ซึ่งเป็นพฤติกรรมเดิมที่มีความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเอง องค์กร สังคมในระดับหนึ่ง และการมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งบรรยากาศองค์กร สถานที่
จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ จะมีส่วนสนับสนุนให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพและนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
เชิงพฤติกรรม รวมทั้งการสร้างความรับผิดชอบให้แก่นักท่องเที่ยว ด้วยการสื่อสารสาธารณะ การสื่อสาร
ในชุมชน การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว และการสร้างการเรียนรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว
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ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ การมีจิตสาธารณะ ห่วงใยผู้อื่น ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ความพร้อม
เรียนรู้ เปิดใจ ยอมรับ และให้ความร่วมมือในการพัฒนาตนเอง การเรียนรู้ด้วยการลงมือทา ลงมือปฏิบัติ
ทดลองทา การถอดบทเรียนการเรียนรู้เสมอ คิดสร้างสรรค์ ในสิ่งเดิมต่อยอดให้ดีขึ้น การคิดรอบคอบ หรือ
การมองรอบด้าน ปั จ จั ย ด้านกลุ่ ม/องค์กร ได้แก่ การวางเป้าหมายหรือนโยบายการท่องเที่ยวอย่ า ง
รับผิดชอบที่ชัดเจน การสร้างกระบวนการเรีย นรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างโอกาสให้บุคลากร
ได้เรียนรู้ การสร้างแรงจูงใจในการทางานอย่างรับผิดชอบ จะส่งผลต่อการมีกาลังใจ มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่
ทา การนาความรับผิดชอบไปกาหนดในคาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เพื่อสร้างบทบาท
หน้าที่ให้บุคลากรทางานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมให้การจัดการท่องเที่ยวใส่ใจต่อความรับผิดชอบใน
ทุกตาแหน่งงาน ปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ สังคมมีค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคม และความเชื่อในการทา
ดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว ซึ่งเป็นจริยธรรมของสังคม ส่งผลให้บุคลากรมีหลักคิดคอยเตือนสติให้มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อสังคม
4.5.2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ใน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ย วอย่างรับผิดชอบ ใน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต
และสตูล ขนาดของเครือข่าย เครือข่ายระดับจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัด
ภูเก็ต และจังหวัดสตูล ลักษณะของเครือข่าย เครือข่ายการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มี
พื้นที่ทางสังคมได้มาพบปะพูดคุย กาหนดประเด็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สร้างความรู้ความเข้าใจ
ความตระหนัก และการมีแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สมาชิกเครือข่าย จาแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น บุคลากรจากภาคเอกชน ทั้งภาค
ธุรกิจหรือผู้ประกอบการ และ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว บุคลากรจากชุมชนหรือ องค์กรชุมชน
ทั้งกลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มภาคประชาสังคม การก่อตัวของเครือข่าย เป็นการ
ต่อยอดจากเครือข่ายสังคมเดิม ซึ่งแต่ละจังหวัดได้มีการรวมกลุ่มกันตามภารกิจการท่องเที่ยวตามโอกาส
ทั้งที่มีความต่อเนื่อง และไม่มีความต่อเนื่อง และทั้งมีความเป็นเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการและเป็นทางการ
รวมทั้งความเป็นความเครือข่ายความสัมพันธ์แบบแน่น และเครือข่ายความสัมพันธ์แบบหลวม สมาชิก
ของเครือข่ายต่างมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกันทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่
ส่วนใหญ่ได้มีโอกาสทาความรู้จักกันมาก่อนผ่านเวทีการประชุมจัดโดยภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาค
ชุมชนท้องถิ่น ความเป็นเครือข่ายจึงเริ่มก่อตัวแล้วระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับกลุ่มหรือองค์กร
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องค์กรกับองค์กร การดาเนินการวิจัยนี้เริ่มสร้างการก่อตัวของเครือข่ายระดับจังหวัด ด้วยการจัดประชุม
กลุ่ มเป้ าหมายที่มีส่ ว นเกี่ย วข้ อ งกับ การท่ องเที่ยวในพื้น ที่ ด้ว ยการนาประเด็น “การท่องเที่ ยวอย่ า ง
รับผิดชอบ” มาอธิบายให้เห็นถึงความสาคัญ ความจาเป็นต่อการพัฒนาให้การท่องเที่ยวในพื้นที่มีความ
รั บ ผิ ด ชอบรอบด้ า นมากขึ้ น และให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายได้ ร่ ว มสะท้ อ นถึ ง ปั ญ หา การเสนอความคิ ด การ
แลกเปลี่ยนความคิดอย่างกว้างขวางถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผอดชอบในพื้นที่ จุดเริ่ม
ของการเรียนรู้ แล้วทบทวนตนเอง สะท้อนตนเอง สู่การฟังและเรียนรู้จากผู้อื่น และการมีจุดร่ว มของ
ทางออกของปัญหาหรือการพัฒนา เป็นการหลวมรวมไปสู่เป้าหมายร่วมกัน จนทาให้ผลจากการจัดประชุม
สามารถได้คาตอบสาคัญของการมีแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการมีความรู้สึกร่วมของการจัดประชุมครั้ง
ต่อไป จึงสะท้อนได้ถึงการเริ่มก่อตัวเป็นเครือข่ายที่ชัดเจน การพัฒนาเครือข่าย สมาชิกเครือข่ายแต่ละ
จังหวัด ได้ใช้การประชุมในการพูดคุยประเด็นการท่ องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในการพัฒนาเครือข่ายการ
เรียนรู้ร่วมกัน ด้วยการรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอธิบายถึงสถานการณ์การท่องเที่ยว การ
สะท้อนถึงปัญหา การดาเนินการจัดการ การให้แนวทางออกของปัญหา รวมทั้งแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการพัฒนาบุลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างกว้างกวาง มีความสนใจ
ตั้งใจ พร้อมเรียนรู้เป็นอย่างดี การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ของจังหวัดมี 3 ลักษณะ ได้แก่ การพัฒนา
เครือข่ายการเรียนรู้ที่ชุมชนมีบทบาทนา ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเป็นชุมชนชนบทและเป็นเครือข่ายเรียนรู้การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน (แม่ฮ่องสอน) การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ที่ภาคประชาสังคมมีบทบาทนา ซึ่ง
แหล่งท่องเที่ยวเป็นชุมชนเมืองและเป็นเครือข่ายเรียนรู้ภาคประชาสังคม (กรุงเทพมหานครและภูเก็ต)
และการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ที่ภาครัฐมีบทบาทนา (สตูล) ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเป็นอุทยานธรณีโลก
และเป็นเครือข่ายเรียนรู้ภาคประชาสังคมแบบเป็นทางการ

4.6 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การสังเคราะห์ กระบวนการดาเนินงานของการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
จากการศึ ก ษาผลการศึ ก ษาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ทั้ ง หมดของงานวิ จั ย นี้ ส ามารถสั ง เคราะห์
กระบวนการด าเนิ น งานของการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ กรณี ศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร จั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล ประกอบด้วย 11 กระบวนการ ดังนี้
4.6.1 การทบทวนสถานการณ์และนโยบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในประเทศไทย
4.6.2 การกาหนดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
4.6.3 การศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
4.6.4 การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
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4.6.5 การวางแนวทางการกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
4.6.6 การวางแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
4.6.7 การกาหนดตัวชี้วัดแนวทางการปฏิบัติของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
4.6.8 การวางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
4.6.9 การกาหนดพฤติกรรมความรับผิดชอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4.6.10 การวางแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
4.6.11 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
รายละเอีย ดแต่ล ะกระบวนการ มีการเชื่อมโยงต่อกัน เพื่อมุ่งหวังให้ ส ามารถนาไปเป็ น แนว
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทั้งในเชิงนโยบายและการนาไปปฏิบัติ ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้
4.6.1 การทบทวนสถานการณ์ นโยบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในประเทศไทย
การทบทวนสถานการณ์และนโยบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เป็นจุดเริ่มต้นสาคัญ
ของการทาความเข้าใจ เกิดความตระหนัก เห็นความสาคัญ ตลอดจนเห็นแนวทางในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ซึ่งพบว่าประเทศไทยมีหน่วยงานที่อยู่ในการกากับดูแลของรัฐ แบ่งการปกครอง
ออกเป็น 5 ระบบ ได้แก่ ระบบราชการส่วนกลาง ระบบราชการส่วนภูมิภาค ระบบราชการส่วนท้องถิ่น
ระบบการบริ ห ารแบบรั ฐ วิ ส าหกิ จ และองค์ ก ารมหาชน โดยมี ห น่ ว ยงานสนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย ว
ประกอบด้วย 3 ประเภท ได้แก่ หน่วยงานที่กากับดูแลรับผิดชอบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และองค์กรภาคเอกชนที่มีบทบาทต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
ประเทศไทยมีการวางนโยบายบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบ
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นับตั้งแต่มีการบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว คงไว้ซึ่งความมี
เอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ ความเป็นธรรมชาติ ความสะอาด ความปลอดภัย เป็นต้น และแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) ได้กล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว การ
พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้ปลอดภัย สะอาด ดูแลเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสาคัญโครงสร้าง
ประชากรสังคมผู้สูงอายุ พัฒนาการท่องเที่ยวเฉพาะทาง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 4 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับองค์การและสนับสนุนการท่องเที่ยว กฎหมายควบคุมนักท่องเที่ยว เช่น กฎหมายควบคุมและดูแล
ทรัพยากรท่องเที่ยว และกฎหมายควบคุมธุรกิจการท่องเที่ยว
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การมี เ ครื่ อ งมื อ เพื่ อ พั ฒ นาสู่ ก ารท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ประกอบด้ ว ย การประกวดรางวั ล
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) โรงแรมมาตรฐานเพื่อโลก มาตรฐานโฮมสเตย์
ไทยแนวคิดสีเขียว 7 ประการ (7 greens) ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว
โดยชุมชน และคู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ เข้าสู่ระบบการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อ ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของ
อย่างรับผิดชอบ และหน่วยงานภาครัฐมีแนวทางปฏิบัติสาหรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยเฉพาะ
ด้านลดผลกระทบทางลบ ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงความรับผิดชอบต่อความมั่นคง
และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้น่าอยู่และน่าเที่ยว
4.6.2 การกาหนดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบให้เกิดผลเป็นรูปธรรม หรือการนานโยบายไปสู่ การ
ปฏิบัติมีจึงมีการกาหนดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ประกอบด้วย รัฐบาล
ส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
ประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจการโรงแรมและที่พัก และผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยว และชุมชนที่มี
การจั ดการการท่ องเที่ ย ว โดยหน่ ว ยงานภาครัฐ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการท่ อ งเที่ยวแบ่ งเป็น 2 ส่ ว น ได้ แ ก่
หน่ ว ยงานหลั กที่เกี่ย วข้องกับ การท่ องเที่ยว เช่น กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
องค์การพัฒ นาพื้น ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และหน่ว ยงานสนับสนุนการท่องเที่ยว เช่น
อุทยานแห่งชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริม
การเกษตร สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น ส่วนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
ประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจการโรงแรมและที่พัก และผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบจะเข้าไปช่วยลดผลกระทบทางลบและยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสร้างมูลค่า
ทางด้านการตลาด และชุมชนที่มีการจัดการการท่องเที่ยว โดยพิจารณาจากชุมชนชนที่มีโครงสร้างการ
บริหารจัดการ มีวัตถุประสงค์ในการทางานด้านการท่องเที่ยว และมีกิจกรรมท่องเที่ยวภายในชุมชน
4.6.3 การศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
การศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีความสาคัญต่อการกาหนด
ขอบเขต หลักการ แนวทางของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ซึ่งจากการศึกษาสามารถนิยามความหมาย
“การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ” คือ กระบวนการทางการท่องเที่ยวที่ไม่สร้างผลกระทบ เคารพในความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม อนุรักษ์และสืบทอดประเพณี วิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น ปกป้องความหลากหลาย
ทางชีวภาพควบคู่กับการสร้างประสบการณ์ ความเพลิดเพลินให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งดาเนินการโดยบุคคล
กลุ่มบุคคล ชุมชนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สนับสนุน ส่งเสริม กระบวนการให้เกิดกลไก
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การบูรณาการการท่องเที่ยวนาไปสู่การวางแผน กาหนดนโยบาย สร้างการตระหนักรู้ เพื่อก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดาเนินการภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
จากนิยามจึงนาไปสู่การกาหนดเป้าหมายของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ “การท่องเที่ยวที่ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบและเป็นการท่องเที่ยวที่สร้างสมดุลต่อสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็ น รากฐานสู่ การท่ อ งเที่ย วอย่า งยั่ งยื น ” โดยลั กษณะของการท่ องเที่ ยวอย่ างรับผิ ดชอบ มี 15
ประการ ได้แก่ การรับผิดชอบเชิงนโยบาย การรับผิดชอบต่อคนในชุมชน การรับผิดชอบต่ อนักท่องเที่ยว
การรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม การรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชน การรั บ ผิ ด ชอบต่ อ วั ฒ นธรรม การรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติ การรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม การรับผิดชอบต่อ
ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว การรั บ ผิ ด ชอบต่ อ เศรษฐกิ จ การรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การจั ด การท่ อ งเที่ ย ว การ
รับผิดชอบต่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้ การรับผิดชอบต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การรับผิดชอบ
ต่อการไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อชุมชน และการรับผิดชอบต่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีหลักการในการเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน สร้างโอกาสให้
คนในชุมชนทุกช่วงวัยได้มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว มีระบบการจัดการภายใน มีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น วางแผน ตัดสินใจ ดาเนินการ รับผิดชอบต่อการกระทา รับผลประโยชน์ร่วมกัน พูดคุย
ปรึกษากัน การสร้างความตระหนักให้เห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่ น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วม และประสานการทางานเชื่อมโยงกันด้วยความเข้าใจ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสม
และคานึงถึงประโยชน์ที่ได้รับร่วมกัน ความรับผิดชอบจัดการท่องเที่ยว ความรับผิดชอบต่อตนเอง การรู้
บทบาทหน้าที่ของตนเอง และความรับผิดชอบต่อสัง คม ทั้งด้านทรัพยากรภายในชุมชน ด้านการสื่อสาร
ด้านการให้ข้อมูล ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการให้บริการ ด้านความปลอดภัย การสร้างมาตรฐาน
ให้กับสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ การจัดการท่องเที่ยวด้วยการลงมือปฏิบัติทาให้เห็นได้จริง อย่างมี
จิตสานึก ตระหนักรู้ ใส่ใจรับผิดชอบทุกรายละเอียด การพัฒนา ทดลองทา ต่อยอด สร้างสรรค์ เพื่อให้
เห็นผลเชิงรูปธรรมอย่างแท้จริง แนวทางการปฏิบัติ การกระทา ด้วยจิตสานึกรับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน และสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุด และมีส่วนใน
การฟื้นฟู อนุรักษ์วัฒนธรรม โบราณสถาน ประเพณีของชุมชนให้คงอยู่ การรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยว
สร้างความตระหนัก ให้เกียรติ เคารพ และเข้าใจความเป็นประวัติศาสตร์
วิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณี
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของชุมชน ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้ ศึกษา ทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน
และเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมอนุรักษ์รักษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน
การผลักดันให้แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเกิดผลได้จริง มีปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่สาคัญ ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน
หรือนักท่องเที่ยว มีความรู้ความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมตั้งแต่การกาหนด
นโยบายและการลงมือปฏิบัติการจริง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีแนวทางที่เป็นหลักปฏิบัติชัดเจนใน
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การดาเนินงานด้านการท่องเที่ยว และเป็นเครื่องมือตรวจวัดความรับผิดชอบของการทางานท่องเที่ยว
การรับรู้ถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบ เห็นความสาคัญ เกิดการยอมรับ นาไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบ และการได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียม จากความ
เป็นธรรมในการกระจายรายได้ สร้างเศรษฐกิจแบบกระจายตัว ไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
หรือในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
4.6.4 การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีส่วนสาคัญ
ในการทาความเข้าใจทั้งพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว ซึ่งสามารถนาไปสู่การกาหนด
แนวทางการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบได้ อ ย่ า งสอดคล้ อ งเหมาะสม ซึ่ ง
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความตระหนักรู้ต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสูงกว่านักท่องเที่ยวชาว
ไทย นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่ าง
รับผิดชอบ ใน 3 ลาดับแรก ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ท่องเที่ย ว การเคารพต่อวัฒ นธรรม/วิถีชีวิต/ความเชื่อของคนในพื้นที่ และศึกษาและปฏิ บัติตนตาม
กฎระเบียบหรือข้อปฏิบัติของพื้นที่/สถานที่ท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ทากิจกรรมเพื่อ
สังคมขณะท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อมาพักผ่อนและชื่นชมธรรมชาติและ
วิถีชีวิตของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว จึงไม่ได้มีการเตรียมการมาเพื่อทากิจกรรมเพื่อสังคม
การศึกษาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวจานวน 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว 2) ด้านการเข้าถึง วิธีการเดินทาง 3) ด้านการบริการอาหาร 4) ด้านการบริการที่พัก 5)
ด้านของที่ร ะลึ ก 6) ด้านการบริห ารจัดการ 7) ด้านการมีส่วนร่ว ม ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวอย่ าง
รับผิดชอบ ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนั้นมีความแตกต่างกันตาม
บริบทของพื้นที่ ซึ่งหากเป็น การท่องเที่ยวชุมชนเมืองหลักมีความพร้อมเกือบทุกด้าน โดดเด่นด้านการ
เข้าถึงโดยการบริการขนส่งสาธารณะ และด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วม ส่วน
การท่องเที่ยวชุมชนเมืองรองมีความโดดเด่นด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ และวิถีชีวิต
ซึ่งสามารถสร้างประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย ความรับผิดชอบอาจจาแนกเป็น การ
รับผิดชอบด้านสังคมวัฒนธรรม ด้วยการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในชุมชน การสร้างการรับรู้ และการ
ตระหนั ก แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ การใช้ ก ารรวมกลุ่ ม และกิ จ กรรมการ
ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือปกป้องวิถีชีวิตชุมชน การฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนด้วยการนาการศิลปะและการจัดการ
การท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือ และเน้นการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การรับผิดชอบด้านสังคม และด้าน
สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดวิถีชุมชน วิถีป่า การสร้างสังคมแห่งความสุข ภายใต้เอกลักษณ์วิถีชีวิต การ
รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากรท้องถิ่น สร้างงาน กระจายรายได้ การ
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จัดการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สร้างโอกาส กระจายรายได้ การอนุรักษ์ ภายใต้ การส่งเสริมเยาวชนให้มีส่วน
ร่วมหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยว การนาเสนอความหลากหลายของประสบการณ์
การท่องเที่ยวผ่านทรัพยากรท้องถิ่น ทางบก ทางทะเล
4.6.5 การวางแนวทางการกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
จากการทบทวนสถานการณ์และนโยบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในประเทศไทย
การกาหนดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบ และการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ จึงสามารถนามาวางแนวทางการกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเพื่อ
การนาไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการบูรณาการนโยบายและทรัพยากรของหน่วยงานประกอบด้วย การจัดการ
(Management) คน (Man) และงบประมาณ (Money) ของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันในระดับต่าง ๆ
จนถึงระดับปฏิบัติการในพื้นที่ โดยการเลือกพื้นที่พัฒนา พิจารณาพื้นที่ตามนโยบายของแผนพัฒนาหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ที่มีการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ พื้นที่ที่ทรัพยากรท่องเที่ย วมีศักยภาพ และ
เป็นพื้นที่ที่เป็นความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว และมุ่งเน้นกาหนด
แนวทางในการลดผลกระทบทางลบ ด้ า นสั ง คม เศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้ อ ม ยกระดั บ วั ฒ นธรรม
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น การให้ความสาคัญกับธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมทาง
วัฒ นธรรมของท้องถิ่น สร้ างประสบการณ์ที่เพลิ ดเพลิ นให้กับนักท่องเที่ยวโดยเชื่อมต่อกับธรรมชาติ
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจทั้งที่เป็นบุคคลและกลุ่ม รับผิดชอบ
ต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว สร้างแหล่งท่องเที่ยวให้น่าอยู่และน่าเที่ยว และพัฒนา
และปลูกจิตสานึกการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบร่วมกัน
4.6.6 การวางแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ควรมีกรอบแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางที่
เหมาะสมถูกต้อง ซึ่งมีส่วนทาให้เกิดผลสัมฤทธ์ในเชิงการบริหารจัดการและการดาเนินงานขององค์กรหรือ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งการวางแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เริ่มจากการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ได้แก่ การรณรงค์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทาง
ของการท่องเที่ย วอย่ างรั บ ผิ ดชอบแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้ มาเยือน การจัดทาแนวทางปฏิบัติตนอย่าง
รับผิดชอบสาหรับนักท่องเที่ยว การพัฒนากิจกรรม/โปรแกรมการท่องเที่ยว ได้แก่ การพัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม และการบูรณาการท่องเที่ยวกับกิจกรรม CSR โปรแกรมหรือ
แพคเกจการท่องเที่ยวที่มีความชัดเจนตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์และให้
ข้อมูล แก่นั กท่ อ งเที่ ย วหรื อผู้ มาเยื อนเกี่ยวกั บ คุณ ลั ก ษณะเฉพาะของผลิ ตภั ณ ฑ์ และบริ การที่ มี ค วาม
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รับผิดชอบ/เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาของที่ระลึกเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ชุมชน การ
พัฒนาของที่ระลึกร่วมกับแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การใส่ใจ/รณรงค์สิ่งแวดล้อม การจัดการ
ขยะ และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ได้แก่ การรณรงค์ในการใช้ภาชนะที่ย่อยสลายง่าย การนา
แนวคิด 3R 4R 5R มาปรั บ ใช้ในการจัดการขยะในพื้นที่อย่างเหมาะสม การรณรงค์ในการใช้สิ นค้า /
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่รักสิ่งแวดล้อมในที่พัก และการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่
อย่างคุ้มค่า
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยว การจัดมุมให้บริการ
เติมน้า (ฟรี) แก่นักท่องเที่ยว การกาหนดข้อปฏิบัติตนสาหรับนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ การให้ข้อมูลแก่
ผู้ เข้าพักเกี่ย วกับ การใช้ทรัพยากรในพื้นที่อย่างรู้ คุณค่า มัคคุเทศก์ควรชี้แจงข้อพึงปฏิบัติก่อนการทา
กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน การสารวจการแพ้อาหารจากนักท่องเที่ยวก่อนให้บริการอาหารทุกครั้ง
การพัฒนาแผนการตลาดเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การคานึงถึงขีดความสามารถในการ
รองรับทางการท่องเที่ยว ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการที่พักให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ การให้ข้อมูลการ
เดินทางแก่นักท่องเที่ยวเพื่อสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการบริการอาหาร
ปลอดภัยในชุมชน เนื่องจากชุมชนผลิตวัตถุดิบเอง การรณรงค์ในการใช้รถสาธารณะ ขนส่งมวลชนในการ
เข้าถึงพื้นที่ของชุมชน การจัดระบบการให้บริการรถสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งกาหนดจุด
รับ-ส่ง ตารางเวลาที่ชัดเจน หรือการบริการเสริมกรณีที่ร้องขอ การจัดทาป้ายบอกเส้นทาง หรือจัดทาแผน
ที่ เส้นทางการเดินสู่แหล่งท่องเที่ยวสถานที่สาคัญต่าง ๆ ทั้งใน offline หรือ online เช่น Application
และการสร้างการมีส่วนร่วม ได้แก่ การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในชุมชนผ่านช่องทางต่าง ๆ
ในการให้ข้อเสนอแนะ การจัดทาข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับภาคเอกชนที่สนับสนุนหรือดาเนินกิจกรรม
CSR การมีส่วนร่วมของมัคคุเทศก์ชุมชน และมัคคุเทศก์ (จากบริษัท) การพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ในการจัดการท่องเที่ยว การสร้างความร่วมมือในแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบร่วมกัน
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.6.7 การกาหนดตัวชี้วัดแนวทางการปฏิบัติของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
การพัฒ นาการท่ องเที่ย วอย่างรับผิ ดชอบ เพื่อให้ มีรายละเอียดของการด าเนิน งานและการ
ประเมินผลการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จึงกาหนดตัวชี้วัดแนวทางการปฏิบัติของการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบมาจากการพัฒนาตัวชี้วัด สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จากหลากหลายองค์กรที่จัดทาขึ้น
สามารถกาหนดตัวชี้วัดแนวทางการปฏิบัติของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของประเทศไทย โดยยึด
หลักการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ประกอบด้วย 4 มิติที่สาคัญ คือ มิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติทางด้าน
สังคม มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม และ มิติความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว สาหรับ
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องค์กรหน่วยงานภาครัฐ 8 แนวทาง 40 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การลดผลกระทบทางลบ ด้านสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่ งแวดล้ อม 2) การยกระดับ วัฒ นธรรม สิ่ งแวดล้ อม และเศรษฐกิจ ของชุมชนท้องถิ่น 3) การให้
ความสาคัญกับธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น 4) การสร้างประสบการณ์ที่
เพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวโดยเชื่อมต่อกับธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ของชุมชนท้องถิ่น 5) การ
ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจทั้งที่เป็นบุคคลและกลุ่ม 6) การรับผิดชอบต่อความมั่นคงและความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว 7) การสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้น่าอยู่และน่าเที่ยว 8) การพัฒนาและปลูกจิตสานึกการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบร่วมกันทุกภาคส่วน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 7 แนวทาง 36 ตัวชี้วัด (ยกเว้นแนวทางที่ 8) และผู้ประกอบการธุรกิจ
น าเที่ย ว 5 แนวทาง 16 ตัว ชี้วัด (ยกเว้นแนวทางที่ 5,7 และ 8) ในส่ ว นของแนวทางปฏิบัติส าหรั บ
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมมี 12 แนวทาง คือ 1) การจัดการสิ่งแวดล้อม 2) การมีส่วนร่วมของพนักงาน
3) การให้ข้อมูลแก่ลูกค้า 4) การจัดการน้า 5) การซักล้างและการทาความสะอาด 6) การจัดการของเสีย
7) การจั ดการพลั งงาน 8) อาหารและเครื่องดื่ม 9) การจัดการสิ่ งแวดล้อมภายในอาคาร 10) ความ
รับผิดชอบต่อสังคม 11) สนับสนุนกิจกรรมสีเขียว 12) การบริหารจัดการ ประกอบด้วย 37 ตัวชี้วัด
4.6.8 การวางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ส่วนหนึ่งมีการวางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ได้แก่ 1) การยกระดับด้านอุปทานทางการท่องเที่ยวตามเอกลักษณ์ของพื้นที่สู่
แนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ได้แก่ การยกระดับคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว การปรับปรุง และ
ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อมในการใช้งาน
การส่งเสริมสนับสนุนในการได้การรับรองมาตรฐานในสินค้าและบริการ รวมทั้งการนาแนวคิดในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่า การลดการใช้ Single Used Plastic การรณรงค์ใช้
หลอดจากวัสดุย่อยสลายได้ การนาขวดน้ามาเติมน้าดื่ม การส่งเสริมด้านวัฒนธรรม งานประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อาหารและวิถีชีวิตมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรม เส้นทางการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ และโดดเด่น
เฉพาะพื้นที่ 2) การสร้างการรับรู้และส่งเสริมประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบแก่นักท่องเที่ยว
อย่างมีคุณค่า คุ้มค่า และแท้จริงสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวภายใต้บริบทและเอกลักษณ์
ของพื้นที่ ควรเน้นศึกษาทั้งลักษณะความต้องการของตลาดนักท่องเที่ยว รวมทั้งการนาเสนอข้อมูลทางการ
ท่องเที่ยวอย่ างรั บผิ ดชอบแก่นั กท่องเที่ยวผ่ านสื่ อต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเดินทาง
ท่องเที่ยว ตั้งแต่ก่อนการเดินทางจนถึงหลังจากการท่องเที่ยว 3) การจัดทาแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบอย่างการมีส่วนร่วม และนามาปฏิบัติได้จริง พร้อมกับการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน การสร้าง
รูปแบบการจัดสรรผลประโยชน์ที่มีความชัดเจน และตรวจสอบได้ ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า การ
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จ้างงานและการส่งเสริมสร้างอาชีพในทุกระดับ การคานึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น การวางแนวทางใน
การขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว และการวางแผนการจัดการความเสี่ยง
4.6.9 การกาหนดพฤติกรรมความรับผิดชอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
การพัฒ นาการท่องเที่ย วอย่างรับผิ ดชอบ แต่ล ะภาคส่ ว นที่เกี่ยวข้องต้องร่ว มแสดงออกทาง
พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการท่องเที่ยว เพื่อมีส่วนหนุนเสริมประสิทธิภาพในการจัดการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ ได้แก่ 1) ความรับผิดชอบของชุมชนและสังคม ด้วยการจัดการคนในชุมชน การจัดการ
กลุ่ม การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว การจัดการ
ผลกระทบ การจัดการควบคุมปริมาณของนักท่องเที่ยว การจัดการข้อมูลและการสื่อสาร การจัดการ
เรี ย นรู้ การจั ดการสั งคมให้ เข้ มแข็ง และการจัดการการสนั บสนุนจากหน่ว ยงานภายนอก 2) ความ
รับผิดชอบของภาครัฐ ด้วยการจัดการนโยบายและการวางแผน การจัดการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม
และประเมิน ผลจากการดาเนิน การท่องเที่ยว การจัดการสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดการพัฒนา
บุคลากร การจัดการแนวทางที่ปฏิบัติ การจัดการชุมชน การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว การจัดการ
ประโยชน์ การจั ด การส่ งเสริ ม สร้ า งจิต ส านึ ก การอนุรั ก ษ์ รัก ษาทรัพ ยากรทางธรรมชาติ สั ง คม และ
วัฒนธรรม การจัดการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว และการจัดการข้อมูลและการสื่อสาร 3) ความรับผิดชอบ
ของภาคเอกชน ด้วยการจัดการบทบาทเป็นคนกลางประสานงานระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชน การ
จัดการระบบการทางานแบบมีส่วนร่วม การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน การจัดการควบคุม
ปริมาณนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวใส่ใจต่อกระบวนการเรียนรู้ การจัดการกิจกรรม
ท่องเที่ยว 4) ความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยว ด้วยการแสวงหาข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชน การ
ตระหนักถึงการเคารพวัฒนธรรมของชุมชน การยอมรับกฏกติกาชุมชน การไม่สร้างปัญหาให้กับแหล่ง
ท่องเที่ยวหรือชุมชน การแจ้งความประสงค์เข้ามาทากิจกรรมท่องเที่ยวล่วงหน้า การรับผิดชอบต่อการ
ยกเลิกการทากิจกรรมท่องเที่ยวล่วงหน้า การตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยว การ
ตอบสนองการสร้างการเรียนรู้ของชุมชน และการกระจายรายได้ให้ชุมชน
4.6.10 การวางแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาคนให้มีพฤติกรรม
ความรับผิดชอบที่ได้กาหนดไว้ โดยการวางแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ เริ่มจากการกาหนดเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเปลี่ยนแปลง และพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ
ความตระหนัก ทักษะ ประสบการณ์ และพฤติกรรม จนสามารถปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมี
ความรับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ได้แก่ การสร้ างความรู้ และความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบ การสร้างทัศนคติ และความ
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ตระหนักต่อการจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบ การสร้างทักษะ และประสบการณ์ในการ
จั ดการท่องเที่ย วที่ใส่ ใจต่ อความรั บผิ ดชอบ และการสร้างพฤติกรรมความรับผิ ดชอบต่ อ การจั ด การ
ท่องเที่ยว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยว เป็ นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการ บุคลากรของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ชุมชนหรือผู้จัดการท่องเที่ยวชุมชน และนักท่องเที่ยว
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย คานึงถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์
ของการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ เช่ น ระดั บ ของบุ ค ลากร
กระบวนการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร การจัดทาหลักสูตรการพัฒนา การสร้างสื่อการ
เรียนรู้ ซึ่งการสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ให้ความสาคัญต่อการสร้างการเรียนรู้
ใน ความรู้ (Knowledge) ทั ศ นคติ (Attitude) ทั ก ษะ (Skill) ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมของบุ ค ลากร
(Behavior) โดยใช้แนวคิดปิรามิดการเรียนรู้ มาผนวกกับการแบ่งลาดับขั้นการเรียนรู้ ประกอบด้วย การ
ให้ความรู้ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพื่อทาให้บุคลากรสามารถจดจาความรู้ที่ได้รับการ
ถ่ า ยทอด ด้ ว ยการสร้ า งการเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารบรรยายให้ ค วามรู้ และการให้ อ่ า นเอกสารหรื อ คู่ มื อ
ประกอบการบรรยาย การสร้างความเข้าใจ ให้บุคลากรสามารถนาความรู้มาวิเคราะห์ ปรับใช้ในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ หรือวางแนวทางรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการจัดการท่องเที่ยวให้มีความรับผิดชอบ โดย
วิธีการใช้สื่อกรณีศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การ
สร้างการสารวจและการค้นหา ให้บุคลากรได้รับประสบการณ์ตรงจากการมีส่วนร่วมในการสารวจ ค้นหา
ความรู้ หรือร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการให้บุคลากรได้ศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์ต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การวิเคราะห์ ให้บุคลากรสามารถมีทักษะในการคิด
วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา ความต้องการ ข้อจากัดในการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบ ด้วย
วิธีการเพิ่มทักษะให้บุคลากรวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน และจากการได้สารวจ
ค้นหาความรู้ด้วยตนเองด้วยกระบวนการกลุ่ม การประเมินผล ให้บุคลากรสามารถตัดสินคุณค่าของการ
ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ ถึ ง ความส าคั ญ และความจ าเป็ น ของการจั ดการท่ อ งเที่ ย วที่ ต้ อ งมี ความ
รับผิดชอบ ด้วยวิธีการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อร่วมถอดบทเรียนการเรียนรู้ พร้อมนาเสนอความรู้ให้กลุ่ม
ย่อยอื่นได้ร่วมเรียนรู้ การอธิบายและการสรุปผล ให้บุคลากรสามารถสรุปความรู้ที่ได้เรียนรู้ จนเกิดความ
เชื่อมั่นในความรู้ สามารถให้แนวทางการนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ ด้วยวิธีการสร้างโอกาสให้บุคลากรได้
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น หรือสอนผู้อื่นให้รับความรู้ การขยายความรู้ ให้บุคลากรสามารถพัฒนา
ความรู้ และการขยายความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ด้วยวิธีการให้บุคลากรจัดทาแผน
ดาเนินงาน และประเมินผลการทางานด้วยตนเอง ผนวกกับการประเมินผลการทางานขององค์กร เพื่อร่วม
วิเคราะห์ถึงศักยภาพในการขยายความรู้ของบุคลากรในการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

164

4.6.11 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบ เพื่อการพัฒนาในภาพรวม การสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้จึงเป็นสิ่งสาคัญ เพื่อใช้ประเด็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในการสร้างความรู้ความเข้าใจ จน
นาไปสู่ความร่วมมือในการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ซึ่งอาจทาเป็นเครือข่ายในระดับจังหวัด เป็น
ลักษณะเครือข่ายการเรี ยนรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ด้วยการมีพื้นที่ทางสังคมได้มาพบปะพูดคุย
กาหนดประเด็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีแนวทาง
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สมาชิกเครือข่าย จาแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น บุคลากรจากภาคเอกชน ทั้งภาคธุรกิจหรือผู้ประกอบการ และ
สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว บุคลากรจากชุมชนหรือ องค์กรชุมชน ทั้งกลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มอาชีพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มภาคประชาสังคม
การก่อตัวของเครือข่าย อาจเป็นการต่อยอดจากเครือข่ายสังคมเดิม ซึ่งแต่ละจังหวัดได้มีการ
รวมกลุ่มกันตามภารกิจการท่องเที่ยวตามโอกาส ความเป็นเครือข่ายจึงเริ่มก่อตัวแล้วระหว่างบุคคลกับ
บุคคล บุคคลกับกลุ่มหรือองค์กร องค์กรกับองค์กร ด้วยการจัดประชุมกลุ่มเป้าหมาย นาประเด็น “การ
ท่องเที่ย วอย่ างรั บ ผิ ดชอบ” สร้ างถึงความส าคัญ ความจาเป็นต่อการพัฒ นาให้ การท่องเที่ยวมีความ
รับผิดชอบ ร่วมสะท้อนถึงปัญหา การเสนอความคิด การแลกเปลี่ยนความคิดอย่างกว้างขวางถึงแนว
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในพื้นที่
การพัฒนาเครือข่าย ใช้การประชุมในการพูดคุยประเด็ นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในการ
พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ของจังหวัดมี 3 ลักษณะ ได้แก่ การ
พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ที่ชุมชนมีบทบาทนา ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเป็นชุมชนชนบทและเป็นเครือข่าย
เรียนรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ที่ภาคประชาสังคมมีบทบาทนา ซึ่งแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นชุมชนเมืองและเป็นเครือข่ายเรียนรู้ภาคประชาสังคม และการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ที่
ภาครัฐมีบทบาทนา ซึ่งเป็นเครือข่ายเรียนรู้ภาคประชาสังคมแบบเป็นทางการ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
การวิจัยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการศึ ก ษานโยบายและสถานการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ ในจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการท่องเที่ยว
อย่า งรับ ผิด ชอบ และการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
สามารถสรุป อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะได้ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
การวิจัยนี้สามารถสรุปผลการศึกษา ยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลการศึกษาจากกระบวนการวิจัย
ทั้งหมด โดยได้ทาการศึ กษาพื้ น ที่ ศึ กษาได้แ ก่ กรุง เทพมหานคร จังหวัด แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตู ล
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
5.1.1 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบของชุมชนให้
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอย่างชัดเจน สามารถสืบค้น หรือเข้าถึง
แหล่งข้อมูลได้ง่าย ความรับผิดชอบของภาคประชาสังคมให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเชื่ อมโยง
การท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่และพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทาการท่องเที่ยว ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานภาครัฐ ให้มีความเคารพความเป็นวิถีวัฒนธรรมของชุมชน และความแตกต่างของแต่ละชุมชน
รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน คอยให้คาปรึกษา หรือให้การช่วยเหลือตามความต้องการของชุมชน
ความรับผิดชอบของชุมชนต่อคนรุ่นใหม่ สร้างงานสร้างรายได้โดยใช้การท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือเพื่อให้
คนรุ่นใหม่กลัคืนถิ่น ความรับผิดชอบของชุมชนต่อนักท่องเที่ยว ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง คนในชุมชน
ควรปรึกษาและสร้างความเข้าใจระบบการจัดการภายในกลุ่มชุ มชนด้วยกันเอง ความรับผิดชอบของ
ผู้ ป ระกอบการต่อชุมชน สร้ างเครื อข่ายความร่ว มมือระหว่างกันของผู้ ประกอบการที่มีจุดหมายการ
ท่องเที่ยวเดียวกันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้เกิดรูปแบบหรือกระบวนการท่องเที่ยวอย่าง
มีความรับผิดชอบไปในทิศทาง ความรับผิดชอบของภาคสังคมต่อการท่องเที่ยว มีความเห็นใจ และเข้าใจ
ในบริบท การจัดการ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาทั้งภายในชุมชน และชุมชนเพื่อนบ้าน ความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการต่อชุมชน ด้วยการแบ่งผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนอย่างเป็นธรรม ลดการต่อรองกับชุมชน
เนื่องด้วยชุมชนเป็นเจ้าของพื้นที่ การรับนักท่องเที่ยวในแต่ละครั้งชุมชนต้องนาทรัพยากรในพื้นที่มาใช้
และชุมชนอาจต้องหยุดงานเสียรายได้หลัก
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5.1.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
5.1.2.1 การกาหนดนโยบายการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
การกาหนดนโยบายการพัฒ นาการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบ ประกอบด้ว ยแนวคิด
สาคัญได้แก่ การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม การบูรณาการท่องเที่ยวกับ
กิจกรรม CSR โปรแกรมหรือแพคเกจการท่องเที่ยวตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การรณรงค์
ใช้รถสาธารณะ หรือขนส่งมวลชนในการเข้าถึงพื้นที่ของชุมชน การรณรงค์ใช้ภาชนะที่ย่อยสลายง่าย การ
รณรงค์และการสร้างการรับรู้แนวทางของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การจัดมุมให้บริการเติมน้า (ฟรี)
แก่นักท่องเที่ยว การรณรงค์การใช้สินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่รักสิ่งแวดล้อม การรณรงค์และประชาสัมพันธ์
การอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่อย่างคุ้มค่า การประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน
เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความรั บผิดชอบ/เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
พัฒ นาของที่ร ะลึ กเชื่ อ มโยงกับ อั ตลั กษณ์ ข องพื้น ที่ชุมชน การพัฒ นาของที่ร ะลึ กร่ว มกับแนวคิ ด การ
ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ การก าหนดข้ อ ปฏิ บั ติ ต นส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและเจ้ า หน้ า ที่ การจั ด ท า
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาแผนการตลาดมุ่งสู่ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การนาแนวคิด 3R
4R 5R ปรับใช้ในการจัดการขยะในพื้นที่ การสร้างความร่วมมือแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การคานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับทางการท่องเที่ยว
การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นเจ้าบ้านที่ดี การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักท่องเที่ยวมี
ส่วนร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในชุมชน จัดทาข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับภาคเอกชนที่
สนับสนุนหรือดาเนินกิจกรรม CSR บทบาทมัคคุเทศก์ชี้แจงข้อพึงปฏิบัติก่อนการทากิจกรรมทางการ
ท่องเทีย่ วในชุมชน การสารวจการแพ้อาหารจากนักท่องเที่ยวก่อนให้บริการ ส่งเสริม และพัฒนาให้บริการ
ที่พักให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ การให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าพักเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ การมีส่วนร่วมของ
มัคคุเทศก์ชุมชน และมัคคุเทศก์ (จากบริษัท) การพัฒนาเครือข่ายการมีส่ว นร่วมจัดการท่องเที่ยว การ
จัดทาแนวทางปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบสาหรับนักท่องเที่ยว การจัดระบบการให้บริการรถสาธารณะเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งกาหนดจุดรับ -ส่ง การจัดทาป้ายบอกเส้นทาง จัดทาแผนที่ เส้นทางการเดินสู่
แหล่งท่องเที่ยว สถานที่สาคัญต่าง ๆ ส่งเสริมกิจ กรรมการท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การให้ข้อมูล
การเดินทางแก่นักท่องเที่ยวเพื่อสามารถวางแผนการเดินทาง ส่งเสริมการให้บริการอาหารปลอดภัยใน
ชุมชน
5.1.2.2 การกาหนดบทบาทหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตามภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศประกอบด้วย
หน่วยงาน 3 ประเภท ได้แก่ 1) หน่วยงานที่กากับดูแลรับผิดชอบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เช่น กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมศิลปากร กรมการศาสนา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นต้น 2) หน่วยงาน
ให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น สานักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร
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กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท ท่า
อากาศยาน จากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เป็นต้น 3) องค์กรภาคเอกชนที่มีบทบาท
ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคม
โรงแรมไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมผู้ประกอบการนาเที่ยวไทย สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ
สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว สมาคมผู้ประกอบการนาเที่ยวไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ
เป็นต้น
5.1.2.3 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ ควรมีนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ชัดเจน เพื่อการสร้างสมดุล
ของการสร้างรายได้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชน สร้างความเข้าใจและเคารพ
ในความแตกต่างของแต่ละชุมชน รับฟังความคิดเห็นชุมชน และคอยให้คาปรึกษา หรือให้การช่วยเหลือ
ตามความต้องการของชุมชน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และเห็นใจ เข้าใจในบริบท
ของชุ ม ชน และพร้ อ มให้ ค วามสนั บ สนุ น ชุ ม ชน การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วไม่ ส ร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีคุณค่าเดิมในชุมชน มีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลร่วมกับชุมชน
อย่างต่อเนื่อง การบูรณาการทางานกับหน่วยงานหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง และการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
5.1.2.4 บทบาทหน้าที่ของภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนผู้ ป ระกอบการ ควรวางแผน จั ด การ ควบคุ ม การด าเนิ น ธุ รกิ จไม่ ส ร้าง
ผลกระทบต่อชุมชนทั้งด้านสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ และวัฒนธรรมของชุมชน อานวยความสะดวกการ
ท่องเที่ยวในแก่นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมไม่สร้างผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชน มีการสอบถาม
ข้อมูล หรือมีการติดต่อกับชุมชนก่อนที่จะนานักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างผู้ประกอบการที่มีจุดหมายการท่องเที่ยวเดีย วกันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้เกิด
รู ป แบบหรื อกระบวนการจั ดการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิ ดชอบไปในทิศทางเดียวกัน ให้ ข้อมูล แก่
นักท่องเที่ยวก่อนที่นักท่องเที่ยวจะตัดสินใจซื้อโปรแกรมท่องเที่ยว ประสานงานข้อมูลการท่องเที่ยวกับ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจในบริบทของพื้นที่ ชุมชน และกฏกติกาของชุมชนอย่าง
ถูกต้อง ลดการส่งผลกระทบต่อชุมชน และแบ่งผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนอย่างเป็นธรรม ลดการต่อรองกับ
ชุมชน
5.1.2.5 บทบาทหน้าที่ของชุมชน
ชุมชนควรอนุรักษ์ความเก่าของชุมชนให้คงอยู่ การสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนให้เป็นที่น่า
จดจา บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของชุมชนได้อย่างชัดเจน การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ด้วยการลด
การใช้พลาสติก มีกฏห้ามนักท่องเที่ยวนาวัสดุที่เป็นพลาสติกเข้ามาในชุมชน การนาถุงพลาสติกมารีไซเคิล
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เป็นถุงหิ้ว การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในแต่ล ะพื้นที่ การมีกิจกรรมที่
เชื่อมโยงกัน หรือการส่งต่อนักท่องเที่ยว กระจายนักท่องเที่ยวไปในแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวชุมชนหรือภาคประชาสังคม จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ ธุรกิจในชุมชน เพื่อการ
กระจายรายได้ สร้างความเข้าใจระบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนและข้อมูลต่างๆที่ต้องการสื่อสารให้แก่
นักท่องเที่ยว เพื่อให้มีข้อมูลทิศทางเดียวกัน ห่วงใยช่วยกันแก้ปัญหาทั้งภายในชุมชน และชุมชนเพื่อนบ้าน
รวมทั้งเชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐในระดับพื้นที่สร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมื อช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน การแจ้งกฏระเบียบของชุมชนให้แก่ทางบริษัททัวร์ และนักท่องเที่ยว การติดป้ายสื่อความหมาย มี
ข้อมูลออนไลน์ให้นักท่องเที่ยว เข้มงวดในกฏระเบียบ เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวสร้างปัญหาให้แก่ชุมชน ให้
คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการจัดการท่องเที่ยว ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ควบคุมจานวน
นักท่องเที่ยวไม่ให้เกิดความแออัด อึดอัด กระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว และวิถีชีวิตของชุมชน สร้าง
โอกาสให้ชุมชนและคนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวทั้งทางตรงทางอ้อม มีความรับผิดชอบ
ต่อการอนุ รั กษ์ทรั พยากรการท่องเที่ยวและสิ่ งแวดล้ อม และแสวงหานักท่องเที่ยวกลุ่ มเป้าหมายที่มี
คุณภาพ
5.1.2.6 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวเตรียมตัวก่อนมาท่องเที่ยว หาข้อมูล รู้ถึงข้อห้ามและธรรมเนียมปฏิบัติ
ต่างๆ เพื่อการปรับตัวหรือปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรให้
ความเคารพ ให้ เกีย รติ และยอมรั บความเป็นชุมชน ในวัฒ นธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ซึ่งมี ความเป็ น
เอกลักษณ์ที่มีความแตกต่างของแต่ละชุมชน นักท่องเที่ยวควรมีความรับผิดชอบต่อการจองที่พักโฮมสเตย์
ของชุมชน เพื่อไม่ทาให้เกิดความเสียหายต่อชุมชน เนื่องจากชุมชนไม่ได้มัดจาค่าที่พักไว้ แต่ได้เตรียมที่พัก
และอาหารไว้รอรับนักท่องเที่ยว
5.1.2.7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนั้นมีเป้าหมายเพื่อ 1) ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์กิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เพื่อต่อยอดประสบการณ์ หรือเพื่อให้
เกิดปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของวัฒนธรรมอย่างแท้จริง 2) ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบ/วัสดุสิ่งที่ชุมชนมีมาประกอบ
กิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้ชุมชนท้องถิ่นของตน และ3) ส่งเสริมการบริหารจัดการด้าน
ความยั่ ง ยื น และเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการใช้ ห ลั ก 3 R 4R 5R เพื่ อ ฟื้ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
5.1.2.8 การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเปลี่ยนแปลง และพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ทัศนคติ ความตระหนัก ทักษะ ประสบการณ์ และพฤติกรรม จนสามารถปฏิบัติงานด้านการ
ท่องเที่ยวได้อย่างมีความรับผิดชอบ มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ดังนี้
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1. การสร้างความรู้ และความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
2. การสร้ า งทั ศ นคติ และความตระหนั ก ต่ อ การจั ด การท่ อ งเที่ ย วที่ ใ ส่ ใ จต่ อ ความ
รับผิดชอบ
3. การสร้างทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบ
4. การสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการจัดการท่องเที่ยว
5.1.2.9 ทั ศ นคติ และความตระหนั ก ต่ อ การจั ด การท่ อ งเที่ ย วที่ ใ ส่ ใ จต่ อ ความ
รับผิดชอบ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีศักยภาพการจัดการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมสร้างพลัง
การพัฒนา กระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสู่การพัฒนา สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมชุมชนเป็น
ทรัพยากรการท่อ งเที่ยวสาคัญ ถิ่นฐานบ้านเกิดของตนมีคุณค่า การท่องเที่ยวให้ทั้งประโยชน์และโทษ
นักท่องเที่ยวสามารถปรับตัวบนความแตกต่าง ผลประโยชน์จัดการไม่ดีสร้างความขัดแย้ง การท่องเที่ยว
ไม่ใช่ทางออกของการพัฒนาเพียงอย่างเดียว และจุดยืนการท่องเที่ยวควบคุมการเปลี่ยนแปลง
5.1.2.10 ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบ
ทักษะการแสวงหาข้อมูลรอบด้าน เชิงลึก และตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้อง ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ เพื่อวางแผน การจัดการ การดาเนินการ สู่การพัฒนาได้อย่างแท้จริง ทักษะการประสานงาน
เพื่ อ การท างานร่ ว มกั บ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั ก ษะการสื่ อ สารอย่ า งถู ก ต้ อ งและชั ด เจน ควบคุ ม
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้ ทักษะการจัดการชุมชน ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนกับภาครัฐและ
เอกชน ทักษะความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการประสานผลประโยชน์
ร่ ว มกั น อย่ า งเหมาะสมและเท่ า เที ยม สร้ า งประสบการณ์ เรี ย นรู้ ตัว อย่ างชุม ชนหรือ องค์ ก รที่ จั ดการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติ นามาสู่การประยุกต์ใช้
ประสบการณ์การทางานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียนรู้นโยบายและจุดมุ่งหมายของแต่ละองค์กร
ทาให้การรู้เท่าทันสิ่งที่องค์กรให้โอกาส และประสบการณ์การทางานจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ สร้าง
ความภาคภูมิใจมีส่วนร่วมส่งต่อจิตใจใส่ใจผู้อื่นและสังคม
5.1.2.11 พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการจัดการท่องเที่ยว
พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อตนเอง ได้แก่ พฤติ กรรมความเอาใจใส่ ความละเอียด
รอบคอบ ความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ ความอดทน ความซื่อสัตย์/ความสุจริต ความตรงต่อเวลา
การกล้ าเผชิญหน้ าต่ อ ความจริ ง การยอมรับผลกระทบจากการกระทาของตนเอง พฤติกรรมความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ องค์ ก ร ได้ แ ก่ การรู้ จั ก หน้ า ที่ ข องตนเอง และกระท าตามหน้ า ที่ อ ย่ า งดี ที่ สุ ด การใช้
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ การเคารพต่อกฏระเบียบ/กฎเกณฑ์ การทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี การ
ปรั บ ปรุ ง ตนเองให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ต นเองได้ รั บ มอบหมาย และต่ อ สั ง คมให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น พฤติ ก รรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ ความเคารพ ความเป็นธรรม ความยุติธรรม ความเห็นอกเห็นใจ การมีน้าใจ
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ช่ว ยเหลื อส่ว นรวมอย่ างเต็มใจ การไม่ล ะเมิดสิ ทธิและหน้าที่ของผู้อื่น การเคารพต่อกฏระเบียบและ
กฎเกณฑ์ การดูแลรักษาของส่วนรวมเสมือนเป็นของตนเอง
5.1.2.12 แนวทางปฏิบัติการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
แนวทางปฏิบัติการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบซึ่งได้จากการทบวรรณกรรม เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ได้กาหนดแนวทางออกเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การให้ ค วามรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบแก่ อ งค์ ก ร
หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม และชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว
ระยะที่ 2 การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว
ระยะที่ 3 ให้การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบแก่องค์กรหน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว
ส่วนของนักท่องเที่ยว การควบคุมพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เป็นความสมัครใจที่จะ
ปฏิบั ติมากกว่าการบั งคับ ใช้กฎระเบียบ หรือข้อกฎหมาย การรณรงค์เพื่อให้ ข้อมูล ที่ถู กต้อ ง จึงเป็น
ทางเลือกสาหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบเมื่อเดินทางท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เป็นผลมาจากทาเอาแนวทางทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้จริง
สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยว ระยะแรกตามที่
กล่าวแล้ว เป็นการให้ความรู้พื้นฐานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบโดยการ
นาเอาแนวทางดังกล่าวไปตรวจสอบภารกิจขององค์กร ผลจากการทบทวนและสังเคราะห์ข้อมูล ได้สรุป
แนวทางปฏิบัติการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของประเทศไทย ออกเป็น 8 แนวทางที่จะหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และชุ ม ชนน าไปปฏิ บั ติ ประกอบด้ ว ย 1) ลดผลกระทบทางลบ ด้ า นสั ง คม เศรษฐกิ จ และ
สิ่งแวดล้อม 2) ยกระดับวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น 3) ให้ความสาคัญกับ
ธรรมชาติ และสภาพแวดล้ อมทางวัฒ นธรรมของท้อ งถิ่น 4) สร้างประสบการณ์ที่เพลิ ดเพลิ น ให้ กั บ
นักท่องเที่ยวโดยเชื่อมต่อกับธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น 5) ส่งเสริมและสร้าง
แรงจูงใจทั้งที่เป็นบุคคลและกลุ่ม 6) รับผิดชอบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 7)
สร้างแหล่งท่องเที่ยวให้น่าอยู่และน่าเที่ยว 8) พัฒนาและปลูกจิตสานึกการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ร่วมกันทุกภาคส่วน
5.1.2.13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
สาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไม่เพียงแต่การคานึงถึง
ทรัพยากรที่มีอยู่ นามาสร้างโปรแกรมท่องเที่ยว การรณรงค์หรือกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ครั้งคราว
หรือการกาหนดข้อปฏิบัติเท่านั้น หากแต่ต้องเริ่มตั้งแต่การทาแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการ
แบบมี ส่ ว นร่ ว มให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทชุ ม ชนครอบคลุ ม ทั้ ง 3 มิ ติ ได้ แ ก่ มิ ติ เ ศรษฐกิ จ สั ง คม และ
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สิ่งแวดล้อม ให้ความสาคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ต้องเน้นตั้งแต่
การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยว ไม่ว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด การสร้างความเชื่อมั่นต่ อ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งนักลงทุน เพื่อเกิดการกระจายผลประโยชน์ และลดผลกระทบทางลบ สร้างความท้าทาย
และโอกาสในการสร้างหรือค้นหาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวใหม่ ดังนั้นการกาหนดแนวทางที่เหมาะสมเพื่อ
นาไปสู่การปรับเปลี่ยนในการบริหารจัดการ การบริการ การมีส่วนร่วม การวางกรอบกิจกรรม การแบ่งปัน
ผลประโยชน์ เป็นต้น ให้มีความชัดเจน สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริง สามารถทาให้เกิดการกระจาย
ผลประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าของทรัพยากร ชุมชน นั กท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ประกอบการ เพื่อตอบ
โจทย์ของความยั่งยืนทั้งในระดับโลกและท้องถิ่นได้ด้วย
5.1.2.14 การกาหนดกลุ่มเป้าหมายบุคลากรเพื่อพัฒนารองรับการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ
เป้าหมายการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยว เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การ
จัดการท่องเที่ยว สามารถจาแนกได้ 4 กลุ่มหลัก ดังนี้
1. ผู้ บ ริ ห ารของหน่ว ยงานภาครัฐ และภาคเอกชนหรือผู้ ประกอบการ เป็นผู้ กาหนด
นโยบายและแผนการท่องเที่ยวขององค์กร
2. บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เป็นผู้นานโยบายและแผนไปสู่การ
ปฏิบัติหรือดาเนินการหรือการจัดการท่องเที่ยว
3. ชุมชน หรือผู้จัดการท่องเที่ยวชุมชน เป็นผู้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์ และรับผลกระทบจากการท่องเที่ยวโดยตรง
4. นักท่องเที่ยว เป็นผู้ได้รับผลจากการดาเนินการหรือการจัดการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็น
ผู้ให้ประโยชน์และผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวและผู้จัดการท่องเที่ยวโดยตรง
5.1.2.15 ทั ศ นคติ และความตระหนั ก ต่ อ การจั ด การท่ อ งเที่ ย วที่ ใ ส่ ใ จต่ อ ความ
รับผิดชอบ
จากความรู้ความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หากไม่สร้างกระบวนการเรียนรู้ใ ห้
เกิดทัศนคติที่ดีและมีความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จะไม่สามารถสร้างพฤติกรรมความ
รับผิดชอบต่อการท่องเที่ยวได้ ซึ่งทัศนคติและความตระหนักสาคัญ อาจพอสรุปได้ดังนี้
1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีศักยภาพการจัดการท่องเที่ยว การทางานจึงเกิดการ
ยอมรับ มีความเชื่อมั่นในการทางานร่วมกัน สามารถเชื่อมโยงหรือประสานการทางาน เพื่อมีส่วนส่งเสริม
และสนับการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบร่วมกัน
2. การมีส่วนร่วมสร้างพลังการพัฒนา การทางานที่หลายคนหรือหลายกลุ่มหรือหลาย
องค์กรได้ร่วมกันคิด วางแผน ดาเนินการ ประเมินผล และการมีแนวทางปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป
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จะส่งผลสู่การพัฒนาให้เกิดผลที่ดีกว่า รอบคอบกว่า ทาให้การท่องเที่ยวไม่สร้างผลกระทบเชิงลบ แต่
สามารถทาประโยชน์ให้แก่ต่อชุมชนและองค์กร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงกว้าง
3. กระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสู่การพัฒนา ส่งผลต่อการให้ความสาคัญต่อการ
เปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ เรียนรู้เปิดกว้าง และใช้กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร
หรือพัฒนาชุมชนให้มีการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
4. สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมชุมชนเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวสาคัญ ส่งผลต่อ
การใส่ ใจต่อการจั ดการทรั พยากรการท่ องเที่ยวไม่ส่ งผลเสี ยหายทั้ง เชิงปริม าณและเชิ งคุ ณภาพของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน ให้สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน และการจัดการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
5. ถิ่นฐานบ้านเกิดของตนมีคุณค่า ความรู้สึกถึงคุณของชุมชน ส่งผลต่อความรักและ
ความหวงแหน มีจิตสานึกรักชุมชน อยากปกป้องชุมชน และอยากเห็นชุมชนของตนเกิดการพัฒนา การ
จัดการท่องเที่ยวจึงต้องใส่ใจอย่างรอบคอบในทุกด้านเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
6. การท่องเที่ยวให้ทั้งประโยชน์และโทษ การมีระบบการจัดการท่องเที่ยวที่ดี และการ
จัดการท่องเที่ยวที่มีความรับ ผิดชอบจะสามารถควบคุมผลกระทบให้เกิดประโยชน์ และป้องกันหรือลด
ผลกระทบทางลบได้
7. นักท่องเที่ยวสามารถปรับตัวบนความแตกต่าง การจัดการท่องเที่ยวคานึงถึงการให้
นักท่องเที่ยวต้องปรับตัวตามบริบทชุมชน หรือแหล่งท่องเที่ยว มากกว่าการจัดการท่องเที่ยวรองรับความ
แตกต่างของนักท่องเที่ยว เพื่อควบคุมผลกระทบไม่พึงประสงค์ อาจสร้างปัญหาตามมาได้
8. ผลประโยชน์จัดการไม่ดีสร้างความขัดแย้ง การจัดการท่องเที่ยวต้องรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ให้ได้ประโยชน์อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเหมาะสม มีความโปร่งใส เพื่อป้องกันความ
ขัดแย้งที่จะส่งผลกระทบต่อการให้ความร่วมมือ หรือมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวร่วมกัน
9. การท่องเที่ยวไม่ใช่ทางออกของการพัฒนาเพียงอย่างเดียว การท่องเที่ยวสามารถ
สร้ างรายได้ พัฒ นาเศรษฐกิจ ทั้งระดับฐานราก สู่ ระดับประเทศ แต่จะไม่เกิดผลหากไม่พัฒ นาสั ง คม
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และระบบอื่นไปคู่ขนาน การจัดการท่องเที่ยวจึงต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อการพัฒนาทุกระบบไปด้วยกัน
10. จุดยืนการท่องเที่ยวควบคุมการเปลี่ยนแปลง การจัดการท่องเที่ยวมีความเกี่ยวข้อง
กับหลายภาคส่วน จึงเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรค ส่งผลต่อการสร้างความเข้มแข็งหรือสร้างปัญหาต่อการ
จัดการท่องเที่ยว การมีจุดยืนที่ชัดเจนเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบให้ไตร่ตรอง กลั่นกรอง เลือกรับ
หรือปฏิเสธการพัฒนาที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชุมชนหรือองค์กรในทางลบได้
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5.1.3 การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีแนวทาง
การดาเนินการพัฒนา ดังนี้
5.1.3.1 ด้านบทบาทหน้าที่องค์กรภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
1) สร้างความเข้าใจ ทบทวนวิธีคิด และปรับเปลี่ยนนโยบาย เพื่อให้กิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อของผู้คนในพื้นที่น้อยที่สุด
2) สร้างการมีส่วนร่วมปลูกฝังความรับผิดชอบและผลักดันให้การท่องเที่ยวมี
ความชัดเจน คานึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดาเนินร่วมกันอย่างรับผิดชอบได้จริง
3) สามารถพัฒนาแนวทางการส่งเสริมให้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมีความ
ชัดเจนและเห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น สามารถดาเนินงานให้เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ชัด เพื่อสร้างการ
ยอมรับในสังคม
4) การสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการทางานพัฒนาชุมชน
และการท่องเที่ยว ให้มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด สามารถสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วม มีการพัฒนาไม่สร้างปัญหาหรือผลกระทบต่อชุมชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีความใส่ใจ
ต่อการรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ต่อชุมชน สังคม จังหวัด ประเทศ
5) วางบทบาทเป็นคนกลางและพี่เลี้ยง สร้างกระบวนการให้ คนในชุมชนได้
พูดคุยปรึกษาหารือกันภายในชุมชน ร่วมหาทางออกในการแก้ไขปัญหาและวางระบบการจัดการร่วมกัน
6) การพัฒนาข้อมูลเพื่อการสื่อสารให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง เพื่อการเข้า
มาทากิจกรรมในช่วงฤดูกาลที่เหมาะสม การลดความเสี่ยงจากกิจกรรม
5.1.3.2 ด้านการจัดการชุมชน
1) การจัดทาหลักสูตรสร้างจิตสานึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด จัดทาขึ้นด้วยการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน และประสานเครือข่ายชุมชนมาร่ว มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จะ
สามารถพัฒนาหลักสูตรจนได้หลักสูตรการพัฒนาการท่องเที่ยวและการพัฒนาคนที่เหมาะสมกับชุมชน
2) การจั ดประชุม พูดคุย ปรึ กษากันภายในชุมชน เพื่อร่ว มกันวางแผนการ
จัดการ แบ่งความรับผิดชอบในการทางานที่ชัดเจน การเสนอถึงปัญหา การช่วยกันหาทางออกเพื่อแก้ไข
ปัญหาในปัจจุบัน และในอนาคต และเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อชุมชน
3) การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนพิ ก ารในชุ ม ชน ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด กิ จ กรรม
ท่องเที่ยว หรือในส่วนที่สามารถดาเนินการได้ เพื่อสร้างคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในตนที่ได้เป็นส่วน
หนึ่งของสังคม
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4) การพัฒ นาเยาวชน เข้ามามีบทบาทร่ว มทากิจกรรมเพื่อชุมชน เพื่อปลู ก
จิตสานึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด และปลูกฝังให้เยาวชนเข้ามาสานต่อ ทาการท่องเที่ยวที่ต้องมีความรับผิดชอบ
ทุกด้าน
5) การปรับทัศนคติคนในชุมชนร่ว มจัดการท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สร้าง
กิจกรรมในเชิงการเรียนรู้ และการอนุรักษ์วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
6) การสร้างจุดยืนการท่อ งเที่ยวของชุมชน เพื่อควบคุมผลกระทบจากการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน
7) การส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ โดยให้ชุมชนต่างๆเป็นพี่เลี้ยงให้กันและกัน
นักพัฒน หรือนักวิชาการควรช่วยสนับสนุน หรือเป็นที่ปรึกษาแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาและเป็น
ผู้ช่วยประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
8) การสร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบของการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมการพาย
เรือเก็บขยะ เชิญชวนคนในชุมชนเข้ามาร่วมเก็บขยะ ให้สะอาดปลอดขยะ และเปิดโอกาสให้คนนอกที่
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสานึกให้แก่คนรุ่นใหม่

5.2 อภิปรายผล
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ไม่ใช่การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ แต่เป็นการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อ
ความรั บ ผิ ดชอบรอบด้านทั้งต่อกลุ่ มหรื อ องค์กรตนเอง และต่อผู้ อื่นหรือสั งคม เป็นพฤติกรรมความ
รับผิดชอบที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวพึงมีหรือพึงปฏิบัติ เพื่อให้ก ารดาเนินงานหรือการ
จัดการท่องเที่ยวไม่สร้างผลกระทบด้านลบต่อตนเอง องค์กร สังคม ชุมชน ในด้านต่างๆ เช่น ด้านสังคม
วัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนอันนาไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมีปรากฏทั้งในการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน เน้นบทบาทของคนและชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
จั ด การ โดยให้ ชุ ม ชนเป็ น ผู้ ก าหนดทิ ศ ทางการท่ อ งเที่ ย ว จั ด การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน สร้ า งให้ เ กิ ด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยว (พจนา สวนศรี, 2546 : 9 – 12)
คานึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงวัฒนธรรม ซึ่งชุ มชนมีบทบาท
เป็ น เจ้ า ของกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว มี ก ารวางแผนการจั ด การ เพื่ อ สร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ ใ ห้ แ ก่
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว (สิ น ธุ์ สโรบล, 2545 : 29) มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรม ของชุ ม ชนกั บ
นักท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ใ นวัฒนธรรมท้องถิ่น (ชมพูนุท โมรา
ชาติ, 2551 : 18) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ส่งเสริม
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ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม รักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างกระบวนการเรียนรู้ต่าง
วัฒนธรรมระหว่างชุมชนกับผู้มาเยือน เคารพวั ฒนธรรมที่แตกต่างและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แบ่งปัน
ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง มีการกระจายรายได้ไปสู่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน (พจนา
สวนศรี, 2546: 11)
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสามารถนาไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวที่ตอบสนอง
ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคมของคนในพื้นที่ โดยการจัดการการท่องเที่ยวนั้นคานึงถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน (ราไพพรรณ แก้วสุริยะ, 2549: 1 – 3)
มีระบบ กระบวนการในการจั ดการ เพื่อช่วยกันดูแลรักษา ปกป้อง ฟื้นฟู และควบคุมทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวไม่ให้เสื่อมโทรม และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2542:7) เป็นการสร้างคุณค่าให้
ทรัพยากรการท่องเที่ยว เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน
การส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์การจ้างงาน การ
สร้างอาชีพในท้องถิ่น และการพัฒนาศักยภาพของคนในท้องถิ่น (CSD.,1999: 9)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีทั้งระดับกาหนดนโยบาย ระดับปฏิบัติ และ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วซึ่ ง เป็ น ผู้ รั บ ผลจากการด าเนิน งานการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บผิ ด ชอบ ซึ่ ง หน่ ว ยงานภาครัฐ
ประกอบด้ ว ย รั ฐ บาลส่ ว นกลาง รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก ารมหาชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.)
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจการโรงแรมและที่พัก และผู้ประกอบการ
ธุรกิจนาเที่ยว และชุมชนที่มีการจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งต้องมีการบูรณาการนโยบายและแผนการพัฒนา
ไปด้วยกัน และต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายได้มีพฤติกรรมของความรับผิดชอบต่อการท่องเที่ยว
ร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ ศศิน เฉลิมลาภ และคณะ (2557: 67) การมีส่วนร่วม เป็นรูปแบบการ
บริหารการจัดการที่หน่วยงานรัฐได้ให้โอกาสแก่ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยต้องเป็นกระบวนการมีที่การประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง มีการ
ร่วมกันวางแผน การดาเนินงาน การจัดสรรการใช้ประโยชน์และรวมไปถึงการติดตามประเมินผล และการ
สร้างการมีส่วนร่วมควรเป็นไปตามแนวคิดของ ณรงค์ ณ เชียงใหม่ (2546) การมีส่วนร่วมส่งผลต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ ร่วมรับรู้ มีส่วนร่วมรับรู้ถึงปัญหานโยบายและแผนงานพัฒนาต่างๆ ที่
ถูกต้องชัดเจน ร่วมคิด มีส่วนร่วมแสดงออก แสดงความคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้สามารถร่วมกาหนดแนว
ทางการแก้ปั ญหา และการตัดสิน ใจร่ว มกัน ร่วมทา มีส่วนร่วมดาเนินงานในโครงการต่างๆ ที่ได้ร่ว ม
ตัดสินใจ จะส่งผลต่อการเกิดความรู้สึกการเป็นเจ้าของโครงการ ทาให้ร่วมทาให้สาเร็จ อาจมีส่วนร่วม เช่น
การสละทรัพยากร ออกแรง เสียสละทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งของ ให้ความรู้และคาแนะนา บริหาร
และประสานงาน ดาเนินโครงการ ติดตามตรวจสอบและประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ ในโครงการ
หรือกิจกรรม ผลประโยชน์ด้านสังคม ผลประโยชน์ผ่านองค์กรทางสังคม ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
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ผลประโยชน์ ด้ า นบุ ค คล เกิ ด ความนั บ ถื อ ตนเอง มี พ ลั ง อ านาจทางการเมื อ ง เกิ ด ความคุ้ ม ค่ า ของ
ผลประโยชน์ เป็นต้น
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จึงเป็นกิจกรรมที่ดาเนินโดยบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสร้าง
กลไกการมีส่วนร่วมหรือส่งเสริมเพิ่มการตระหนักรู้แสดงความห่วงใยในประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต้องดาเนินการเพื่อนาไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยคานึงถึงข้อจากัดและ
กาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ เช่น การควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
แต่ละแห่งอันสัมพันธ์กับการรองรับได้ของพื้นที่หรือระบบนิเวศนั้นๆ เน้นการกระจายรายได้ให้เกิดขึ้นแก่
ชุมชนจากกิจกรรมท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม ควรควบคุมประชากรในพื้นที่ให้เกิดความสมดุลต่อ
ระบบนิเวศ เพื่อไม่ให้ระบบนิเวศเปลี่ ยนแปลงไปจากเดิม ใช้ทรัพยากรให้ถูกต้องเหมาะสม ไม่ทาลาย
ทรัพยากรท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ นาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าทรัพยากร ปรับใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น โดยการอาศั ย เทคโนโลยี ม าเป็ น สิ่ ง ขั บ เคลื่ อ นและเพิ่ ม คุ ณ ค่ า แก่ ท รั พ ยากร
ท่องเที่ยวนั้นๆ จากัดขีดความสามารถเพื่อการรองรับได้ของพื้นที่ เป็นการชี้แจงข้อจากัดของพื้นที่ในด้าน
ต่างๆ สร้างความตระหนักแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยวในการสงวนรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
โดยต้องมีการอนุรักษ์และรักษาใช้หลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละทรัพยากรนั้นๆ ให้เกิดความ
ยั่งยืน การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หาทางและวิธีในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวให้
เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการควบคุมการใช้ทรัพยากร การเข้ าถึงทรัพยากร
รวมทั้งการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ควรได้รับการดูแลและควบคุมโดยชุมชนในพื้นที่ ภายใต้การให้
ค าปรึ ก ษาจากหน่ ว ยงาน องค์ ก ร หรื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ทรัพ ยากรและสิ่ งแวดล้ อ ม รวมถึ ง
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยว
การพัฒนาการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวควรมีการกาหนดนในโยบายหลักระดับชาติ และการมี
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่าง
เห็นผลเป็นรูปธรรม ที่มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมในทิศทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึง่ การพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบในประเทศมีความสาคัญอย่างมาก และในต่างประเทศให้ความสนใจและทาการวิจัย ใน
ประเด็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ซึ่งผลการศึกษาต่างสอดคล้องกับผลงานวิจัยนี้ ดังเช่นงานวิจัยของ
Camilleri ( 2016) ไ ด้ ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง “ Responsible tourism that creates shared value among
stakeholders” การใช้จ่ายเงินลงทุนตามนโยบายและการริเริ่มที่รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้ อมสามารถสร้ างคุณค่าร่ ว มกันระหว่า งวิส าหกิจการท่ องเที่ยวและผู้ มีส่ ว นได้เสี ย ทาให้ การ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทางสังคมและระเบียบข้อบังคับการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพฐานะทางการตลาดที่ดีขึ้น ประสิทธิภาพในการดาเนินงานและ
การประหยัดต้นทุนตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆ ด้วยการมีมาตรการเพิ่มประสิทธิผลของทรัพยากรมนุษย์
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มาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงลบ และงานวิจัยของ Mohd Hafiz Hanafiah et al. (2016)
ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง “Responsible Tourism Practices and Quality of Life: Perspective of Langkawi
Island communities” การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
เป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดการผลกระทบเชิงบวกในชุมชนท้องถิ่น
ทางเศรษฐกิจ เช่น การจ้างงานการใช้บริการ ผลิตภัณฑ์ในประเทศ การให้ผลประโยชน์แก่การศึกษาใน
ท้องถิ่น สุขภาพ และการอนุรักษ์ และมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบ
(Responsible Tourism Practices : RTP) เป็นแนวทางที่เหมาะสมในการต่อสู้กับผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยว สามารถมองเห็นผ่านความสาเร็จของประเทศในยุโรปและแอฟริกา

5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงประเด็น
5.3.1.1 เชิงนโยบาย ที่ผ่านมาแม้ว่านโยบายและแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ
จะสอดคล้องกับแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ แต่หน่วยงานดังกล่าวไม่ได้พูดถึงการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบโดยตรง ทาให้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไม่เกิดความเคลื่อนไหว ดังนั้น รัฐควรกาหนด
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบโดยตรง นาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไปบูรณา
การหน่ ว ยงานในทุ ก ระดั บ ลดความซ้ าซ้ อ นในภารกิ จ และงบประมาณ ฟื้ น ฟู แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว สร้ า ง
ภาพลักษณ์ใหม่ให้การท่องเที่ยวของประเทศ และส่งเสริมให้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของประเทศให้
เกิดการยอมรับในระดับสากล
5.3.1.2 ด้ า นการพั ฒ นา หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาและการส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยว ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ควรนาแนวทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะภาพรวมการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบที่ได้จากผลการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเพิ่มขึ้นใน
ให้กับการท่องเที่ยวของประเทศ รองการรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่กามีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
สร้างทางเลือกใหม่ให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทย
5.3.1.3 ด้านงานวิจัย แนวคิดและวิธีปฏิบัติการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไม่ได้เป็นเรื่อง
ใหม่ของประเทศไทย อย่ างไรก็ต าม การศึกษาแนวทางการบู ร ณาการข้ อกฎหมาย และพื้นที่ แ หล่ ง
ท่องเที่ยว เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบร่ว มกัน การสร้างการตระหนักรู้ และ
พฤติ ก รรมความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว เป็ น ประเด็ น ท้ า ทายของการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
รับผิดชอบของประเทศไทยต่อไป
5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการนาไปปฏิบัติ
5.3.2.1 ข้อเสนอแนะต่อองค์กร
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การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไปใช้ประโยชน์นี้ อาจเป็นประโยชน์โดยตรงต่ อ การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (TRTA) และจังหวัดที่ให้ความสาคัญต่อ การ
จัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบ ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) การก าหนดนโยบายและแผนของภาครั ฐ ควรให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การผลั ก ดั น การจัด การ
ท่องเที่ยวในทุกรูป แบบต้องมีความใส่ใจต่อความรับผิ ดชอบ หรือมีจริยธรรมในการทางาน เพื่อสร้าง
ประโยชน์ที่แท้จริงต่อทุกระบบของการพัฒนา
2) ความรู้ความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอย่างถ่องแท้ จนเกิดความตระหนักถึงการ
จัดการท่องเที่ยวที่ต้องใส่ใจต่อการรับผิดชอบในด้านต่างๆ
3) การทบทวนเป้าหมายการดาเนินจัดการและการพัฒนาการท่ องเที่ยวให้มีความรับผิดชอบ
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้มีทิศทางควบคุมการจัดโครงการหรือกิจกรรมทั้งส่วนของการส่งเสริม
การสนับสนุน การพัฒนาอย่างสอดคล้อง
4) การจัดทาสื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการเผยแพร่ไปยัง
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เรียนรู้อย่างกว้างขวาง หรือการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ขยายกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่อง
5) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานที่เอื้อต่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์อย่างมีคุณภาพ
6) การสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบเป็นขั้นตอน ค่อยเป็นค่อยไป เพื่อสร้างการปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมการทางานท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบ
7) การขับเคลื่อนเครือข่ายการเรียนรู้ หน่วยงานภาครัฐควรลดบทบาทการนา หรือการใช้อานาจ
หน้าที่ เพื่อสร้างความรู้สึกเท่าเทียม พร้อมเรียนรู้ และคิดเห็น แลกเปลี่ยนไปด้วยกัน
8) การยกระดับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งการรณรงค์ ส่งเสริม
สนั บ สนุ น ตลอดจนการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ทางการท่ องเที่ยวอย่ างรับผิ ดชอบ ก่อให้ เกิดการสร้า งงาน
กระจายรายได้ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบให้สอดคล้องกับบริบทและอัตลักษณ์ของชุมชน
9) การนาข้อมูลวิจัยไปเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์กิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาโปรแกรม
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการสร้างการตระหนักรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่า งรับผิ ดชอบ
ให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวหรือผู้มา
เยือน และผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยว
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5.3.2.2 ข้อเสนอแนะต่อชุมชนสังคม
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไปใช้ประโยชน์นี้ อาจเป็นประโยชน์โดยตรงต่อชุมชน
หรื อกลุ่ มสั งคมที่มีการจั ดการท่องเที่ยว เพื่อพัฒ นาศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ ใจต่อ ความ
รับผิดชอบ ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) การสร้างความรู้ความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จนเกิดความตระหนักและเกิดการ
ยอมรับ จนร่วมดาเนินการจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อการรับผิดชอบในด้านต่างๆ
2) การวางแผนและจัดระบบจัดการท่องเที่ยวที่นาแนวคิดความรับผิดชอบของชุมชนไปใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติจริง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3) การสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน ให้ได้เห็นตัวอย่างชุมชนหรือองค์กร
ต่างๆ ที่สามารถจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบได้ประสบความส าเร็จเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่น และนาความรู้หรือแนวทางที่เป็นบทเรียนการเรียนรู้ที่ดีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของชุมชน
4) การยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการท่ อ งเที่ ย วให้ ส อดคล้ อ งตามแนวทางการท่ อ งเที่ ย วอย่าง
รับผิดชอบในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตามบริบทและอัตลักษณ์ของชุมชน
5) นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน สามารถใช้ผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนตั้งแต่ก่อน
ระหว่าง และหลังการเดินทางท่องเที่ยว เช่น การศึกษาข้อมูลด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถี
ชีวิตของแต่ละแหล่งท่องเที่ยวที่จะไปเยือน การขออนุญาตในการถ่ายรูปบุคคลในชุมชนเพื่อไม่เป็นการ
ละเมิดสิทธิบุคคลทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ และการตระหนักในการอนุรักษ์และร่วมดูแลสิ่งแวดล้ อมใน
พื้นที่ที่ไปเยือน เป็นต้น
5.3.2.3 ข้อเสนอแนะต่อเครือข่ายการเรียนรู้
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ควรให้ความสาคัญต่อการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
เพื่อให้มีพื้นที่ทางสังคมในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งมีส่วนสาคัญต่อการเพิ่มศักยภาพการ
เรียนรู้ของบุคลากร จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) การสร้างเรือข่ายการเรียนรู้ ควรเป็นแบบไม่เป็นทางการ มีจุดมุ่งหมายร่วมกันชัดเจนถึงการ
รวมกลุ่มคนเพื่อเป็นสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่ายการเรียนรู้ ด้วยการความนาประเด็นการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนามาพูดคุย สร้างความตระหนักร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
3) การจั ดกิจ กรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้เครือข่ายระหว่างกลุ่มสั งคม เพื่อขยายผลการเรียนรู้ที่
กว้างขวาง หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งการสร้างเครือข่ายระหว่างจังหวัด เพื่อการหนุนเสริมกันในการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในโอกาสหรือตามความเหมาะสมของการเชื่อมโยงกันในอนาคต
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4) การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ควรเน้นสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่เป็นทางการ เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง และควรสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อสร้างการยอมรับ
ในความคิดของทุกคนที่เป็นสมาชิกเครือข่าย
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