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การศึกษาแนวทางการพัฒ นาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบ กรณีศึกษา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล ภายใต้แผนงานการพัฒ นาการท่อ งเที่ย วอย่า ง
รับ ผิด ชอบ กรณีศึก ษากรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล สามารถสาเร็จลุล่วงจน
สามารถจั ดท ารายงานวิ จั ยฉบั บสมบู รณ์ ได้ นั้ น ด้ วยความกรุ ณาจากส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ที่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการวิจัย โดยได้รับการ
ติดตามผลการดาเนินการวิจัยและให้เสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในพัฒนางานวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่ ง เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งมาก และการได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
กลุ่ ม เป้ า หมายในการวิ จั ย จากทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ ทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพื้นที่ศึกษา กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล ด้วย
การให้สัมภาษณ์ เชิงลึก และการเข้าร่วมประชุมสม่าเสมอ จนสามารถก่อตัวเป็นเครือข่ายการเรียนรู้การ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง คณะผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณทุกท่าน
มา ณ โอกาสนี้
คณะผู้วิจัย
2563
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บทสรุปผู้บริหาร
1. บทนา
1.1 ความสาคัญและที่มาของปัญหา
ภาคธุรกิจต่างๆ ต่างให้ความสาคัญกับการมีภาพลักษณ์ขององค์กรที่มี ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจ (CSR) อย่างเด่นชัด จนกลายเป็นภารกิจหนึ่งของการดาเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นการดาเนินธุรกิจควบคู่
ไปกับการเอาใจใส่ ดูแลรักษาสังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักของจริยธรรม มีการกากับดูแลธุรกิจที่ดี
เน้นความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่มีต่อสังคมที่เกิดจากการดาเนินกิจการ หรือกิจกรรมต่างๆขององค์กร
(โดยสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน, 2013: 3) ความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ ของ Triple Bottom Line
หรือ TBL เน้นการรักษาสมดุลในมิติทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้ อม
รวมถึงการดาเนินองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส โดยด้านเศรษฐกิจ การทาให้ธุรกิจเติบโตมี
ความมั่นคง ด้านสังคม การเป็นมิตรต่อสังคมการเกื้อกูลต่อสังคมรอบข้าง และด้านสิ่งแวดล้อม การดูแล
และรักษาสิ่งแวดล้อม (สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน, 2013: 6)
ผนวกกับกระแสการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นกรอบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สาคัญในยุค
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวมุ่งเน้นเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้
เกิดความยั่งยืน (กิตติ อริยานนท์, 2552: 1) ตอบสนองความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคมของคนใน
พื้ น ที่ โดยการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วค านึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ ทรั พ ยากรทางธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน (ราไพพรรณ แก้วสุริยะ, 2549: 1 – 3) และเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบกลุ่มที่มี
ระบบ กระบวนการในการจัดการเพื่อช่วยกันดูแลรักษา ปกป้อง ฟื้นฟู และควบคุมทรัพยากรการท่องเที่ยว
ไม่ให้เสื่อมโทรม และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2542:7) จะ
เห็นได้ว่า การท่องเที่ยวเพื่อนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องมีการจัดการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจต่อผลกระทบที่จะ
ตามมา ซึ่งการต้องการให้เกิดผลกระทบด้านบวกควรต้องมีร ะบบการจัดการที่ดี ให้หลายภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดการ และการต้องการควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวอันมีส่วน
ลดทอนคุณค่า คุณภาพ ปริมาณของทรัพยากรการท่องเที่ยว จาเป็นต้องมีการจัดการท่องเที่ยวที่ต้องมี
ความรับผิดชอบต่อทุกสิ่งเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบไม่พึงประสงค์ร่วมกันในอนาคต
ดังนั้น สาหรับประเทศไทย จึงควรพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น เพื่อนาไปสู่
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ไม่ได้ทาการท่องเที่ยวเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทางเดียว แต่ให้ความสาคัญ
ต่อการดาเนินการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อผลกระทบรอบด้าน รวมทั้งเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสู่การ
พัฒนาสังคม ชุมชน ประเทศอย่างยั่งยืน ในขณะที่ปัจจุบันการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบยังมีขอบเขตหรือ
การดาเนินการเฉพาะกลุ่มหรือองค์กร ต่างขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามบทบาท ภารกิจ เป้าหมายของ
องค์กร ซึ่งยังมีข้อจากัดของความรู้ความเข้าใจของบุคลากรผู้ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการดาเนินการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ และเพื่อให้สามารถสร้างโอกาสการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความรับผิดชอบกว้างขวาง
ขึ้น จึงควรพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยว
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อย่างรับผิดชอบเป็นสาคัญ คณะผู้วิจัยจึงทาการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ และการพัฒนาให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเลือกศึกษาเฉพาะกรุงเทพมหานคร
จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน ภู เ ก็ ต และสตู ล เนื่ อ งจากเป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ห น่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รภาคส่ ว นต่ า งๆ
ขับ เคลื่ อนการท่องเที่ย วอย่ างรั บ ผิ ดชอบ และมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจานวนมากที่เดิน ทางเข้า ไปท า
กิจกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในพื้นที่ งานวิจัยนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นาไปใช้
ในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้ได้ความรู้อย่างครบถ้วน และเกิดเครือข่ายการเรียนรู้ จนสามารถ
พัฒนาศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบได้มีประสิทธิภาพ และเกิดการขยายตัวของการ
ท่องเที่ยวลักษณะนี้มากขึ้น
ทั้ ง นี้ ง านวิ จั ย นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของแผนงานวิ จั ย การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ
กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ตและสตูล ประกอบด้วยโครงการย่อย 1 การศึกษา
นโยบายและสถานการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ และโครงการย่ อ ย 2 ศึ ก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
พฤติกรรมนั กท่องเที่ย วต่อ การท่ องเที่ยวอย่า งรับผิ ดชอบ โดยได้นาผลการศึกษาทั้งหมดทั้งส่ ว นของ
แผนงานและโครงการย่อยมาทาการวิเคราะห์เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ กา ร
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในกรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูลให้มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย มีความเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ มีความเป็นไปได้ในการพัฒนา และสามารถนาไปสู่การ
นาไปใช้พัฒนาบุคลากรได้จริงให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ใน
กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
1.2.2 เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ก ารจั ด การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ ใน
กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล

1.3 ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาแนวทางการพัฒ นาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบ กรณีศึกษา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล ทาการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบ ใน
กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล ซึ่งเป็นพื้นที่นาร่อง อันเป็นส่วนหนึ่งหรือตัวแทนของ
อีกหลายพื้นที่ที่ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา เป็นบุคลากรที่ทางาน
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน และนักวิชาการผู้มีความรู้และ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ใช้ระยะเวลาในการวิจัย 1 ปี

ง

1.4 วิธกี ารดาเนินการวิจัย
การศึกษากลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Sanpling) บุคลากรที่ทางานเกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล ทั้งภาครัฐ เอกชน
องค์กรชุมชน และนักวิชาการผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะ การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยโดยใช้แนวคาถาม
เชิงลึก (in-depth interview guideline) เพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์รายบุคคล สัมภาษณ์กลุ่ม และ
การจัดประชุมกลุ่ม มีการสร้างเครื่ องมือสาหรับการดาเนินงานวิจัย ด้วยการจัดทาแนวคาถามเชิงลึ ก
สาหรับการสัมภาษณ์ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการศึกษา ซึ่งแนวคาถามเกิดขึ้นจากการศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และจะนาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความถูกต้อง ความเหมาะสมของแนวคาถามที่
สร้างขึ้น ข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมด มาจัดระเบียบข้อมูล (data organizing) ด้วยการจาแนกหมวดหมู่เป็น
ระบบตามประเด็น ที่กาหนดไว้ รวมทั้งการตรวจสอบความเชื่อถือได้ (credibility) ของข้อมูล ด้ว ยวิธี
ตรวจสอบสามเส้า (triangulation) ด้านเนื้อหา (data triangulation) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องและ
ความถูกต้องของข้อมูล แล้วจึงนาข้อมูลทั้งหมดประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผลร่วมกับ
แนวคิดทฤษฎี เรียบเรียงเนื้อหาและภาษาเพื่อความสมบูรณ์ของผลการวิจัยที่สามารถตอบวัตถุประสงค์
การวิจัยได้ชัดเจนและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้

2. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
2.1 สรุปผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่า ง
รับผิดชอบ ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
การวางเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อเปลี่ยนแปลง และพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ความตระหนัก
ทักษะ ประสบการณ์ และพฤติกรรม จนสามารถปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมีความรับผิดชอบ
การกาหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การ
พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรั บผิดชอบ มีวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีวัตถุประสงค์หลัก 4 ข้อ ดังนี้
1. การสร้างความรู้ และความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
2. การสร้างทัศนคติ และความตระหนักต่อการจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบ
3. การสร้างทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบ
4. การสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการจัดการท่องเที่ยว
การกาหนดกลุ่มเป้าหมายบุคลากรเพื่อพัฒนารองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เป้าหมาย
การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยว เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยว สามารถจาแนก
ได้ 4 กลุ่มหลัก ดังนี้
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1. ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการ เป็นผู้กาหนดนโยบายและ
แผนการท่องเที่ยวขององค์กร
2. บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เป็นผู้นานโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติหรื อ
ดาเนินการหรือการจัดการท่องเที่ยว
3. ชุมชน หรือผู้จัดการท่องเที่ยวชุมชน เป็นผู้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์
และรับผลกระทบจากการท่องเที่ยวโดยตรง
4. นักท่องเที่ยว เป็นผู้ได้รับผลจากการดาเนินการหรือการจัดการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นผู้ ให้
ประโยชน์และผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวและผู้จัดการท่องเที่ยวโดยตรง
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย คานึงถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากร เพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สามารถเลือกรูปแบบได้ดังนี้
1. ตามระดับของบุคลากร แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ด้วยการพัฒนาความรู้บุคลากร
ระดับกลาง ด้วยการพัฒนาศักยภาพทักษะบุคลากร และระดับสูง การพัฒนาศักยภาพการประยุกต์ใช้
2. กระบวนการพัฒนาบุคลากร การสร้างการเรียนรู้ สามารถพัฒนาเป็นลาดับขั้น เริ่มจากการ
พัฒนาความรู้ การพัฒนาทัศนคติ และการพัฒนาทักษะ เพื่อส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่าง
รับผิดชอบ
3. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร รูปแบบการเข้าร่วมเป็นหมู่คณะ หรือรูปแบบกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรเข้าร่วมเป็นรายบุคคล ทั้ งรูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบทางการ และแบบไม่เป็นทางการ โดย
รูปแบบที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรควรแบบมีแผนงานและโครงสร้างหลักสูตรของกิจกรรมที่ชัดเจน
4. การจัดทาหลักสูตรการพัฒนา จาแนกออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ หลักสูตรระยะสั้น มุ่งเน้นการ
ฝึกอบรมสร้างความรู้ และความเข้าใจ หลักสูตรระยะกลาง มุ่งเน้นสร้างทัศนคติ และความตระหนัก
ทักษะ และประสบการณ์ หลั กสู ตรระยะยาว มุ่งเน้นสร้างพฤติกรรมความรับผิ ดชอบต่ อการจั ด การ
ท่องเที่ยว
5. การสร้างหลักสูตร มี 2 แบบ ได้แก่ การสร้างข้อมูลหรือเนื้อหารูปแบบ Online เพื่อให้ความรู้
และสร้างความเข้าใจ และการสร้างข้อมูลหรือเนื้อหารูปแบบ Offline เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์
เรียนรู้
6. การสร้ า งสื่ อ การเรี ย นรู้ ทั้ ง สื่ อ เอกสารและสื่ อ Online ผ่ า นเวปไซด์ ไลน์ เฟสบุ๊ ค เน้ น
กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวทั่วไป ได้มีช่องทางหลากหลายในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างการเรียนรู้
ความตระหนัก การเตรียมความพร้อม และการเลือกแสดงออกทางพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อบุคคล
สังคม ชุมชน
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ลาดับขั้นของการเรียนรู้และวิธีการสร้างการเรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของบุคลากร
การสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ให้ความสาคัญต่อการสร้างการเรียนรู้
ในความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) ทักษะ (Skill) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคลากร (Behavior)
โดยใช้แนวคิดปิรามิดการเรียนรู้ มาผนวกกับการแบ่งลาดับขั้นการเรียนรู้ ประกอบด้วย การให้ความรู้
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพื่อทาให้บุคลากรสามารถจดจาความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
ด้วยการสร้างการเรี ยนรู้ด้ว ยวิธีการบรรยายให้ความรู้ และการให้ อ่านเอกสารหรือคู่มือประกอบการ
บรรยาย การสร้างความเข้าใจ ให้บุคลากรสามารถนาความรู้มาวิเคราะห์ ปรับใช้ใ นการแก้ไขปัญหาต่าง
ๆ หรือวางแนวทางรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการจัดการท่องเที่ยวให้มีความรับผิดชอบ โดยวิธีการใช้สื่อ
กรณีศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบ การสร้างการ
สารวจและการค้นหา ให้บุคลากรได้รับประสบการณ์ตรงจากการมีส่วนร่ วมในการสารวจ ค้นหาความรู้
หรื อร่ ว มกิจ กรรมการเรีย นรู้ ด้ ว ยวิธีการให้ บุคลากรได้ศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์ต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การวิเ คราะห์ ให้ บุคลากรสามารถมีทักษะในการคิด
วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา ความต้องการ ข้อจากัดในการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 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 ด การท่ อ งเที่ ย วที่ ต้ อ งมี ค วาม
รับผิดชอบ ด้วยวิธีการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อร่วมถอดบทเรียนการเรียนรู้ พร้อมนาเสนอความรู้ให้กลุ่ม
ย่อยอื่นได้ร่วมเรียนรู้ การอธิบายและการสรุปผล ให้บุคลากรสามารถสรุปความรู้ที่ได้เรียนรู้ จนเกิดความ
เชื่อมั่นในความรู้ สามารถให้แนวทางการนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ ด้วยวิธีการสร้างโอกาสให้บุคลากรได้
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น หรือสอนผู้อื่นให้รับความรู้ การขยายความรู้ ให้บุคลากรสามารถพัฒนา
ความรู้ และการขยายความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ด้วยวิธีการให้ บุคลากรจัดทาแผน
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 าหมายของการสร้างการเรียนรู้ ด้านความรู้ด้ว ยการให้ ความรู้เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Knowledge) ด้านทัศนคติด้วยการสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการ
แสดงพฤติกรรมมีความรับผิดชอบ (Attitude) ด้านทักษะด้วยการมีประสบการณ์ท่องเที่ยว
อย่าง
รับผิดชอบ (Skill) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยว (Behavior) โดยใช้แนวคิดปิรา
มิ ด การเรี ย นรู้ เพี ย ง 5 ขั้ น ตอน ซึ่ ง สามารถสร้ า งการเรี ย นรู้ ไ ด้ ร้ อ ยละ 75 เป็ น อย่ า งมาก เนื่ อ งจาก
นักท่องเที่ยวมีข้อจากัดของเป้าหมายของการมาท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินมากกว่าการเรียนรู้ การ
เสริมเป้าหมายของเรียนรู้ของผู้จัดการท่องเที่ยวจึงอาจทาได้มากน้อยขั้นตอนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความ
สนใจ เวลา และพฤติกรรมพื้นฐานของนักท่องเที่ยว จึงสามารถประยุกต์ขั้นตอนของการเรียนรู้และมี
วิธีการสร้างการเรี ยนรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ประกอบด้วย การให้ความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับการ
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ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ด้วยการจัดทาสื่อตัวหนังสือ ภาพ และเสียง ผ่านช่องทางการสื่อสารหลาย
ช่องทาง การสร้างความเข้าใจ จนนาไปสู่ความตระหนักในการแสดงพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อการ
ท่องเที่ยวเบื้องต้น ด้วยการจัดทาสื่อตัวหนังสือ ภาพ และเสียง ผ่านช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง และ
การสื่อสารสอดแทรกผ่านกิจกรรมท่องเที่ยว พร้อมสร้างบทเรียนการเรียนรู้หลังจากทากิจกรรมท่องเที่ยว
การสร้างการสารวจและการค้นหา นักท่องเที่ยวทากิจกรรมท่องเที่ยวพร้อมให้คาถามนาเพื่อสร้างความ
สนใจค้นหาคาตอบ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบด้วยตนเอง การวิเคราะห์
สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนได้เรียนรู้ ด้ วยกระบวนการ
กลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ หรือเป็นการชวนพูดคุยในจังหวะเวลาที่เหมาะสมให้ได้ความคิดและมุมมองต่างๆ
ที่หลากหลาย การประเมินผล ขั้นตอนนี้สามารถผนวกกับการวิเคราะห์ เพื่อถอดบทเรียนการเรียนรู้ การ
แลกเปลี่ยนความรู้ การตัดสินใจถึงสิ่งที่ควรกระทาหรือไม่ควรกระทาในการแสดงออกทางพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว และภาระรับผิดชอบในสิ่งที่นักท่องเที่ยวควรทา
องค์ประกอบของการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท้องถิ่น มีรายละเอียดทั้ง ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ และ
พฤติกรรม ดังนี้
1. ความรู้ และความเข้า ใจการท่องเที่ยวอย่า งรับผิดชอบ ลักษณะของความรับผิดชอบ 4
ลักษณะ ได้แก่ ความรับผิดชอบของชุมชนและสังคม ความรับผิดชอบของภาครัฐ ความรับผิดชอบของ
ภาคเอกชน ความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยว
2. ทัศนคติ และความตระหนักต่อการจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบ ได้แก่ ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีศักยภาพการจัดการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมสร้างพลังการพัฒนา กระบวนการ
เรียนรู้เป็นเครื่องมือสู่การพัฒนา สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมชุมชนเป็นทรัพยากรการท่องเที่ ยว
สาคัญ ถิ่นฐานบ้านเกิดของตนมีคุณค่า การท่องเที่ยวให้ทั้งประโยชน์และโทษ นักท่องเที่ยวสามารถปรับตัว
บนความแตกต่าง ผลประโยชน์จัดการไม่ดีสร้างความขัดแย้ง การท่องเที่ยวไม่ใช่ทางออกของการพัฒนา
เพียงอย่างเดียว และจุดยืนการท่องเที่ยวควบคุมการเปลี่ยนแปลง
3. ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบ ได้แก่ ทักษะ
การแสวงหาข้อมูล ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการประสานงาน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการจัดการ
ชุมชน ทักษะความคิดสร้ างสรรค์ ทักษะการประสานผลประโยชน์ สร้างประสบการณ์เรียนรู้จัดการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจากพื้นที่ตัวอย่าง ประสบการณ์การทางานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และ
ประสบการณ์การทางานจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ
4. พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการจัดการท่องเที่ยว ประกอบด้วย พฤติกรรมความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ได้แก่ พฤติกรรมความเอาใจใส่ ความละเอียดรอบคอบ ความขยันหมั่นเพียร ภาระรับผิดชอบ
ความอดทน ความซื่อสัตย์/ความสุจริต ความตรงต่อเวลา การกล้าเผชิญหน้าต่อความจริง การยอมรับ
ผลกระทบจากการกระทาของตนเอง พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กร ได้แก่ การรู้จักหน้าที่ของ
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ตนเอง และกระทาตามหน้าที่อย่างดีที่สุด การใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ การเคารพต่อกฏ
ระเบี ย บ/กฎเกณฑ์ การท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ ดี การปรั บ ปรุ ง ตนเองให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ต นเองได้ รั บ
มอบหมาย และต่อสังคมให้ดียิ่งขึ้น และพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ ความเคารพ ความเป็น
ธรรม ความยุติธรรม ความเห็นอกเห็นใจ การมีน้าใจช่วยเหลือส่วนรวมอย่างเต็มใจ การไม่ละเมิดสิทธิและ
หน้าที่ของผู้อื่น การเคารพต่อกฏระเบียบและกฎเกณฑ์ การดูแลรักษาของส่วนรวมเสมือนเป็นของตนเอง
การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ประกอบด้วย ด้านบทบาทหน้าที่
องค์กรภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการชุมชน ด้านการพัฒนาคนให้มีความรับผิดชอบต่อการท่องเที่ยว
ด้านการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ด้านการสร้างเครือข่ ายการเรียนรู้
การท่องเที่ย วอย่ างรั บ ผิ ดชอบ รวมทั้งการสร้างความรับผิ ดชอบให้ แ ก่นั กท่ อ งเที่ยว ด้ว ยการสื่ อสาร
สาธารณะ การสื่อสารในชุมชน การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว และการสร้างการเรียนรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ประกอบด้วย
ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ การมีจิตสาธารณะ การเรียนรู้ด้วยการลงมือทา การถอดบทเรียนการเรียนรู้เสมอ
คิดสร้างสรรค์ คิดรอบคอบ หรือการมองรอบด้าน ปัจจัยด้านกลุ่ม/องค์กร ได้แก่ การวางเป้าหมายหรือ
นโยบายการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่ชัดเจน การสร้างกระบวนการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
การสร้างโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้ การสร้างแรงจูงใจในการทางานอย่างรับผิดชอบ จะส่งผลต่อการมี
กาลังใจ มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทา ปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ สังคมมีค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ความเชื่อในการทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว ส่งผลให้บุคลากรมีหลักคิดคอยเตือนสติให้มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่อองค์กร ต่อสังคม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ใน
กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
1. ขนาดของเครื อข่า ย เครื อข่ายระดับจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสตูล
2. ลักษณะของเครือข่าย เครือข่ายการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีพื้นที่ทาง
สังคมได้มาพบปะพูดคุย กาหนดประเด็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สร้างความรู้ความเข้าใจ ความ
ตระหนัก และการมีแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
3. สมาชิกเครือข่าย จาแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น บุคลากรจากภาคเอกชน ทั้งภาคธุรกิจหรือผู้ประกอบการ และ สมาคมที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว บุคลากรจากชุมชนหรือ องค์กรชุมชน ทั้งกลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุม ชน
กลุ่มภาคประชาสังคม
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4. การก่อตัวของเครือข่าย เป็นการต่อยอดจากเครือข่ายสังคมเดิม ซึ่งแต่ละจังหวัดได้มีการ
รวมกลุ่มกันตามภารกิจการท่องเที่ยวตามโอกาส ทั้งที่มีความต่อเนื่อง และไม่มีความต่อเนื่อง และทั้งมี
ความเป็นเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการและเป็นทางการ รวมทั้งความเป็นความเครือข่ายความสัมพันธ์แบบ
แน่น และเครือข่ายความสัมพัน ธ์แบบหลวม สมาชิกของเครือข่ายต่างมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกันทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ ส่วนใหญ่ได้มีโอกาสทาความรู้จักกันมาก่อนผ่านเวที
การประชุมจัดโดยภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคชุมชนท้องถิ่น ความเป็นเครือข่ายจึงเริ่มก่อตัวแล้ว
ระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับกลุ่มหรือองค์กร องค์กรกับองค์กร การดาเนินการวิจัยนี้เริ่มสร้างการก่อ
ตัวของเครือข่ายระดับจังหวัด ด้วยการจัดประชุมกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่
ด้วยการนาประเด็น “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ” มาอธิบายให้เห็นถึงความสาคัญ ความจาเป็นต่อการ
พัฒนาให้การท่องเที่ยวในพื้นที่มีความรับผิดชอบรอบด้านมากขึ้น และให้กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมสะท้อนถึง
ปัญหา การเสนอความคิด การแลกเปลี่ยนความคิดอย่างกว้างขวางถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างรับผอดชอบในพื้นที่ จุดเริ่มของการเรียนรู้ แล้ วทบทวนตนเอง สะท้อนตนเอง สู่การฟังและเรียนรู้
จากผู้อื่น และการมีจุดร่วมของทางออกของปัญหาหรือการพัฒนา เป็นการหลวมรวมไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
จนทาให้ผลจากการจัดประชุมสามารถได้คาตอบสาคัญของการมีแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบและแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อ รองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการมีความรู้สึก
ร่วมของการจัดประชุมครั้งต่อไป จึงสะท้อนได้ถึงการเริ่มก่อตัวเป็นเครือข่ายที่ชัดเจน
5. การพัฒนาเครือข่าย สมาชิกเครือข่ายแต่ละจังหวัด ได้ใช้การประชุมในการพูดคุยประเด็นการ
ท่องเที่ยวอย่างรั บผิ ดชอบในการพัฒ นาเครือข่ายการเรียนรู้ร่ว มกัน ด้วยการรับฟัง แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การอธิบายถึงสถานการณ์การท่องเที่ยว การสะท้อนถึงปัญหา การดาเนินการจัดการ การให้แนว
ทางออกของปัญหา รวมทั้งแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการพัฒนาบุลากรเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวอย่างกว้างกวาง มีความสนใจ ตั้งใจ พร้อมเรียนรู้เป็นอย่างดี การพัฒนาเครือข่ายการ
เรี ย นรู้ ของจั งหวัดมี 3 ลั กษณะ ได้แก่ การพัฒ นาเครือข่ายการเรีย นรู้ ที่ชุมชนมี บทบาทนา ซึ่งแหล่ ง
ท่องเที่ยวเป็นชุมชนชนบทและเป็นเครือข่ายเรียนรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชน (แม่ฮ่องสอน) การพัฒนา
เครือข่ายการเรียนรู้ที่ภาคประชาสังคมมีบทบาทนา ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเป็นชุมชนเมืองและเป็นเครือข่าย
เรียนรู้ภาคประชาสั งคม (กรุงเทพมหานครและภูเก็ต) และการพัฒ นาเครือข่ายการเรียนรู้ ที่ภาครัฐ มี
บทบาทนา (สตูล) ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเป็นอุทยานธรณีโลกและเป็นเครือข่ายเรียนรู้ภ าคประชาสังคมแบบ
เป็นทางการ

2.2 ข้อเสนอแนะ
2.2.1 ข้อเสนอแนะต่อองค์กร
การนาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไปใช้ประโยชน์นี้
อาจเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
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เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (TRTA) และจังหวัด
ที่ให้ความสาคัญต่อการจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบ ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) การกาหนดนโยบายและแผนของภาครัฐ ควรให้ความสาคัญต่อการผลักดันการจัดการ
ท่องเที่ ย วในทุกรู ป แบบต้องมีความใส่ใจต่อความรับผิ ดชอบ หรือมีจริยธรรมในการทางาน เพื่อสร้ าง
ประโยชน์ที่แท้จริงต่อทุกระบบของการพัฒนา
2) ความรู้ความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอย่างถ่องแท้ จนเกิดความตระหนักถึงการ
จัดการท่องเที่ยวที่ต้องใส่ใจต่อการรับผิดชอบในด้านต่างๆ
3) การทบทวนเป้าหมายการดาเนินจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความรับผิดชอบ
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้มีทิศทางควบคุมการจัดโครงการหรือกิจกรรมทั้งส่วนของการส่งเสริม
การสนับสนุน การพัฒนาอย่างสอดคล้อง
4) การจัดทาสื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการเผยแพร่ไป
ยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เรียนรู้อย่างกว้างขวาง หรือการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ขยายกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่อง
5) การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง ต่ อ องค์ ก ร ต่ อ สั ง คม เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางานที่เอื้อต่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์อย่างมีคุณภาพ
6) การสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบเป็นขั้นตอน ค่อยเป็นค่อยไป เพื่อสร้างการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการทางานท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบ
7) การขับเคลื่อนเครือข่ายการเรียนรู้ หน่วยงานภาครัฐควรลดบทบาทการนา หรือการใช้
อานาจหน้าที่ เพื่อสร้างความรู้สึกเท่าเทียม พร้อมเรียนรู้ และคิดเห็น แลกเปลี่ยนไปด้วยกัน
2.2.2 ข้อเสนอแนะต่อชุมชนสังคม
การนาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไปใช้ประโยชน์นี้
อาจเป็นประโยชน์โดยตรงต่อชุมชนหรือกลุ่มสังคมที่มีการจัดการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลใน
การจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบ ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) การสร้างความรู้ความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จนเกิดความตระหนักและเกิด
การยอมรับ จนร่วมดาเนินการจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อการรับผิดชอบในด้านต่างๆ
2) การวางแผนและจัดระบบจัดการท่องเที่ยวที่นาแนวคิดความรับผิดชอบของชุมชนไปใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติจริง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3) การสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน ให้ได้เห็นตัวอย่างชุ มชนหรือ
องค์กรต่างๆ ที่สามารถจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบได้ประสบความสาเร็จเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่น และนาความรู้หรือแนวทางที่เป็นบทเรียนการเรียนรู้ที่ดีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของชุมชน
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2.2.3 ข้อเสนอแนะต่อเครือข่ายการเรียนรู้
การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ควรให้ความสาคัญต่อการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้มีพื้นที่ทางสังคมในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งมีส่วนสาคัญต่อ
การเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของบุคลากร จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) การสร้างเรือข่ายการเรียนรู้ ควรเป็นแบบไม่เป็นทางการ มีจุดมุ่งหมายร่วมกันชัดเจนถึง
การรวมกลุ่มคนเพื่อเป็นสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่ายการเรียนรู้ ด้วยการความนาประเด็นการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนามาพูดคุย สร้างความตระหนักร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
3) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายระหว่างกลุ่มสังคม เพื่อขยายผลการเรียนรู้ที่
กว้างขวาง หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งการสร้างเครือข่ายระหว่างจังหวัด เพื่อการหนุนเสริมกั นในการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในโอกาสหรือตามความเหมาะสมของการเชื่อมโยงกันในอนาคต
4) การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ควรเน้นสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่เป็นทางการ เพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง และควรสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่ อสร้างการ
ยอมรับในความคิดของทุกคนที่เป็นสมาชิกเครือข่าย

3. ผลสาเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัย
งานวิจัยนี้ ประสบความสาเร็จในการสร้างกิจกรรมเสริมให้เครือข่ายการเรียนรู้เดิมที่มีอยู่แล้วใน
แต่ละพื้นที่เป้าหมาย ได้ร่วมเรียนรู้ถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เริ่มต้นจากความเข้าใจว่าเป็นความรู้
ใหม่ แต่เมื่อผ่านกระบวนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ทาให้มีความเข้าใจ และเกิดความตระหนักร่วมถึง
การจัดการท่องเที่ยวที่ต้องนาแนวคิดความรับผิดชอบมาควบคุมรายละเอียดของงาน เพื่อสร้างประโยชน์
ป้องกันปัญหา และนาไปสู่การพัฒนาการท่ องเที่ยวของพื้นที่ได้ ผลลัพธ์ของงานวิจัยส่วนที่สาคัญและเป็น
ประโยชน์ในเชิงวิชาการ และเชิงการนาไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการได้แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สามารถเป็นความรู้ และแนวปฏิบัติให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนาไปพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรซึ่งเป็นผู้มีความสาคัญต่อการควบคุมการจัดการท่องเที่ยวได้อย่างรับผิดชอบได้

4. การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผลจากการวิจัยสามารถไปใช้ประโยชน์ได้ ด้วยการเผยแพร่ให้หน่วยงานภาคส่ว นที่เกี่ยวข้ อง
ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน) สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (TRTA) และจังหวัดที่ให้ความสาคัญต่อการ
จัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบ รวมทั้งชุมชน กลุ่มสังคม และเครือข่ายการเรียนรู้นาไปเป็น
แนวทางในการจัดการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และเผยแพร่ในแวดวง
วิชาการ ได้เรียนรู้ถึงการกระบวนการวิจัย และผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ต่อการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ และการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
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การศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
กรณีศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล และเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การ
จัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล ด้วยการวิจัยเชิง
คุณภาพ สัมภาษณ์เชิงลึก และประชุมกลุ่มร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคองค์กรชุมชนใน 4 พื้นที่ ทาการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า
แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ด้วยการกาหนดเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของการพัฒ นา ได้แก่ การสร้างความรู้และความเข้าใจ การสร้างทัศนคติและความ
ตระหนั ก การสร้ า งทั ก ษะและประสบการณ์ ใ นการจั ดการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรับ ผิ ด ชอบ และการสร้ าง
พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการท่องเที่ยว การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย การกาหนดรูปแบบการพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การดาเนินการตามขั้นตอนการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ตาม
องค์ประกอบของการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมความ
รับผิดชอบ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อ ชุมชนสังคม องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และนักท่องเที่ยว
โดยมีปัจจัยด้านบุคคล ด้านองค์กร และด้านสังคมเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากร
เครือข่ายการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เป็นรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ที่ใช้ฐาน
เครือข่ายทางสังคมเดิม เพื่อการก่อตัวของเครือข่าย กาหนดประเด็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและ
สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์พัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ ด้วยการให้
ชุมชนได้มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสาคัญ เกิดวงจรการส่งต่อความรู้ หน่วยงานภายนอกมีบทบาทเป็นพี่เลี้ยง
ให้ความรู้และคาแนะนาตามความต้องการของชุมชน เครือข่ายการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
เครือข่ายที่ชุมชนมีบทบาทนา แหล่งท่องเที่ยวเป็นชุมชนชนบทและเป็นเครือข่ายเรียนรู้การท่องเที่ยวโดย
ชุมชน (แม่ฮ่องสอน) เครือข่ายที่ภาคประชาสังคมมีบทบาทนา แหล่งท่องเที่ยวเป็นชุมชนเมืองและเป็น
เครือข่ายเรียนรู้ภาคประชาสังคม (กรุงเทพมหานครและภูเก็ต) และเครือข่ายที่ภาครัฐมีบทบาทนา (สตูล)
แหล่งท่องเที่ยวเป็นอุทยานธรณีโลกและเป็นเครือข่ายเรียนรู้ภาคประชาสังคมแบบเป็นทางการ
คาสาคัญ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ, การพัฒนาบุคลากร, เครือข่ายการเรียนรู้
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The Study of Human Resource Development for
Responsible Tourism in Krung Thep Maha Nakhon, Mae Hong Son, Phuket
and Satun
Abstract
This research has objectives to study the human resource development in order
to support the responsible tourism, and to establish the responsible tourism learning
network in the areas of Bangkok, Mae Hong Son province, Phuket province and Satun
province of Thailand by employing qualitative research methods including in- depth
interviews and focus group meetings with stakeholders consist of public sector, private
sector, and community organizations before process the obtained data with the content
analysis technique.
The study results suggest that it is necessary to establish the human resource
development goals and objectives for responsible tourism which should cover the process
of knowledge and understanding increasing, the attitude transformation, the importance
realization, the skills and experience in responsible tourism management creation, and the
responsibility in tourism behavior direction.
As well as for other procedures, the determination of target group, the process of
human resource development, and the operation to support responsible tourism
management needs to follow the 7 steps of learning in relevance to the human resource
development for responsible tourism in order to create the appropriate behavior including
the responsibility to community, public sector, private sector and tourists, where other
supporting factors consisting of personnel, organization, and society needs to be
consideration as well.
Another way of human resource development for responsible tourism is to manage
through the existed social or learning networks. The determination of responsible tourism
issues, and the exchanging process of knowledge and experience that involves community
could facilitate the establishment of the network and the circulation of knowledge, while
external organizations could act as a supporter in providing further knowledge and
suggestion as requested by the community. The learning network could be divided into 3
types including 1) the community is the spearhead which the community located in the
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remote area and operated by the community-based tourism network (Mae Hong Son), 2)
the civil society plays a leading role which the site located in the city and operated by the
civil society network ( Bangkok and Phuket) , and 3) the public sector serves as a leader
which the tourism site is the Global Geopark operated along with the official civil society
network (Satun).
Keywords: responsible tourism, human resource management, human resource
development, learning network

ฒ

สารบัญ
กิตติกรรมประกาศ
บทสรุปผู้บริหาร
บทคัดย่อ
Abstract

หน้า
ก
ข
ฏ
ฐ

บทที่ 1 บทนา ......................................................................................................................................... 1
1.1 ความสาคัญและความเป็นมาของปัญหา ........................................................................................ 1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย............................................................................................................... 3
1.3 กรอบขั้นตอนการวิจัย.................................................................................................................... 3
1.4 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย.............................................................................................................. 4
1.5 วิธีการดาเนินการวิจัย .................................................................................................................... 5
1.6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ................................................................................................................ 6
1.7 การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล และการแปลผล ............................................................ 6
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ............................................................................................................ 6
บทที่ 2 การทบทวนเอกสาร และวรรณกรรม ......................................................................................... 7
2.1 แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ............................................................................................ 7
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ......................................................................................20
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ.........................................................................................24
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน .....................................................................................28
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย .............................................................................................................39
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร .............................................................................................45
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ......................................................................................................................61
2.8 กรอบแนวคิดการวิจัย ..................................................................................................................71
บทที่ 3 การดาเนินการวิจัย...................................................................................................................74
3.1 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย .............................................................................................................74
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ..............................................................................................................75
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล .................................................................................................................78
3.4 การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล ...............................................................................................79
3.5 แผนการดาเนินการวิจัย ...............................................................................................................79

ณ

สารบัญ
หน้า
บทที่ 4 ผลการวิจัย ...............................................................................................................................81
ส่วนที่ 1 องค์ความรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
4.1 องค์ความรู้จากเอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ......................................................81
4.2 องค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชน .................96
4.3 องค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของตัวแทนองค์กรและชุมชน
ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล ....................................................................90
ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
4.4 แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของผู้บริหารภาครัฐและ
ภาคเอกชน ...................................................................................................................................... 116
4.5 แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในกรุงเทพมหานคร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล ................................................................................................. 124
4.6 การดาเนินการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ...................... 135
4.7 ประมวลแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ......................... 139
ส่วนที่ 3 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
4.8 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในกรุงเทพมหานคร
จังหวัดแม่ฮ่องสอนภูเก็ต และสตูล .................................................................................................. 158
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ .................................................................... 176
5.1 สรุปผลการวิจัย ........................................................................................................................ 176
5.2 อภิปรายผล ............................................................................................................................... 185
5.3 ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................. 190
บรรณานุกรม ...................................................................................................................................... 192

ด

สารบัญแผนภูมิ
หน้า
แผนภูมิที่
1 กรายประสบการณ์เรียนรู้ ...........................................................................................................60
2 กรอบแนวคิดการวิจัย .................................................................................................................73

ต

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่
1 แผนการดาเนินงานวิจัย ..............................................................................................................79

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญของควำมเป็นมำของปัญหำ
จากสถิติจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในปี พ.ศ.2560 มีจานวนนักท่องเที่ยว 35,591,978
คน พ.ศ.2561 มีจานวนนักท่องเที่ยว 38,178,194 คน และ พ.ศ.2562 มีจานวนนักท่องเที่ยว 39,797,406
คน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563) จากสถิติของตัวเลขที่เพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยวรายปี
ได้ส่งผลต่อการสร้างรายได้เข้าประเทศในแต่ละปีจานวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกประเทศต้องการให้เกิดขึ้น แต่
หากมองกลับกันในทางตรงกันข้าม จานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น หรือเม็ดเงินที่มากขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่เข้า
มาเพื่อใช้ทรัพยากรของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ชุมชน ให้แย่ลง
ไปกว่าที่เป็น ทั้งในรูปแบบของการสร้างมลภาวะจากการใช้ยานพาหนะ การทิ้งขยะ การทาลายทรัพยากร
ในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงที่แอบซ้อนอยู่ภายใต้ตัวเลขที่สวยงามของ
จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วและรายได้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น นั้ น เอง ด้ ว ยเหตุ นี้ ท าให้ ห ลายประเทศแถบยุ โ รปได้ เ ริ่ ม ให้
ความสาคัญกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมากขึ้น เพื่อที่จะคงรักษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของ
ประเทศตนให้ยั่งยืน
ประกอบกับภาคธุรกิจต่างๆ ให้ความสาคัญกับการมีภาพลักษณ์ขององค์กรที่มี ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) อย่างเด่นชัด จนกลายเป็นภารกิจหนึ่ง ของการดาเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นการดาเนิน
ธุรกิจควบคู่ไปกับการเอาใจใส่ ดูแลรักษาสังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักของจริยธรรม มีการกากับดูแล
ธุรกิจที่ดี เน้นความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่มีต่อสังคมที่เกิดจากการดาเนินกิจการ หรือกิจกรรมต่างๆ
ขององค์กร (โดยสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน , 2013: 3) ความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ ของ Triple
Bottom Line หรือ TBL เน้นการรักษาสมดุลในมิติทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการดาเนินองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส โดยด้านเศรษฐกิจ การทาให้
ธุ ร กิ จ เติ บ โตมี ค วามมั่ น คง ด้ า นสั ง คม การเป็ น มิ ต รต่ อ สั ง คมการเกื้ อ กู ล ต่ อ สั ง คมรอบข้ า ง และด้ า น
สิ่งแวดล้อม การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม (สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน, 2013: 6)
ผนวกกับกระแสการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่เป้ากรอบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สาคัญในยุ ค
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการท่องเที่ยว มุ่งเน้นเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ให้เกิดความยั่งยืน (กิตติ อริยานนท์, 2552: 1) ตอบสนองความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคมของคน
ในพื้นที่ โดยการจัดการการท่องเที่ยวนั้นคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน (ราไพพรรณ แก้วสุริยะ, 2549: 1 – 3) และเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบกลุ่มที่มี
ระบบ กระบวนการในการจั ด การ เพื่อช่ว ยกันดูแลรัก ษา ปกป้อง ฟื้นฟู และควบคุมทรัพ ยากรกา ร
1

ท่องเที่ยวไม่ให้เสื่อมโทรม และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา,
2542:7) จะเห็นได้ว่า การท่องเที่ยวเพื่อนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องมีการจัดการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจต่อ
ผลกระทบที่จะตามมา การต้องการให้เกิดผลกระทบด้านบวกควรต้องมีระบบ การจัดการที่ดี ให้หลาย
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ และการต้องการควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นจากการ
ท่องเที่ยวอันมีส่วนลดทอนคุณค่า คุณภาพ ปริมาณของทรัพยากรการท่องเที่ยว จาเป็นต้องมีการจัดการ
ท่องเที่ยวที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อทุกสิ่งเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบไม่พึงประสงค์ร่วมกันในอนาคต
ดังนั้น สาหรับประเทศไทย จึงควรพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น เพื่อนาไปสู่
การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ท าการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ ทางเดี ย ว แต่ ใ ห้
ความสาคัญต่อการดาเนินการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อผลกระทบ และการคืนประโยชน์รอบด้าน รวมทั้งเพื่อให้
การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสู่การพัฒนาสังคม ชุมชน ประเทศอย่างยั่งยืน ในขณะที่ปัจจุบันการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบยังมีขอบเขตหรือการดาเนินการเฉพาะกลุ่มหรือองค์กร ต่ างขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตาม
บทบาท ภารกิจ เป้าหมายขององค์กร ซึ่งยังมีข้อจากัดของความรู้ความเข้าใจของบุคลากรผู้ทาหน้าที่
ขับเคลื่อนการดาเนินการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และเพื่อให้สามารถสร้างโอกาสการมีการท่องเที่ยวใน
ลักษณะนี้กว้างขวางขึ้น จึงควรพัฒนาบุคลากรที่ เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมในการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นสาคัญ คณะผู้วิจัยจึงทาการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการพัฒนาให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเลือกศึกษาเฉพาะ
กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีหน่วยงานหรือองค์กรภาค
ส่วนต่างๆ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจานวนมากที่เดินทางเข้าไป
ทากิจกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบในพื้นที่ งานวิจัยนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อ งได้
นาไปใช้ในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้ได้ความรู้อย่างครบถ้วน และเกิดเครือข่ายการเรียนรู้ จน
สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบได้มีประสิทธิภาพ และเกิดการขยายตัว
ของการท่องเที่ยวลักษณะนี้มากขึ้น รวมทั้งการเป็นแนวทางให้แก่จังหวัดอื่นที่มีการจัดการท่องเที่ยวไม่ว่า
จะเป็นการท่องเที่ยวลักษณะใด สามารถเตรียมคนและพัฒนาคนที่ร่วมทาหน้าที่รองรับการท่องเที่ยวให้มี
ความรับผิดชอบในการจัดการท่องเที่ยว อันจะส่งผลต่อการเสริมสร้างการท่องเที่ยวในจังหวัดให้มีความ
รับผิดชอบรอบด้านมากขึ้น เพื่อนาไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้
ทั้ ง นี้ ง านวิ จั ย นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของแผนงานวิ จั ย การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ
กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ตและสตูล ประกอบด้วยโครงการย่อย 1 การศึกษา
นโยบายและสถานการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ และโครงการย่ อ ย 2 ศึ ก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
พฤติกรรมนั กท่องเที่ย วต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบ โดยได้ นาผลการศึกษาทั้งหมดทั้งส่ ว นของ
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แผนงานและโครงการย่อยมาทาการวิเคราะห์เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในกรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูลให้ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย มีความเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ มีความเป็นไปได้ ในการพัฒนา และสามารถนาไปสู่การ
นาไปใช้พัฒนาบุคลากรได้จริงให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ ใน
กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
1.2.2 เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ในกรุงเทพมหานคร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล

1.3 กรอบขั้นตอนกำรวิจัย
1.3.1 การศึกษาข้อมูล ทั้งข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ 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 การเตรียมเครื่องมือในการเก็บข้อมูลให้มี ความเหมาะสมกับพื้นที่
และผู้ให้ข้อมูลในแต่ละจังหวัด และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือผ่านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1.3.3 การลงพื้นที่เบื้องต้น ทาความเข้าใจในการดาเนินการวิจัยกับผู้ให้ข้อมูลหรือกลุ่มเป้าหมาย
และการประสานงานการลงพื้นที่ เพื่อสร้างความร่วมมือในการดาเนินการวิจัย
1.3.4 ดาเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่ ด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคลและการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ทางานเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพื่อ ศึกษาความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) ทัศนคติ
(Attitude) ทักษะ (Skill) เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ความต้องการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และข้อเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่าง
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
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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 เพื่อพัฒ นาเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ
1.3.5.6 ศึกษาและวิเคราะห์ ผลงานวิจัยจากโครงการย่อยที่ 1 นโยบายและสถานการณ์
การท่องเที่ย วอย่ างรั บ ผิ ดชอบ และโครงการย่อยที่ 2 ผลิ ตภัณฑ์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่ อ การ
ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ก าหนดแนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
รับผิดชอบ
1.3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผล และการเขียนเรียบเรียงเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3.7 การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ด้วยการเรียบเรียงเขียนรายงานวิจัยจัดทารูปเล่มฉบับ
สมบูรณ์
1.3.8 การส่งมอบรายงานวิจัยแก่แหล่ งทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่ าง
รับผิดชอบ เพื่อเป็นการคืนข้อมูลสู่สังคมได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

1.4 นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย
1.4.1 แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวเชิงอย่ำงรับผิดชอบ หมายถึง การ
วางเป้ าหมาย กระบวนการ ทั้งการกาหนดคุณสมบัติ การกาหนดบทบาทหน้าที่ การกาหนดความรู้
ทัศนคติ ทักษะที่ส าคัญ และการกาหนดกิจกรรมการสร้างความตระหนัก สู่ การสร้างพฤติกรรมการ
รับผิดชอบต่อการจัดการท่องเที่ยว ให้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ทางานเกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้มีความพร้อมในการดาเนินการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอย่างแท้จริง
1.4.2 เครือข่ำยกำรเรียนรู้กำรจัดกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ หมายถึง บุคคล กลุ่ม องค์กรที่
ทางานเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ต้นแบบ เกิดความร่วมมือในการดาเนิน
กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เริ่มจากการสร้างการก่อตัวของเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ด้วยการร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
การพัฒนาเป็นเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการท่ องเที่ยวอย่างรับผิดชอบด้วยการร่วมวางแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอย่างรับผิดชอบ และการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ร่วมกัน และการเป็นเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ด้วยการถอดบทเรียนการ
เรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเชื่อมประสานการทางานร่วมกัน ในแต่ละพื้นที่ต้นแบบ
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1.4.3 กำรท่ อ งเที่ ย วอย่ ำ งรั บ ผิ ด ชอบ หมายถึ ง กระบวนการทางการท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ม่ ส ร้ า ง
ผลกระทบ เคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม อนุรักษ์และสืบทอดประเพณี วิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น
ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่ กับการสร้างประสบการณ์ ความเพลิดเพลินให้แก่นักท่องเที่ยว
ซึง่ ดาเนินการโดยบุคคล กลุม่ บุคคล ชุมชนหรือองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว 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

1.5 วิธีดำเนินกำรวิจัย
1.5.1 ขอบเขตกำรวิจัย
ในการศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ใน
กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล” มีขอบเขตในการวิจัย ดังนี้
1.5.1 ขอบเขตด้ำนพื้นที่
พื้ น ที่ ศึ ก ษาในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จั ง หวั ด มี ก ารท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ ได้ แ ก่
กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
1.5.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
การศึกษาครั้งนี้กาหนดขอบเขตในการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ใน
กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล ซึ่งเป็นพื้นที่นาร่อง อันเป็นส่วนหนึ่งหรือตัวแทนของ
อีกหลายพื้นที่ที่ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
1.5.3 ขอบเขตด้ำนประชำกร
กลุ่ ม เป้ า หมายในการศึ ก ษา เป็ น บุ ค ลากรที่ ท างานเกี่ ย วข้ อ งกั บการท่ อ งเที่ ยวอย่ าง
รั บ ผิ ด ชอบ ทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน องค์ ก รชุ ม ชน เช่ น ส านั ก งานท่ อ งเที่ ย งแห่ ง ประเทศไทยระดั บ พื้ น ที่
ส านั กงานการท่องเที่ย วและกีฬาจังหวัด มูล นิธิส ถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I) สมาคมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (TRTA) ผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยว องค์กรชุมชนที่ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ในพื้นที่ศึกษากรุงเทพมหานคร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล และนักวิชาการผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นต้น
1.5.4 ขอบเขตระยะเวลำ ระยะเวลาในการวิจัย 1 ปี
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1.6 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
การเก็บข้อมูลวิจัยโดยใช้แนวคาถามเชิงลึก เพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์รายบุคคล สัมภาษณ์
กลุ่ม และการจัดประชุมกลุ่ม สมุดจดบันทึกภาคสนาม เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป และใช้เทคนิคแผน
ที่ความคิดในการบันทึกข้อมูล

1.7 กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรตรวจสอบข้อมูล และกำรแปรผล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมด มาจัดระเบียบข้อมูล จาแนกหมวดหมู่เป็นระบบตามประเด็น
ที่กาหนดไว้ รวมทั้งการตรวจสอบความเชื่อถือได้ ของข้อมูลด้วยวิธีตรวจสอบสามเส้า ในด้านเนื้อหา เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้ องและความถูกต้องของข้อมูล แล้ ว จึงนาข้อมูล ทั้งหมดมาประมวลผลข้อมูล
สังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งอภิปรายผลร่วมกับแนวคิดทฤษฎี แนวคิดของงานวิจัย เรียบเรียง
เนื้อหาและภาษาเพื่อความสมบูรณ์ของผลการวิจัยที่สามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้ชัดเจน ตรง
ประเด็น ถูกต้อง

1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.8.1 ได้ แ นวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ ใน
กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
1.8.2 หน่วยงานหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ร่วมเป็น
เครือข่ายการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
1.8.3 หน่วยงานหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และจังหวัด
ต่างๆ ที่มีการจัดการท่องเที่ยว สามารถนาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบนี้ ไปเรียนรู้และนาไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒ นาบุคลากรให้ มีความตระหนัก มี
ความรู้ มีทักษะ ประสบการณ์ และมีความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบใน
ด้านต่างๆได้

6

บทที่ 2
กำรทบทวนเอกสำร และวรรณกรรม
การศึกษาแนวทางการพัฒ นาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กรณีศึกษา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแนวทางการพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบในกรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
งานวิ จั ย นี้ มี ก ารทบทวรวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ท าความเข้ า ใจถึ ง การท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
รับผิดชอบ และการพัฒนาบุคลากร ด้วยคาว่า “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ” ยังไม่มีงานเอกสารรองรับ
มากนัก และด้วยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไม่ได้เป็ นรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ แต่เป็ นเป้าหมาย หรือ
กระบวนการจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อการรับผิดชอบรอบด้าน จึงทาการศึกษาการท่องเที่ยวในลักษณะ
ต่างๆ ที่สามารถสะท้อนถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ประกอบด้วยการ
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบ ได้ปรากฏในการเป็นแนวทางในการดาเนินงานของ
ภาคเอกชน และมีการใช้คาว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และเพื่อขยายความเข้าใจของคาว่า
“ความรับผิดชอบ” มากขึ้น จึงได้ทาการศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบเพิ่มเติม มีแนวคิดดังนี้
2.1.1 แนวทำงกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
UNWTO และสมาคมไทยท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ (2561) กล่ า วว่ า การท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
รับผิดชอบ (Responsible Tourism: RT) หมายถึง การท่องเที่ยวที่ไม่ส่งผลกระทบเชิงลบ หรือเป็นการ
ลดผลกระทบทางลบให้น้อยที่สุด ต่อสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดประโยชน์
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ต่อองค์รวมในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมไปถึง การพัฒนา และการปลูกจิตสานึกให้เกิดความ
รั บ ผิ ดชอบร่ ว มกั น ในทุ กภาคส่ ว นทั้ ง องค์ กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
โดยเฉพาะการให้ความสาคัญกับท้องถิ่น ควรมีการดาเนินงานที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุก
ขั้นตอน โดยผู้เกี่ยวที่ควรเป็นผู้ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
ธุรกิจโรงแรมที่พัก หน่วยงานภาครัฐ ชุมชนท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว รวมไปถึงหน่วยงาน/องค์กรอื่น ๆ ที่
เข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโช่คุณค่า (Value Chain) ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
1) หลักกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2562) ได้กาหนดแผนแม่บทการรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อมุ่งเน้น
การแสดงถึงจิตสานึกและความรับผิดชอบภายนอกต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยอยู่ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ยั่งยืน ตามหลักการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่
1.1) การลดผลกระทบทางลบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.2) การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สาคัญให้กับประชาชนในท้องถิ่น
1.3) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน ผู้เป็นเจ้าของทรัพยากร
1.4) การเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจต่อการพัฒนาที่อาจส่งผลกระทบ
และเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต
1.5) การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรม
และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของโลก
1.6) การสร้างประสบการณ์ที่สนุกสนานและมีความเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยว โดยผ่านการ
ปฏิสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่น
1.7) การให้ความเคารพต่อวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ ของประชาชนในท้องถิ่นที่มี
ความแตกต่างกัน
1.8) การสร้างความเสมอภาคให้แก่นักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานภาพ ให้เข้าถึงการ
ท่องเที่ยว
1.9) การสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าของบ้าน โดยสร้างให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ และมั่นใจในความเป็นท้องถิ่นของตนเอง
2) แนวทำงกำรปฏิบัติสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2562) แนวทางการปฏิบัติสาหรับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่
หน่วยงาน ผู้ประกอบการ ที่พัก ชุมชน และนักท่องเที่ยว โดยมีแนวทางในการสร้างความตระหนักในเรื่อง
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ของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หรือเรียกกระบวนการนี้ว่า CSR in Process เพื่อส่งเสริมการทางาน
การให้บริการ และการปฏิบัติ มีรายละเอียดดังนี้
2.1) สาหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย การประสานงาน ส่งเสริม และ
สนับสนุนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับภาคีเครือข่ายในระดับประเทศ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในภาพรวมของประเทศ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย เพื่อชักจูงใจให้เกิดการเดินทาง การส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมวิชาการต่าง ๆ เพื่อสร้างบุคลากรให้ได้
มาตรฐาน และเพียงพอในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การดาเนินการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบ
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนด
ไว้ การติดตามและทบทวนผลการดาเนินงานด้านกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นไปตาม
แผนงานที่กาหนดไว้ การพัฒนาระบบเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และวิธีการทางานใน
ลักษณะของการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของการท่องเที่ยว
2.2) สาหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ประกอบด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคานึงถึงความยั่งยืนในระยะยาว การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมใน
บทบาทหน้าที่ และวิธีปฏิบัติด้านการป้องกัน และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อ จัดจ้างที่เน้นผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ครั้ง
เดียวแล้วทิ้ง การบาบัดน้าเสีย น้าทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพและจัดการของเสียไปจนถึงการแยกขยะอย่างถูก
วิธี การไม่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าของที่ระลึกที่ทามาจากทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชุมชนโดยรอบมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการให้บริการสนับสนุน
โครงการพัฒนาด้านสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น การจ้างคนท้องถิ่นเข้ามาทางานในหน้าที่ต่าง ๆ และ
จัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จาเป็น การรับซื้อสินค้าและการบริการจากท้องถิ่น
เท่าที่สามารถจะกระทาได้ และกาหนดราคาที่เป็นธรรม
2.3) สาหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่พัก ประกอบด้วย การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม และคานึงถึงความยั่งยืนในระยะยาว การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การฝึกอบรมพนักงานในบทบาท
หน้าที่ และวิธีปฏิบัติด้านการป้องกันและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อ จัดจ้างที่เน้นผลิตภัณฑ์ที่ เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้ว
ทิ้ง การบาบัดน้าเสีย น้าทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการของเสียไปจนถึงการแยกขยะอย่างถูกวิธี การ
ไม่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้า ของที่ระลึกที่ทาจากทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ชุมชนโดยรอบมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการ การสนับสนุนโครงการ
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พัฒนาด้านสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น การจ้างคนท้องถิ่นเข้ามาทางานในหน้าที่ต่าง ๆ และจัดให้มี
การอบรม เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ และทั กษะที่จาเป็น การรับซื้อสิ นค้าและการบริการจากท้องถิ่นเท่าที่
สามารถจะกระทาได้ และกาหนดราคาที่เป็นธรรม การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการรายย่อยใน
ชุมชน เช่น ผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความยั่งยืน การให้ความเคารพ
ต่อกฎหมายแรงงาน โดยให้ความเท่าเทียมกัน และเสมอภาคกันในเรื่องการจ้างงาน การสารวจความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวอย่างสม่าเสมอ และนามาแก้ไขปรับปรุง การไม่ขยายขอบเขต ในการลุกล้าพื้นที่
สาธารณะ เช่น พื้นที่ป่า ลาห้วย ลาธาร เป็นต้น
2.4) สาหรับชุมชน ประกอบด้วย การลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง การบาบัดน้าเสีย น้าทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการของเสียไปจนถึง
การแยกขยะอย่างถูกวิธี การป้องกัน รักษา และทานุบารุงสถานที่ และมรดกทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี
วั ฒ นธรรม และสิ่ ง ที่ เ ป็ น ความเชื่ อ ของชุ ม ชน การส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ สั ม ผั ส เรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน การพัฒนาให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหาย หรือผลกระทบทางลบต่อทรัพยากร หรือสิ่งแวดล้อมและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน การ
พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว การจัดทาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว หรือข้อ
ควรปฏิบัติ – ไม่ควรปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรม และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน การจัดให้มีปราชญ์/ผู้รอบรู้ใน
ชุมชนให้มีข้อมูล และความรู้เกี่ยวกับชุมชน แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน การสารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอย่างสม่าเสมอ และนามาแก้ไขปรับปรุง
2.5) สาหรับนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย การเดินทางแบบ Low Carbon เพื่อช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอน และเป็นการประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง การเลือกซื้อ สินค้า และบริการที่ได้มาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ และย่อยสลายได้ การไม่สร้างขยะในแหล่งท่องเที่ยว
โดยการทิ้งขยะแบบแยกประเภทอย่างถูกวิธี การไม่ทาลาย ขีดเขียนแหล่งท่องเที่ยว การให้ความเคารพต่อ
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนในชุมชน การปฏิบัติตามกฏระเบียบ เพื่อไม่ส่งผลกระทบด้านลบ
ต่อสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน การสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเป็น
การสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน การสนับสนุนสินค้า และบริการของคนในชุมชน
สรุ ปได้ ว่ำ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เป็นบทบาทที่ทุกภาคส่วนได้ปฏิบัติตามแนวทางที่
เหมาะสม ทั้งองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
ธุรกิจโรงแรมที่พัก และนักท่องเที่ยว เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการห่วงโช่คุณค่า (Value Chain) ของการ
ท่องเที่ยวที่มีความตระหนักและไม่สร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
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2.1.2 หลักกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมของภำคธุรกิจ
สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (2013: 3) ได้อธิบายไว้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาค
ธุรกิจ หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) เป็นการดาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเอาใจใส่ ดูแล
รักษาสังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักของจริยธรรม มีการกากับดูแลธุรกิจที่ดี โดยเน้นที่ความรับผิดชอบ
ต่อผลกระทบที่มีต่อสังคม ที่เกิดจากการดาเนินกิจการ หรือกิจกรรมต่างๆขององค์กร
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (2551) ได้นิยามไว้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ หรือ CSR
เป็นการดาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแลรักษาสังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรม การ
กากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการปรับใช้ เพื่อให้นาไปสู่การ
ดาเนินธุรกิจองค์กรที่ประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งได้อธิบายเพิ่มเติ มอีกว่า การจะดาเนินองค์กร
ภายใต้หลักคิดของ CSR นั้นจะต้องประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้
1) ด้านธุรกิจ ครอบคลุมถึงการประกอบการทุกประเภททั้งที่มุ่งแสวงหาผลกาไร และมิได้มุ่ง
แสวงหาผลกาไร ซึ่งไม่จากัดเฉพาะกิจการขนาดใหญ่ แต่ยังรวมถึงกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึง
องค์กรที่จัดตั้งในลักษณะอื่นๆ
2) ด้านสังคม มองได้ 2 มิติ คือ มิติของกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับธุรกิจโดยตรง เช่น ลูกค้า
คู่ค้า ผู้ส่งมอบ (supplier) พนักงานและครอบครัวของพนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ชุมชนรอบถิ่นที่ตั้งของ
ธุรกิจ เป็นต้น และมิติกลุ่มผู้ที่เ กี่ยวข้องกับธุรกิจโดยอ้อม เช่น รัฐบาลและหน่วยงานกากับ ดูแลของรัฐ
สมาคมการค้า กลุ่มวิชาชีพ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ผู้เป็นลูกค้าหรือพนักงานของธุรกิจในอนาคต
(prospect) ประชาชนทั่วไป ชุมชนนอกถิ่นที่ตั้งของธุรกิจ เป็นต้น
3) ด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆที่อยู่ รอบตัวมนุษย์ ซึ่งมีทั้งสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ เช่น ป่ าไม้ แม่น้ า อากาศ ระบบนิเวศน์ เป็นต้น รวมถึงสิ่ งแวดล้ อมที่มนุษย์ส ร้างขึ้น เช่น
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของภาคธุ ร กิ จ ได้ ส ร้ า ง Triple Bottom Line หรื อ TBL เดิ ม เป็ น
แนวคิ ด ของ John Elkington ซึ่ ง ได้ พั ฒ นาจากแนวคิ ด ที่ Brundtland Commission ขององค์ ก าร
สหประชาชาติได้กาหนดไว้เมื่อปี 1987 ซึ่งเน้นเรื่อง People Planet และ Profit โดยได้ให้ความสาคัญ
กับคุณค่าและความสาเร็จขององค์กรอย่างสมดุล โดยได้รักษาสมดุลในมิติทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดาเนินองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส โดยด้าน
เศรษฐกิจ จะมองในมิติการทาให้ธุรกิจเติบโตมีความมั่นคง ด้านสังคม จะเน้นการเป็นมิตรต่อสังคมการ
เกื้อกูลต่อสังคมรอบข้าง และด้านสิ่งแวดล้อม จะให้ความสาคัญในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม (สถาบัน
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน, 2013: 6)
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สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (2551) ได้อธิบายถึงการปฏิบัติตามหลัก CSR ซึ่งได้นามาประยุกต์ใช้กับ
ธุรกิจ สามารถ แบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้น ตอนที่ 1 mandatory level เป็นข้อกาหนดตามกฎหมาย (legislation) การที่องค์ ก ร
ธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมาย
แรงงาน การจ่ายภาษี เป็นต้น
2) ขั้นตอนที่ 2 elementary level การคานึงถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (economic profit)
การที่ธุรกิจจะต้องคานึง ถึงความสามารถในการอยู่รอด และการได้รับผลตอบแทนจากการดาเนินธุรกิจ
จนถึงการส่งมอบผลประโยชน์นั้นให้แก่ถือหุ้น ซึ่งในขั้นนี้องค์กรควรให้ความสาคัญว่า ผลประโยชน์ที่ได้มา
นั้นจะต้องไม่เบียดเบียนสังคม หรือสิ่งแวดล้อม
3) ขั้นตอนที่ 3 preemptive level หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ (business code of conduct)
การที่องค์กรดาเนินธุรกิจจนสามารถสร้างกาไรแก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราที่เหมาะสม และผู้ประกอบธุรกิจได้ใส่
ใจเพื่อให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมใกล้ที่อยู่รอบข้างที่มีความคาดหวังว่าจะ
ได้รับการดูแล 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 การ
ประกอบธุรกิจจะอยู่บนพื้นฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นสาคัญ และการดาเนินการ CSR ในส่วน
นี้สมควรได้รับความยกย่องชื่นชมจากสังคมอย่างแท้จริง
Kotler และ Lee (2005) กาหนดรูปแบบการด าเนิน กิจ กรรมความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคมไว้ 6
รูปแบบ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดาเนินโดยองค์กร เพื่อสนับสนุนประเด็นทางสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) การเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม กิจ กรรมเพื่ อ สั ง คมหรือ ตั ว องค์ ก ร (Cause Promotion) เป็ น
รูปแบบองค์กรเข้าไปสนับสนุนมอบเงินหรือจัดตั้งกองทุนให้กับสังคม ด้วยการระดมทุน การมีส่วนร่วมหรือ
การค้นหาอาสาสมัครเพื่อกิจกรรมของธุรกิจ หรือบริหารงานส่งเสริมนั้นด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้
แสดงความห่วงใยในประเด็นทางสังคม องค์กรจึงมุ่งเน้นการสื่อสารเพื่ อจูงใจให้คนเข้าร่วมบริจาคเงินหรือ
สิ่งของ รวมถึงการเข้าเป็นอาสาสมัครร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือองค์กรนั้นอาจจะร่วมมือกับ
องค์กรอื่น ๆ เป็นภารกิจที่ต้องทาเพื่อสังคมไม่เกี่ยวกับผลกาไรขององค์กร แต่มีส่วนสาคัญสร้างสรรค์ให้
สังคมมีคุณภาพน่าอยู่ยิ่งขึ้น
2) การตลาดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคม (Cause Related Marketing) การบริจาคเงินที่
เป็นส่วนแบ่งจากการขายสินค้าหรือบริการขององค์กร เพื่อช่วยเหลือหรือร่วมแก้ไขปัญหาสังคมซึ่งมักมี
ช่วงเวลาที่จากัดแน่นอน กิจกรรมรูปแบบนี้องค์กรมักจะร่วมมือกับองค์กรอื่นที่ไม่หวังผลกาไรเพื่อสร้าง
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สัมพันธภาพ และเพิ่มยอดขายสินค้า เพื่อนารายได้ไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศล อีกทั้งเปิดโอกาสให้
ผู้บริโภคมีส่วนร่วมช่วยเหลือการกุศลผ่านการซื้อสินค้า
3) การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) การสนับสนุนโครงการที่
มุ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในหลาย ๆ ด้าน เช่น สาธารณสุข ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สุขภาวะ เป็นต้น สาหรับความแตกต่าง
ระหว่างการตลาดเพื่อมุ่งแก้ปัญหาสังคมกับการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นทางสังคม การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไข
ปั ญ หาสั งคมจะเน้ น การเปลี่ ย นแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) เป็นหลั ก การส่ งเสริมการรับ รู้
ประเด็นปัญหาทางสังคม จะเน้นความตระหนักรู้ (Awareness) รวมถึงการสนับสนุนทรัพยากรด้านทุน
และอาสาสมัครเพื่อการรับรู้ถึงประเด็นปัญหา และอาสาสมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปั ญหา
เท่านั้น ไม่เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
4) การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) การช่วยเหลือในประเด็นปัญหาทาง
สังคม เป็นการทาการกุศลโดยตรงหรือร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ เป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่
พบเห็นได้บ่อยในองค์กรธุรกิจ และอาจจะทาตามกระแสความต้องการจากภายนอก หรือมีผู้เสนอให้ทา
มากกว่าจะเกิดจากการวางแผนภายในองค์กร ทาให้ไม่ค่อยเชื่อมโยงกับเป้าหมายหรือพันธกิจขององค์กร
5) การอาสาช่ ว ยเหลื อ ชุ ม 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) การดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาทางสังคม หรือ
ร่วมกันแก้ปัญหาด้วยการช่วยเหลือเยียวยาสังคม โดยกระบวนการทางธุรกิจเพื่อ ยกระดับสุขภาวะของ
ชุมชนและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยองค์กรธุรกิจสามารถที่จะดาเนินการเอง หรือร่วมมือกับพันธมิตร
ภายนอกก็ได้
สรุปได้ว่ำ การดาเนินการจัดการท่องเที่ยว ควรให้ความสาคัญต่อการมีจริยธรรมในกลุ่ม องค์กร
หรือชุมชน เพื่อให้ การท่องเที่ยวสามารถสร้างประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม โดยไม่สร้างผลกระทบทางลบ แต่กลับมีส่วนช่วยเหลือสังคม หรือแก้ไขปัญหาสังคม บุคลากร
ที่ทางานด้านการท่องเที่ยวจึงต้องมีความตระหนักต่อผลที่จะตามมาขององค์กรในการขับเคลื่ อนการ
ท่องเที่ย ว และสามารถสร้ างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยวที่ทาให้นักท่องเที่ยวได้เป็นส่ว นหนึ่งของการได้
รับผิดชอบจากสังคม โดยกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถเลือกดาเนินการได้ 6
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ลักษณะ ได้แก่ การเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมหรือตัวองค์กร การตลาดที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นทางสังคม การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม การบริจาคเพื่อการกุศล การอาสาช่วยเหลือชุมชน
การประกอบการธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายขององค์กรเป็นสาคัญ เพื่อให้การ
ดาเนินกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบได้เป็นส่วนหนึ่งในการหล่อหลอมจิตใจของบุคลากรได้ตระหนัก
และส่งผลต่อพฤติกรรมการใส่ใจการดาเนินงานการท่องเที่ยวที่ต้องมีความรับผิดชอบ
2.1.3 แนวคิดพฤติกรรมควำมรับผิดชอบ (Responsible Behavior)
2.1.3.1 ควำมหมำยของควำมรับผิดชอบ (Responsibility)
พฤติกรรมความรับผิดชอบ หมายถึง การเลือกกระทา/ปฏิบัติ โดยพร้อมยอมรับผลที่ตามมา ไม่
ว่าผลนั้นจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตาม เพราะเป็นสิ่งที่ได้ตัดสินใจไปแล้ว และท้ายที่สุด คือ การพิจารณาว่า
การกระทานั้น ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น และก่อให้เกิดสถานการณ์ในตอนนั้นอย่างไร เช่น แม่ของคุณต้องการ
ให้คุณทาความสะอาดห้องนอนของคุณ คุณครูของคุณต้องการให้คุณทาการบ้าน และเจ้านายของคุณ
ต้องการให้คุณทางานตรงต่อเวลา ซึ่งล้านเป็นสิ่งที่ต้องทา หรือเป็นสิ่งที่คุณต้องทาเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์
นั้นแล้ว แต่ความรับผิดชอบ คือ การทามากกว่าในสิ่งที่ต้องทา (MBA & C.C., 2013)
พระเมธีธรรมาภรณ์ (2533: 59 – 67) ได้กล่าวว่า ความรับผิดชอบ เกิดจากความมีสานึก คือ
การตระหนักรู้ในหน้าที่การงาน และทาหน้าที่อย่างสมบูรณ์ด้วยความเต็มใจ โดยมี 3 ลักษณะ ได้แก่
1) การทาหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่บกพร่องต่อหน้าที่ 2) การไม่ละทิ้งหน้าที่ 3) การซื่อสัตย์ การไม่
ทุจริตต่อหน้าที่
นิภา วิจิตรศิริ (2526: 7) ให้ความหมายว่า ความรับผิอชอบ คือ ความตั้งใจในการปฏิบัติตาม
หน้าที่ด้วยความเพียรพยายาม รอบคอบ ตรงต่อเวลา เพื่อให้บรรลุผลขององค์กรที่ตั้งไว้ และพร้อมที่จะ
ยอมรับข้อผิดพลาดจากการกระทาของตน และพร้อ มที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง
ลั กษณะของพฤติกรรม ประกอบด้ว ยการเอาใจใส่ และความเพียรพยายามในการปฏิบัติห น้าที่ การ
ยอมรับในการกระทาของตนเอง การช่วยเหลืองานส่วนรวมด้วยความเต็มใจ/มีจิตอาสา การรู้จักหน้าที่
และปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ การไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และรักษาสิทธิในหน้าที่
ของตนเอง การตรงต่อเวลา การเคารพในกฏระเบียบ/กฎเกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ (2524:7) ให้ความหมายว่า ความรับผิดชอบ คือ การมีจิตสานึกอยู่ในจิตใจ
อย่างเสมอ เมื่อต้องทาอะไร หรือได้ รับมอบหมายให้ ทา มีหน้าที่ที่ต้องทา ต้องทาให้สาเร็จและบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ รวมไปถึงการรับผิดชอบต่อผลการกระทาของตนที่เกิดขึ้น เช่นคาว่า “ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่โดยสมบูรณ์ เรียกว่า ผู้มีความรับผิดชอบ”
จุรีรัตน์ นันทัยทวีกุล (2538:4 – 5) ให้ความหมายว่า ความรับผิดชอบ คือ คุณลักษณะของบุคคล
ที่แสดงออกมาในลักษณะของการมีความตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความใส่ใจ
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ซื่อสัตย์ มีความรอบคอบ มีการวางแผน มีความขยันและอดทนต่อการทางาน เพื่อให้งานนั้นได้บรรลุผล
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างทันเวลา แต่เมื่อเกิดข้อผิดพลาดพร้อมยอมรับผลของการกระทา และพร้อม
ที่จะแก้ไขปรับปรุงงาน ทักษะของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
ปราโมทย์ กัลยา (2551: 39) ให้ความหมายว่า ความรับผิดชอบ คือ ความมุ่งมั่นที่ตั้งใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และอย่างเต็ม ใจ ไม่ว่าผลออกมาจะดีหรือไม่ดี
พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงานนั้นโดยทันที เพื่อให้งานนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด
สรุปได้ว่ำ ความรับผิดชอบ หมายถึง การกระทาของบุคคลที่ตระหนักในสิ่งที่ต้องทาให้สมบูรณ์
แล้ ว จึ งแสดงออกถึงความตั้งใจในการทาหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ มีการวางแผน มีความซื่อสัตย์
พยายาม อดทน รอบคอบ ตรงต่อเวลา เคารพกฎกติกา ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น พร้อมช่วยเหลือผู้อื่น และ
ยอมรับผลการกระทาของตนและพร้อมปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานและตนเองให้ดีขึ้น
2.1.3.2 ประเภทของควำมรับผิดชอบ
พนิดา ธนวัฒนากุล (2547: 11 – 12) ได้อธิบายถึงพฤติกรรมความรับผิดชอบ ซึ่งพฤติกรรมความ
รับผิดชอบที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกถึงความพยายามแสวงหาความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมของการมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเอาใจใส่ รอบคอบ อดทน
และกล้าที่จะยอมรับผลของการกระทาของตนเองที่อาจเป็นไปทางด้านดีหรือด้านลบ
2) ความรับผิดชอบต่อองค์ก ร หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานที่ปฏิบัติงาน โดยตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ของตนเองอยู่เสมอ รวมไปถึงมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับการมอบหมาย มีความตั้งใจ
ขยัน มีความรักษาสัจจะ ไม่คดโกง และยึดถือการปฏิบัติตามกฏระเบียบขององค์กรอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง
ยังคานึงการใช้ทรัพยากร ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นอกจากนี้ นกเล็ก สุขถิ่นไทย (2531:89 – 90) ได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ออกเป็น 2 ประเภทเช่นกัน ได้แก่
1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ เป็นลักษณะของพฤติกรรมที่มีความใส่ใจ มุ่งมั่นกับงานที่ได้รับมอบหมาย โดยอดทนพยายามให้
งานนั้นบรรลุผลสาเร็จตามที่กาหนด และปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด และ (2) ความรับผิดชอบ
ต่อการกระทาของตน เป็นลักษณะของพฤติกรรมที่มีความกล้าที่จะยอมรับผลการกระทาของตนเอง ทั้งใน
แง่ดแี ละไม่ดี และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการกระทาของตน
2) ความรับผิดชอบต่อสังคม/ส่วนรวม ซึ่งเป็นลักษณะของพฤติกรรมผู้ที่มีความคิดไตร่ตรองถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก่อนลงมือทาเสมอ โดยไม่ถือเอาแต่ความพึงพอใจของตน และความสะดวกสบาย
ส่วนตน แต่เป็นการคานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นแก่คนอื่น ๆ ในสังคมส่วนรวม
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ภัสรา อรุณมีศรี (2533: 4 – 5) ได้อธิบายถึงลักษณะของความรับผิดชอบไว้ว่า ความรับผิด ชอบ
คือ การปฏิบัติหน้าที่ให้เสร็จเรียบร้อยตามช่วงเวลาที่กาหนด และยอมรับผลที่เกิดขึ้นตามที่ปฏิบัติ ซึ่ง
ความรับผิดชอบ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้
1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง หมายถึง การเอาใจใส่ต่อตนเองทั้งในด้านสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ
โดยการดูแลรักษาใส่ใจในเรื่องการแต่งกาย การทาความสะอาด การออกกาลังกาย การดูแลสุขภาพ การ
เลือกรับประทานอาหาร เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2) ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4
ด้าน ดังนี้
2.1) ความรับผิดชอบต่อครอบครัว คือ การให้ความเคารพ เชื่อฟังคาสั่งสอน และช่วยเหลือ
งานภายในครอบครัวตามความสามารถอย่างเต็มที่
2.2) ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ การแสดงพฤติกรรมที่เป็นการมีน้าใจ ช่วยเหลือ หรือการ
มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม
2.3) ความรับผิดชอบต่อชุมชน คือ การให้ความร่วมมือในกิจกรรมของชุมชน การมีจิตอาสา
ช่วยพัฒนาพื้นที่ของชุมชน การมีให้ความช่วยเหลือชุมชนเมื่อชุมชนต้องการ การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้ อม
ภายในชุมชน
2.4) ความรับผิดชอบต่อประเทศ คือ การปฏิบัติตามกฏหมาย และการช่วยเหลือ คนใน
สังคม การเห็นใจผู้อื่น การมีจิตอาสา และการไม่ก่อปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคม และประเทศชาติ
วัฒนา สิงห์สัมฤทธิ (2527 : 5 – 6) และจิตนา ธนวิบูลย์ชัย (2540: 12 – 13) ได้อธิบายถึง
ลักษณะความรับผิดชอบที่สอดคล้องกัน คือ ความสนใจ ความใส่ใจ ความตั้งใจในการปฏิบัติงานและ
ติดตามผลงานที่ได้ทาไปแล้ว เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ พร้อมยอมรับในการกระทา
ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็ น ไปในด้านที่เป็นผลดีหรือผลเสียก็ตาม โดยพฤติกรรมการแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบสามารถแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความเต็มใจเอาใจ
ใส่ ขยันหมั่นเพียร อดทนต่ออุปสรรค ไม่ย่อท้อ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความละเอียดรอบคอบ ไม่ละเลย
ไม่ทอดทิ้งหรือหลีกเลี่ยงงาน มีความพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้น รู้จักวางแผนอย่างเป็นระบบ รู้จักยอมรับผล
ของการกระทาของตนเอง และรู้จักป้องกันความเสียหาย/ข้อบกพร่องที่จะเกิดขึ้น
2) ความรับผิดชอบในการกระทาของตนเอง หมายถึง ยอมรับผลของการกระทาของตนเองไม่ว่า
จะเป็นผลดีหรือผลเสียก็ตาม เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น ไม่ปัดความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของ
ตนเองให้ผู้อื่น มีความกล้าที่จะยอมรับและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง เพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น มี
การไตร่ตรองใส่ใจรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างรอบคอบ และกล้าเผชิญหน้ากับความจริง
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3) ความรับผิดชอบต่อตนเอง หมายถึง ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง ปลอดภัยจาก
โรคภัยไข้เจ็บ ควบคุมจิตใจของตนเองไม่ให้ตกเป็นทาสของกิเลส มีสติอยู่เสมอ ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม
ละเว้นความชั่ว รู้จักประมาณตน ดูแลรักษาความสะอาดตนเอง เครื่องอุปโภค บริโภค และหมั่นศึกษาหา
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่สม่าเสมอ
4) ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม หมายถึง เข้าร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ ครอบครัว โรงเรียน และ
ชุม ชนอย่ างเต็มกาลั ง ความสามารถของตนเอง ร่ว มแก้ไขปัญหาต่า ง ๆ ประพฤติและปฏิบัติ ต นตาม
กฏหมาย/กฏระเบียบส่วนรวม งดเว้นการกระทาที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวม รักษาทรัพย์สมบัติ
สาธารณะ และสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ส่วนรวม
สรุปได้ว่ำ พฤติกรรมความรับผิดชอบแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความมุ่งมั่น ใส่ใจ ขยัน
อดทน และความรับผิดชอบต่อการกระทาของตน ยอมรับในผลการกระทาของตน พร้อมปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง
2) ความรับผิดชอบต่อองค์กร ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
การมอบหมาย มีความตั้งใจ ขยัน รักษาสัจจะ ไม่คดโกง ปฏิบัติตามกฏระเบียบขององค์กรอย่างเคร่งครัด
3) ความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สั ง คม/ส่ ว นรวม ประกอบด้ ว ย ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ครอบครัว ความ
รับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อชุมชน ความรับผิดชอบต่อประเทศ
2.1.3.3 คุณลักษณะของพฤติกรรมควำมรับผิดชอบ
จุรีรัตน์ นันทัยทวีกุล (2538:5) ได้อธิบายถึงคุณลักษณะของพฤติกรรมความรับผิดชอบไว้ 6 ด้าน
ดังนี้
1) ความเอาใจใส่ หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตั้งใจในการปฏิบัติงาน โดยมี
ความมุ่งมั่นที่จะผลักดันตนเองให้ประกอบกิจกรรมด้วยความสนใจ จดจ่อ อย่างเต็มที่และต่อเนื่องจน
สิ้นสุดกิจกรรม อีกทั้งยังมีสมาธิในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างตั้งใจ และเต็มที่ โดยติดตามผลงาน
ตลอด ไม่ละทิ้งหรือหลีกเลี่ยง แต่มีการเตรียมความพร้อมที่จะหาทางป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
ความเสียหาย หรือไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย
2) ความละเอียดรอบคอบ หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกถึงรู้จักตรวจสอบ ไตร่ตรอง
ของงาน เพื่อให้งานนั้นถูกต้องและสมบูรณ์ แบบมากที่สุด การคิดทบทวนอย่างรอบด้านถึงผลที่ จะเกิดขึ้น
หลังจากนั้น เป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อดี ข้อเสีย เพื่อวางแผนรับมือป้องกัน ลดการ
เกิดของปัญหา
3) ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง ลักษณะของพฤติกรรมที่มีความเพียรพยายามอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้งานประสบความสาเร็จ ซึ่งปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานของความระมัดระวัง การเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง
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หรือเป็นลักษณะของพฤติกรรมที่ไม่ชอบอยู่เฉย ๆ ชอบที่จะทางานอยู่ตลอดเวลา แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ
พัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
4) ความอดทน หมายถึง ลั กษณะของความสามารถของร่างกาย ความคิด และจิตใจ ที่จะ
สามารถทนต่อการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้ในเวลานานจนกว่าจะบรรลุผลสาเร็จที่กาหนดไว้ โดยไม่ย่อท้อ
ต่อปัญหาอุปสรรคใด ๆ อีกทั้งเป็นความสามารถในการควบคุมตนเองได้ดี เมื่อต้องประสบกับสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความโกรธ ความเหนื่อย ความเจ็บปวด ความกดดัน เป็นต้น
5) ความตรงต่อเวลา หมายถึง ลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการมา
ทางาน หรือขณะปฏิบัติงาน เพื่อให้งานเสร็จทันช่วงเวลาที่กาหนด รวมถึงการรักษาสัจจะหรือคาพูดใน
การนัดหมายผู้อื่น หรือต้องเข้าติดต่องานกับผู้อื่น
6) การยอมรับผลกระทบจากการกระทาของตนเอง หมายถึง ลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงการยอมรับ น้อมรับ ในสิ่งที่เกิดจากการกระทาของตนเอง ไม่ว่าผลนั้นจะออกมาทางดีหรือทางไม่ดีก็
ตาม
7) การปรับปรุงแก้ไขงานของตนเอง หมายถึง ลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการติดตาม
ผลงานที่ตนเองได้ปฏิบัติไป หากเกิดข้อผิดพลาดก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขในทันที
MBA & C.C. (2013) อธิบายถึงคุณสมบัติของผู้ที่มีความรับผิดชอบไว้ดังนี้
1) ความซื่อสัตย์/ความสุจริต (Honesty) คือ การกระทาที่ความปฏิบัติให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่ดี
ความสุจริต/ความซื่อสัตย์เป็นแนวทางที่ใช้ในการดาเนินชีวิตที่ดี เช่น หากคุณพูดโกหกหลอกลวง คาโกหก
จะกลับมาหาคุณไม่ในทางใดก็ทางหนึ่ง แต่ถ้าหากการพูดความจริงด้วยความเคารพ การไม่ยุ่งกับสิ่งที่ไม่ใช่
ของตนเอง การไม่ขโมย ไม่ทาลายในสิ่งที่เป็นของผู้อื่น และถ้าหากทาผิดพลาดไปก็พร้อมยอมรับ และ
พยายามแก้ไข ซึ่งพื้นฐานของคนซื่อสัตย์นั้น จะกระทาสิ่งใด/ตัดสินใจอะไรล้วนอยู่บนพื้นฐานของความ
จริง/หลักฐานมากกว่าการใช้อารมณ์ ในการตัดสินใจบางครั้งที่คิดว่าง่ายนั้นขึ้นอยู่กับความรู้ หรือสิ่งที่
ตนเองรู้ แต่การเป็นคนซื่อสัตย์ คือ การเต็มใจที่พร้อมจะพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนสรุปความ
2) ความเห็นอกเห็นใจ/ความเคารพ (Compassion/Respect) คือ การปฏิบัติตนอย่างเป็นธรรม
โดยการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตา การเคารพ การยอมรับ การชื่นชม และการนึกถึงจิตใจของผู้อื่น
ซึ่งเชื่อว่าไม่มีใครชอบที่จะได้รับการฏิบัติด้วยความไม่เคารพ ดูถูก เราทุกคนล้วนคาดหวังว่าคนอื่นจะ
เข้าใจเรา ไม่ใช่แค่วิพากษ์วิจารณ์ในตัวเรา ดังนั้นจึงไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งทุกคน
ล้วนแล้วมีความเป็นเอกลักษณ์ และสมควรได้รับการปฏิบัติด้วยความเมตตาและความเคารพ
3) ความเป็นธรรม/ความยุติธรรม (Fairness) คือ การปฏิบัติต่อคนหนึ่งคนไม่ได้แตกต่างกับคน
อื่นเสมอไป ซึ่งความยุติธรรมนั้นเป็นการให้ความเคารพนับถือแก่ผู้อื่นเป็นอย่างมาก คือ การปฏิบัติต่อทุก
คนที่เขาสมควรจะได้รับ โดยไม่มีความลาเอียงหรือการอคติ รวมไปถึงการยอมรับคนที่คิดต่างจากเรา ไม่
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ต่อต้าน ไม่แสดงการแบ่งพรรคแบ่งพวก หรือการไม่ใช้สิทธิพิเศษกับคนกลุ่มหนึ่ง โดยที่ทุกคนเสียค่าใช้จ่าย
เท่ากัน เพราะในบางครั้งเราอาจได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม ซึ่งเราไม่ต้องการรู้สึกว่าถูกโกง จากสิ่งที่
เราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องสาหรับตนเอง ในสังคมปัจจุบัน ทุกคนล้วนให้คุณค่าแก่สิทธิของตนเองสูง และ
แน่ใจว่าจะไม่มีสามารถเอาไปได้ และเชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนสมควรได้รับ และหากมีความอยุติธรรมอยู่ที่ไหนสัก
แห่ง มันต้องได้รับการแก้ไข ความเป็นธรรมอาจเป็นเรื่องยาก เพราะไม่ได้หมายความว่าเราจะได้สิ่งที่เรา
ต้องการเสมอไป
4) ภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การรับผิดชอบต่อผลการกระทาของตน การคิดถึงสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง และตัดสินใจว่าต้องการกระทาสิ่งนั้นอยู่หรือไม่ เช่น คุณมีหน้าที่ต้อง
ทาความสะอาดพื้น แต่คุณไม่ได้ทาความสะอาดพื้น แม้ว่าหัวหน้าของคุณจะคอยติดตามอยู่ตลอดทั้งวัน
คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อหัวหน้าของคุณเข้ามาตรวจสอบงาน และเห็นว่าคุณยังไม่ทาความสะอาดพื้น
คุณจะแก้ตัวอย่างไร จะยืนตัวสั่น หรือจะเผชิญหน้ายอมรับความจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งการยอมรับความจริงที่
เกิดขึ้น นั่นคือ ความรับผิดชอบ เป็นการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการตัดสินใจของตัวเอง
การยอมรับข้อผิดพลาด การซื่อสัตย์ การยอมรับความจริงและพร้อมจะแก้ไขกับการกระทาของคุณ “ทา
ในสิ่งที่คุณพูด และพูดในสิ่งที่คุณทา”
5) ความกล้าหาญ (Courage) คือ ความกล้าหาญที่จะยืนหยัดกับสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งการทาในสิ่งที่
ถูกต้อง อาจจะไม่ง่ายหรือไม่สนุกก็ตาม แต่หากคุณเห็นว่ามีคนบอกให้ทุกคน หรือคุณทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่ง
คุณรู้ว่ามันผิด คุณต้องกล้าพอที่จะยืนหยัดในความถูกต้อง หรือเพื่อสิ่งนั้นที่คุณเชื่อว่ามันถูก ถึงมันจะยาก
บ้างในบางครั้ง แต่หลายครั้งมันก็ไม่ง่ายเลยที่จะต้องทาตามฝูงชน ในแบบที่ไม่ได้สอดคล้องกับตัวของคุณ
เลย ดังนั้น พฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบ หมายถึง ความเป็นจริงในสิ่งที่คุณคิดว่าถูก และเมื่อคุณลังเลกับ
ความเป็นตัวตนของคุณ คุณมักจะสูญเสียความน่าเชื่อถือทั้งกับตัวของคุณเองและผู้อื่น ยิ่งยึดติดกับสิ่งที่
ถูกต้องก็ยิ่งง่ายขึ้น “ความถูกต้อง อาจต้องใช้ความกล้าหาญ”
นิภา วิจิตรศิริ (2525:7) ได้อธิบายถึงคุณลักษณะของพฤติกรรมความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
การเอาใจใส่ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การมีความเพียรพยายาม การใช้ความสามารถของตนเองอย่าง
เต็มที่ การกล้าเผชิญหน้าต่อความจริง และยอมรับผลการกระทาของตนเอง การมีน้าใจช่วยเหลือส่วนรวม
อย่างเต็มใจ การรู้จักหน้าที่ของตนเอง และกระทาตามหน้าที่อย่างดีที่สุด การไม่ละเมิดสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ อื่น การตรงต่อเวลา การเคารพต่อ กฏระเบี ยบ/กฎเกณฑ์ การซื่อสั ตย์ สุ จริต การมีความละเอี ย ด
รอบคอบ การดูแลรักษาของส่วนรวมเสมือนเป็นของตนเอง การทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี การปรับปรุง
ตนเองให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย และต่อสังคมให้ดียิ่งขึ้น
สรุปได้ว่ำ พฤติกรรมความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
1) ความเอาใจใส่
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2) ความละเอียดรอบคอบ
3) ความขยันหมั่นเพียร
4) การรับผิดชอบ
5) การรู้จักหน้าที่ของตนเอง และกระทาตามหน้าที่อย่างดีที่สุด
6) การใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่
7) ความอดทน
8) ความซื่อสัตย์/ความสุจริต
9) ความตรงต่อเวลา
10) การกล้าเผชิญหน้าต่อความจริง การยอมรับผลกระทบจากการกระทาของตนเอง
11) ความเห็นอกเห็นใจ/ความเคารพ
12) ความเป็นธรรม/ความยุติธรรม
13) การมีน้าใจช่วยเหลือส่วนรวมอย่างเต็มใจ
14) การไม่ละเมิดสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น
15) การเคารพต่อกฏระเบียบ/กฎเกณฑ์
16) การดูแลรักษาของส่วนรวมเสมือนเป็นของตนเอง
17) การทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
18) การปรับปรุงตนเองให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย และต่อสังคมให้ดียิ่งขึ้น
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
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 ควำมหมำยของกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
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 เป็นผู้จัดกิจกรรมดาเนินการท่องเที่ยวให้ แก่นักท่องเที่ยว เช่น บ้านพักโอมสเตย์
(Home stay)
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2.2.2 หลักกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
การท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นควรมีองค์ประกอบ (พจนา สวนศรี 2546: 14) ดังนี้
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 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว และในขณะเดียวกันต้องสร้าง
ความรู้ความเข้าใจกับ คนในสั งคมให้ เ ข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการ
ท่องเที่ยวทั่วไป และเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป
ดรรชนี เอมพันธุ์ (2545: 110) อธิบายถึงหลักการการท่องเที่ ยวโดยชุมชน ประกอบด้วย การมี
ส่วนร่วม ชุมชนท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการตั้งแต่ การร่วมคิด การร่วมวางแผน การร่วม
ตัดสินใจ การร่วมติดตามประเมินผล ตลอดไปจนถึงการร่วมรับผลประโยชน์ การจัดการ การดาเนินการ
22

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 ผลกระทบจำกกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
การจัดการท่องเที่ยวเมื่อมีการดาเนินการแล้วย่อมเกิดผลกระทบต่อสิ่งที่ตั้งอยู่ และสิ่งแวดล้อม
โดยรอบ ซึ่งมีทั้งผลกระทบทางด้านบวก และผลกระทบด้านลบ (วีระพล ทองมา, 2547: 17 – 22) ดังนี้
1) ผลกระทบด้านบวก การจัดทาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ส่งผลให้ชุมชน ท้องถิ่น มีจิตสานึกใน
การพัฒนาตนเอง และชุมชนท้องถิ่นเกิดการพึ่งพาตนเอง มีกระบวนการคิด การเรียนรู้ในการทาการ
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 วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีการสืบสาน
และสืบทอด ถ่ายทอด เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดความรัก ความภาคภูมิ ใจและความรู้สึกเป็น
เจ้าของ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรของชุมชน และเกิดกระบวนการเรียนรู้การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ซึ่ ง กั น และกั น ไม่ ว่ า จะเป็ น ชุม ชนกั บ ชุม 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 และการสูญเสียความ
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น หากมีการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวมากเกินไป
สรุปได้ว่ำ การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชน การ
จัดการท่องเที่ยวมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ต่อคนในชุมชนและชุมชนเป็นสาคัญ เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต
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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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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
2.3.1 ควำมหมำยของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน เล่มที่ 27 เรื่องที่ 23 (2563) ได้อธิบายความหมายของคาว่า การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นคาศัพท์ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้บัญญัติไว้เมื่อปี พ.ศ.2541
หมายความว่า การท่องเที่ยวเน้นด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่ งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพืช สัตว์ และ
มนุษย์ หรือ เป็นการเดินทางท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ชื่นชม และเพลิดเพลินในทัศนียภาพ
ธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม และชีวิตของคนในท้องถิ่น บนพื้นฐานความรู้ และความรับผิดชอบต่อระบบ
นิเวศ
ราไพพรรณ แก้วสุริยะ (2549: 16) อธิบายว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเที่ยวอย่างมี
ความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น และวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศในพื้นที่ โดยมีระบบการวางแผน การจัดการที่ดีที่มุ่งเน้นมามีส่วนร่วมของทุภ
ฝ่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ โดยเฉพาะทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ วัฒนธรรมให้คงไว้อย่างยั่งยืน
ศรีประภา ชัยวรวัฒน์ (2545: 13) อธิบายว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่
อิงธรรมชาติเป็นสาคัญ และเอื้อประโยชน์ต่ อการอนุรักษ์ 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 ว่ าด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
(Environmentally Sustainable Development) โดยให้ ความส าคัญกับการให้การศึกษา และสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อมุ่งให้เกิดการอนุรักษ์มากกว่าการจัดการ หรือการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบ และ
นักท่องเที่ยวพอใจเท่านั้น แต่การท่องเที่ยวเชิ งนิเวศ เป็นการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่ง
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ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีการจัดการอนุรักษ์ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม และให้
การศึกษาแก่นักท่องเที่ยว
วรรณา วงษ์วานิช (2539: 24) อธิบายว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นรูปแบบการท่องที่ยวที่
มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ การเข้าใจวิถีชีวิต วัฒนธรรม และธรรมชาติ โดยยึดหลักการเคารพซึ่งศักดิ์ศรีของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และระบบนิเวศวิทยา เพื่อเอื้ออานวยประโยชน์ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่
ชุมชนท้องถิ่น
เสรี เวชบุษกร (2538: 23) อธิบายว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการท่องที่ยวที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นหลัก และเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่คานึงถึงผลประโยชน์ต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางธรรมชาติ (Nature Conservation) ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น (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
2.3.2 องค์ประกอบของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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
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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
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 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสธรรมชาติเพื่อการพัฒนาความรู้
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
เพือ่ การอนุรักษ์ ทานุบารุงรักษาสิ่งแวดล้อม
5) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (Tourist Satisfaction) เป็นความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่
เข้ามาหาประสบการณ์ ความรู้ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้อยู่
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รอดต่อไปในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และยังรวมไปถึงการมีเสียรภาพของการเมืองเพื่อความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว
2.3.3 ผลกระทบจำกกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้สร้างผลกระทบทั้งด้านดี และไม่ดี ให้แก่แหล่งท่องเที่ยว สังคม ชุมชน
โดย เดชา ศิริสุวรรณ (2550: 112 – 113) ได้กล่าวถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศมีทั้งด้านดี
และด้านเสีย สามารถจาแนกได้ดังนี้
1) ผลกระทบทางด้านดี ได้แก่ ก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่
ช่วยสร้างจิตสานึก และการส่งเสริมการอนุรั กษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อมและวัฒนธรรม เกิด
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ เป็นการควบคุมศักยภาพ
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 เมื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเ 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 ำ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ เป็ น การท่ อ งเที่ ย วที่ ใ ช้ ท รั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และวั ฒ นธรรมมาจั ด การให้ เ กิ ด กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย ว มุ่ ง เน้ น ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้
เพลิดเพลินพร้อมได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ สร้างจิตสานึก ตระหนัก เห็นคุณค่าของการรักษาและการอนุรักษ์
ให้คงอยู่ จึงเป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อ ระบบนิเวศที่ต้องจัดการอนุรักษ์ การรักษา และการ
จัดกิจกรรมท่องเที่ยวไม่สร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชน รวมทั้งรับผิดชอบต่อ
นักท่องเที่ยว ให้เข้าถึงความรู้ ธรรมชาติ และความสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ของชุมชน
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสอดคล้องกับแนวคิด
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างชัดเจน สามารถประมวลสาระที่ทาให้มีความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบได้ดังนี้
2.4.1 ควำมหมำยของกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
กิตติ อริยานน์ (2552: 1) อธิบายว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คือ รูปแบบการพัฒนาในรูปแบบ
หนึ่งทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่ขาดการดูแลรักษา
และมีการจัดการที่ดี นอกจากนี้มีการคานึงถึงปัญหาและความต้องการของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ เพื่อให้
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น มี ร ายได้ แ ละทรัพ ยากรการท่ อ งเที่ย วไม่ เ สื่ อ มโทรม อั น เนื่ อ งจากเปิ ด โอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน
ร าไพพรรณ แก้ ว สุ ริ ย ะ (2549: 1 – 3) กล่ า วว่ า การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคมของคนในพื้นที่ โดยการ
จัดการการท่องเที่ยวนั้นคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542:7) อธิบายว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบ
กลุ่มทีม่ ีระบบ กระบวนการในการจัดการ เพื่อช่วยกันดูแลรักษา ปกป้อง ฟื้นฟู และควบคุมทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวไม่ให้เสื่อมโทรม และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2540) ได้ขอให้ราชบัณฑิตยสถานช่วยบัญญัติคาจากัดความของ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความจาเป็นทางเศรษฐกิจ
สั ง คม วั ฒ นธรรม และสุ น ทรี ย ภาพ โดยใช้ ท รั พ ยากรอั น ทรงคุ ณ ค่ า อย่ า งชาญฉลาดสามารถรั ก ษา
เอกลักษณ์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมไว้ได้นานที่สุด เกิดผลกระทบน้อยที่สุดและใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน
ที่สุด
CSD. (1999: 9) อธิบายว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวให้
ยั่งยืน เพื่อสร้ างคุณค่าให้ ทรั พยากรการท่องเที่ยวแก่ประชาชน และเพื่อรักษาความอุดมสมบูร ณ์ท าง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับ
เศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างกว้างขวาง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการจ้างงาน การสร้าง
อาชีพในท้องถิ่น และการพัฒนาศักยภาพของคนในท้องถิ่น
Bulter (1993: 23) อธิบายว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาและ
ทานุบารุงรักษา ทั้งในด้านกิจกรรม กระบวนการดาเนินงาน ภายใต้บริบทของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิด
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คุณค่า ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และวัฒนธรรม วิถี ชีวิตของประชาชนใน
ปั จ จุ บั น และอนาคต ซึ่ ง การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น เป็ น การท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ส อดรั บ กั บ
ความสามารถของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อคงความเป็นเสน่ห์ของเอกลักษณ์ท้องถิ่น และมีกาลังในการแข่งขัน
กับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ
Eber (1992: 3) อธิบ ายว่า การท่ องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นเครื่องมือในการพัฒ นาที่ส ามารถ
ตอบสนองกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่น หรือแหล่งท่องเที่ยว โดยมีการ
ปกป้อง รักษา หวงแหนทรัพยากรการท่องเที่ยวไว้ให้แก่คนรุ่นหลัง รวมถึงมีการจัดการทรัพยากรเพื่อ
ตอบสนองความจาเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และในขณะเดียวกันสามารถรักษาเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
สรุปได้ว่ำ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว โดยชุมชนมีการวางแผนบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่าง
รอบคอบและเป็นระบบก่อให้เกิดผลดีทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม มีการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมสร้างประโยชน์แก่ชุมชนโดยไม่ทาให้เสียเอกลักษณ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมตระหนักถึง
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างเสมอภาค มีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
ให้นักท่องเที่ยวได้รั บ ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับธรรมชาติและวัฒ นธรรม ให้ผลตอบแทนแก่ผู้
ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยื นยาว ให้ผลประโยชน์ต่อชุมชนและคืนผลประโยชน์กลับสู่ ทรัพ ยากร
ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
2.4.2 หลักกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เป็นการจัดการท่องเที่ยวที่สร้างกระบวนการใช้ทรัพยากรทางปัญญา
และมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดการสร้าง
รายได้ และการกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างพอเพียง โดยการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน ให้ความสาคัญในการสร้างการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างในแต่ละชุมชน ให้
นักท่องเที่ยวเกิดความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขร่วมกัน
(ศรีศักร วัลลิโภดม, 2550:10)
การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ อนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงควรยึดหลัก 3 ประเด็น เพื่อเชื่อมโยง
กันและกาหนดทิศทางในการพัฒนา (ภราเดช พยัฆวิเชียร, 2547:5) ดังนี้
1) การพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นการจัดการท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีขึ้นให้แก่ชุมชน
ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย
2) การพัฒ นาสั งคม เป็ น การจัดการท่องเที่ยวที่สามารถพัฒ นาสั งคม ให้ สั งคมสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างคน สังคม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ให้มีความเข้มแข็งพอที่จะไม่ก่อให้เกิดการ
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เปลี่ยนแปลงได้ หรือกลไกลทางสังคมที่จะเลือกวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่ดีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนมาปรับใช้ให้
เปลี่ยนแปลงสังคมเดิมของวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน
3) การพั ฒ นาด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น การจั ด การท่ อ งเที่ ย วที่ มี ก าร
ดาเนินการแล้วไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ด้วยการจัดระบบ
การจัดสรรและใช้ประโยชน์อย่างเป็นธรรมตามความจาเป็น
อรวรรณ พันธ์เนตร (2541) กล่าวว่าการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้นเป็นหน้าที่ของประชาชน
ในท้องถิ่นที่จะต้องร่วมกันคิดร่วมกันทาเพื่อให้มีนักท่องเที่ยวต่างถิ่นเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตลอดปี
และตลอดไปอันเป็นการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สรุ ป ได้ ว่ ำ หลั ก การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยืน มุ่ ง เน้ น กระบวนการในการจัด การทรัพ ยากรการ
ท่องเที่ยว การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การท่องเที่ยว
สามารถสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
2.4.3 องค์ประกอบของกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
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 จึงควรต้องคานึงถึงต้นทุนอันมีคุณค่า ความเสียหายทางวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา ความเสื่อมโทรม เพื่อรักษาทรัพยากรเหล่านั้นให้คงอยู่สืบต่อไป
2) การลดการใช้ทรัพยากรที่เกินความจาเป็น และลดการก่อให้เกิดของเสีย (Reducing Over
Consumption and Waste) ผู้ประกอบการ ผู้จัดการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรช่วยกัน
วางแผนการจัดการท่องเที่ยว ในการกาหนดจากัดการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจากัด หรือหา
ทรัพยากรอื่นทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที่หายากและมีอยู่น้อย และช่วยกันรณรงค์ลดใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่
ก่อให้เกิดขยะ หรือมลพิษ
3) การส่ งเสริ มการอนุ รั กษ์รั ก ษาทรัพยากรทางธรรมชาติ สั งคม และวัฒ นธรรม (Maintain
Diversity) กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีแผนรักษา และส่งเสริมความ
หลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น และยังคงรักษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของคนในพื้นที่
ให้คงอยู่
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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 และดึงดูด
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 เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาข้อมูลก่อนมาท่องเที่ ยว และเพื่อได้
เข้าใจบริบทของชุมชน
10) การตรวจสอบ ประเมินผล และการวิจัย (Undertaking Research) การติดตามผล เพื่อการ
แก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณค่าคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่าง ๆ จะต้องได้รับการ
ประเมินผลในการจัดทาการท่องเที่ยว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็นการควบคุม
กาจัด และดูแลการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2550: 14) อธิบายถึงองค์ ประกอบการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ออกเป็นทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้
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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 โดยการให้ความรู้ และ
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
2) กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เน้นการกระจายรายได้ให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนจากกิจกรรมท่องเที่ยวทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
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3) ประชากรในพื้นที่ ควบคุมประชากรในพื้นที่ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ เพื่อไม่ให้ระบบ
นิเวศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
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 ภายใต้การให้คาปรึกษาจากหน่วยงาน
องค์กร หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยว
11) นโยบายระดับชาติ การพัฒนาการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวจะดาเนินตามนโยบายหลัก
ระดับชาติ หากนโยบายระดับชาติมีการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยื น การท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ จะมีความชัดเจนในทิศทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
12) คุณค่าทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจาเป็นต้องสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจใน
ชุมชน และสร้างผลประโยชน์ทางรายได้ให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนในพื้นที่
13) คุณภาพสิ่งแวดล้อม การดาเนินการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจาเป็นต้องมีการตระหนักถึง
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และการสร้างสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพแก่การดารงอยู่ของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว
14) การติดตามตรวจสอบสิ่ งแวดล้ อม อาจอยู่ในรูปแบบการวิจัย ศึกษา ทั้งนี้จาเป็นต้องให้
ความสาคัญกับชุมชนในพื้นที่ในการร่วมเป็นผู้ประเมิน ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
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สรุปได้ว่ำ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ควรมีองค์ประกอบ 15 ประการ ได้แก่ นโยบายระดับชาติ
สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การวางแผนการทางาน และประสานงานเพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น การสร้างเครือข่ายพัฒนาการ
ท่องเที่ยวกับท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากรเพื่อการดาเนินการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การควบคุมประชากรใน
พื้นที่ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ การจัดการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยว กาหนดข้อจากัดและกาหนด
เกณฑ์มาตรฐาน การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
แหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมจิตสานึกการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม การ
ควบคุมผลกระทบจากการท่องเที่ยว การพั ฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว การพัฒนาด้านการบริการ สิ่งอานวย
ความสะดวก การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว แสวงหานักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพ การสร้าง
คุณค่าทางเศรษฐกิจ เน้นการกระจายรายได้ให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน การจัดเตรียมข้อมูล การบริการข่าวสาร
การท่องเที่ยว การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
การวิจัย
2.4.4 ผลกระทบจำกกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
วิชัย เทียนน้อย (2550: 12 – 15) อธิบายว่า ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิต มีทั้งด้านดี
และด้านเสีย ซึ่งสามารถจาแนกผลกระทบออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้
1) ผลกระทบทางด้านการเมือง การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดรูปแบบของอาณานิคม
ขึ้นมา และในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวในประเทศนั้นกลับช่วยกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกรักประเทศมาก
ยิ่งขึ้น ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในผืนแผ่นดินเกิด อันเป็นผลก่อให้เกิดความรักสามัคคีเป็นน้าหนึ่งใจ
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 นักท่องเที่ยวที่มาจาก
พื้นที่ที่พัฒนาแล้ว หรือมีความเจริญในหลาย ๆ ด้าน มีความเชื่อ มีค่านิยม ทัศนคติที่แตกต่าง อาจมอง
ชาวบ้าน หรือพื้นที่อย่างดูถูกเหยียดหยาม หรือไม่ให้การเคารพวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ แต่ถ้าหากชุมชน
ท้องถิ่น มีการวางแผนเป็นอย่างดี การท่องเที่ยวควรต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิม คงคุณค่าของท้องถิ่นไว้
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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 หรือท้องถิ่นพยายามต่ อสู้เพื่อจะยกระดับตนเอง ทั้งด้านการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน ฐานะทาง
สังคม ซึ่งความเป็นจริงแล้วโอกาสที่ชาวบ้านจะทาได้อย่างนั้นเป็นเรื่องยาก อันเป็นผลก่อให้เกิดความรู้สึก
ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยวขึ้น
4) ผลกระทบต่อมาตรฐานด้านศีลธรรม สถานภาพของชาวบ้านกับนักท่องเที่ยวอาจมีความ
แตกต่างกัน จึงทาให้เกิดปัญหาด้านอาชญากรรม โสเภณี การฉ้อโกง การปล้นทรัพย์ และปัญหายาเสพติด
ซึ่งให้โทษแก่แหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่ ท่องเที่ยวนั้น 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
หลากหลาย เช่น การสร้างโรงแรม หรืออาคารต่าง ๆ ในแหล่งท่องเที่ยวที่ขัดกับภูมิทัศน์ของสิ่งแวดล้อม
ทั้งทางด้านธรรมชาติ และวัฒนธรรม เป็นการออกแบบมาเพื่อ ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
มากกว่าการอนุรักษ์ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม จึงทาให้ทัศนียภาพในบริเวณนั้นถูกบดบังไม่น่าชื่นชม อีกทั้ง
การรักษาความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นเป็นเรื่องสาคัญ หากมีผู้เข้าไปใช้บริการที่มากเกินไป อาจ
ทาให้สถานที่ท่องเที่ยวเกิดมลภาวะ สกปรก ดังนั้น การวางแผนการจัดการท่องเที่ยวให้รัดกุม จะช่วยให้
การอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวคงความสวยงามต่อไป นอกจากนี้สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งมีนักท่องเที่ยว
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 ารวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพ การวางรูปแบบการจัดกิจกรรม การบริการที่ดี และมีการให้คาแนะนา ให้ข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้เข้าใจ และเห็นถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ย่อมให้
ความสนใจ พึงพอใจในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า
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มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีวิถีชีวิต วัฒ นธรรมที่น่าศึกษาเรียนรู้ ซึ่งรายได้ที่ได้รับจาก
การท่องเที่ยวบางส่วนควรนากลับไปใช้สาหรับเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว และปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยวให้คงอยู่
6) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ รายได้จากที่ได้รับจากการท่องเที่ยวก่อให้เกิดกระแสหมุนเวียน
ทาให้การกระจายรายได้จากท้องถิ่นหนึ่งไปสู่อีกท้องถิ่นหนึ่ง โดยค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวต้องจ่าย ได้แก่
ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าทากิจกรรม และค่าบริการต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเงินเหล่านี้ส่วนหนึ่งทาให้ชาวบ้านมี
กาไร รายได้เพิ่มมากขึ้น ทาให้มีงานทา มีอาชีพ แต่ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ตามมา ค่าครองชีพของ
ประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นสูงขึ้น เช่น ค่าครองชีพเมืองพัทยา ภูเก็ต เป็นต้น เนื่องด้วยเมืองทั้ง 2
เมืองมีการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่น วนิยมไปพักผ่อนจานวนมาก ทาให้เมือง
เหล่านั้นมีค่าครองชี พที่สูงกว่าเมืองในบริเวณใกล้เคียง ส่งผลให้สินค้า ค่าจ้างแรงงาน การขนส่งในเขต
เมืองเหล่านั้นสูงตามไปด้วย
ชุมชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังคงเป็นชุมชนชนบท ซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชากร มีวิถี
ชีวิตที่ผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากได้นาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิต
และการดารงชีพ เมื่อมีการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนชนบท ส่งผลให้การท่องเที่ยวได้มีส่วน
ส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบแก่ชุมชน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548:156-160) ดังนั้นการจัดการ
ท่องเที่ยวจึงต้องคานึงถึงผลกระทบต่างๆ ที่จะตามมา เพื่อการเตรียมหามาตรการป้องกันผลกระทบด้าน
ลบที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งเสริมผลกระทบด้านบวกเพื่อการท่องเที่ยวในทิศทางที่ยั่งยืนต่อไป (พรเพ็ญ
วิจักษณ์ประเสริฐ, 2549:9-10) หากประมวลแนวคิดผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชน จาก บุญเลิศ
จิตตั้งวัฒนา, พรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ และพจนา สวนศรี (2550:34-35) อาจจาแนกผลกระทบออกเป็น
4 ด้าน ดังนี้
1) ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อชุมชนด้านเศรษฐกิจ ชุมชนเมื่อทาการท่องเที่ยวแล้วส่งผล
ให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ทั้งด้านบวกและด้านลบต่อชุมชน ดังนี้
1.1) ผลกระทบด้านบวก ก่อให้เกิดผลดีต่อชุ มชน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของชุมชน การขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน การสร้างสรรค์อาชีพและการจ้างงานแก่
ชุมชน การก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน การจ้างงานในชุมชน การกระจายรายได้สู่ภูมิภาค การเพิ่มรายได้ต่อ
หัวของชุมชน การกระตุ้นการผลิตของชุม ชน การช่วยแก้ไขปัญหาดุลการชาระเงินระหว่างประเทศ และ
การเกิดกองทุนพัฒนาชุมชน
1.2) ผลกระทบด้านลบ ก่อให้เกิดผลเสียหรือสร้างปัญหาต่อชุมชน ได้แก่ ปัญหารายได้
ในและนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ปัญหาคุณภาพของแรงงานแก่ชุมชน ปัญหาค่าครองชีพสูง ปัญหาการสั่งซื้อ
สินค้าจากต่างประเทศ ปัญหาการแก่งแย่งผลประโยชน์ ปัญหาส่วนแบ่งผลประโยชน์อันควรได้ของชุมชน
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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 เกิดองค์ความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้ นจากกระบวนการเรียนรู้ การเสริมสร้างความปลอดภัยแก่
ชุมชน การเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
จาเป็นให้กับชุมชน การพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการทางานให้กับสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยว
โดยชุมชน การสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน เป็นการสร้างพลังชุมชนในการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ภายนอกอย่างมีศักดิ์ศรี การสร้างโอกาสให้แก่ผู้หญิง และผู้อาวุโสชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทางาน
และแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่
2.2) ผลกระทบด้านลบ ก่อให้เกิดผลเสียหรือสร้างปัญหาต่อชุมชน ได้ แก่ ปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยมของสังคมชุมชน ปัญหาความผูกพันของครอบครัวของชุมชน ปัญหาความ
ไม่เป็นธรรมในสังคมของชุมชน ปัญหาการแตกแยกของสังคมในชุมชน ปัญหาการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยอัน
ดีงามของชุมชน ปัญหาเพศพาณิชย์ในชุมชน ปัญหาการอพยพย้ายถิ่นของชุมชน ปัญหาการหลอกลวงเอา
เปรียบนักท่องเที่ยวของชุมชน ปัญหาอาชญากรรมขึ้นในชุมชน ปัญหาการขัดแย้งระหว่างนักท่องเที่ยวกับ
ชุมชน และปัญหาเอาพื้นที่สาธารณะมาใช้เชิงพาณิชย์เพื่อคนบางกลุ่ม
3) ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนด้านวัฒนธรรม ชุมชนเมื่อทาการท่องเที่ยวแล้วส่งผล
ให้เกิดผลกระทบด้านวัฒนธรรม ทั้งด้านบวกและด้านลบต่อชุมชน ดังนี้
3.1) ผลกระทบด้านบวก ก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชน ได้แก่ การใช้วัฒนธรรมของชุมชนเป็น
สิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว การสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชุมชน การฟื้นฟูสืบ
ทอดวัฒนธรรมของชุมชน การสร้างความรัก ความหวงแหน และความภาคภูมิใจของวัฒนธรรมประเพณี
แก่ชุมชน การร่วมมือร่วมใจช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีระหว่าง
ชุมชนและแขกผู้มาเยือน ส่งผลต่อการเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่าง การส่งเสริมการผลิตและจาหน่ายงาน
ศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน การเกิดความภาคภูมิใจรักและหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณี
3.2) ผลกระทบด้านลบ ก่อให้เกิดผลเสียหรือสร้างปัญหาต่อชุมชน ได้แก่ ปัญหาการ
ขัดแย้งทางวัฒนธรรมระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชน ปัญหาการเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางวัฒนธรรมของ
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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 การเกิดความตระหนักถึงคุณค่า
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 โดยมีเรื่อ งการท่องเที่ยวเป็นส่วน
หนึ่งและมีกฎกติกาในการดูแลรักษาเพื่อการใช้อย่างยั่งยืน และการมีระบบจัดสรรรายได้เข้าไปดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม เช่น กองทุนสิ่งแวดล้อม
4.2) ผลกระทบด้านลบ ก่อให้เกิดผลเสียหรือสร้างปัญหาต่อชุมชน ได้แก่ ปัญหาการ
ทาลายทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน ปั ญหาทรัพยากรน้าของชุมชน ปัญหาทาลายทรัพยากรชีวภาพของ
ชุมชน ปัญหามลภาวะในชุมชน ปัญหาการทรุดตัวของทรัพยากรดินในชุมชน ปัญหาทาลาย ภูมิทัศน์ของ
ชุมชน และปัญหาการรบกวนระบบนิเวศธรรมชาติ ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม
สรุปได้ว่ำ การจัดการท่องเที่ยวต้องคานึงถึงผลกระทบต่างๆ ที่จะตามมา เพื่อเตรียมมาตรการ
ป้องกันผลกระทบด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งเสริมผลกระทบด้านบวกเพื่อการท่องเที่ยวในทิศทางที่
ยั่งยืน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนในด้านเศรษฐกิจ มีการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน ได้สร้าง
อาชีพและรายได้แก่คนในชุมชน แต่ได้ สร้างปัญหารายได้ที่ไม่แน่นอน ค่าครองชีพสูงขึ้น ด้านสังคม ได้
ส่งผลให้เกิดความสามัคคี การป้องกันการอพยพย้ายถิ่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ การสร้างพลัง
ชุมชน แต่ได้สร้างปัญหาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยม ความผูกพันของครอบครัว การแตกแยกของ
สังคม ด้านวัฒนธรรม ได้ส่งผลให้มีการฟื้นฟู สืบทอดวัฒนธรรม การสร้างความรัก ความหวงแหน และ
ความภาคภูมิใจของวัฒนธรรม การอนุรักษ์วัฒนธรรม แต่ได้สร้างปัญหาการเปลี่ยนแปลงค่านิยมทาง
วัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว การลดคุณค่าของวัฒนธรรม การทาลายศิลปวัตถุของชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อม
ได้ส่งผลเกิดความตระหนักคุณค่าสิ่งแวดล้อมและเกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อม การรักษา ฟื้นฟูและเสริมคุณค่าของสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม การมี
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คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี แต่ได้ส่งผลต่อการเกิดปัญหาการทาลายทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้า ทรัพยากร
ชีวภาพของชุมชน เกิดมลภาวะในชุมชน
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ำย
เครือข่าย เป็นลักษณะของการเคลื่อนตัวจากกลุ่ม ไปสู่การรวมตัวกันเป็นเครือข่าย เพื่อสร้างพลัง
ในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒ นา หรือเป็นการสร้างพลังในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ โดยมีฐานคิดที่
เชื่อมความสัมพันธ์กันเป็นเครือข่าย เช่น ฐานคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอานาจที่รัฐต้องมีการขับเคลื่อน
กระบวนการทางสังคม ฐานคิ ดเชิงวัฒนธรรมที่เชื่อมความสัมพัน ธ์บนรากฐานของวัฒนธรรมและการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และฐานคิดเชิงระบบสิ่งต่าง ๆ ล้วนพึ่งพาอาศัยกันและกัน โดยการเชื่อมโยงกันเกิด
ความหลากหลายที่ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกได้ (ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ, 2546:447)
ความหมายของเครือข่ายมีดังนี้
2.5.1 ควำมหมำยของเครือข่ำย
ปรีชา วงศ์ทิพย์ (2555: 97) อธิบายว่า เครือข่ายมาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมรวมตัว
กันเป็นกลุ่ม องค์กร และเครือข่าย เพื่อการแก้ไขปัญหา และการพัฒนา อีกทั้งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อปัจเจกคนและสังคม โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายนั้น สามารถเชื่อมโยงได้
ตั้งแต่ในระดับปัจ เจกบุคคล ปัจเจกบุคคลกับกลุ่ม กลุ่มกับกลุ่ม และกลุ่มกับเครือข่าย เป็นการร่วมมือ
ช่วยเหลือ พึ่งพาอาศัยกันและกัน
ประเวศ วะสี (2541: 21) อธิบายว่า เครือข่ายทางสังคม มีลักษณะของเครือข่ายภายในสมอง
โดยโครงสร้างของสมอง ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ สิ่งที่จาเป็นสาหรับการมีชีวิตรอด ซึ่งโครงสร้างทาง
สังคมมีความคล้ายกับโครงสร้างของสมองมากขึ้นเรื่อย ๆ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของ
สังคมจากสังคมการใช้อานาจไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
อรรณพ พงษ์ว าท (2539: 3) อธิบายว่า เครือข่าย เป็น การเชื่อมโยงร้ อยรั ด ความพยายาม
ความสามารถในการดาเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและอย่างมีรูปธรรม เพื่อการ
ปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน โดยแต่ละฝ่ายยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนต่อไป ไม่สูญเสีย
ความเป็นตัวตน หรือเอกลักษณ์และปรัชญาของตนเอง การรวมตัวกันอาจเป็นรูปแบบการรวมตัวกัน อย่าง
หลวม ๆ เฉพาะกิจตามความจาเป็น หรืออาจอยู่ในรูปของการจัดการองค์กรที่มีโครงสร้างความสัมพั นธ์
อย่างชัดเจน ซึ่งเครือข่ายความร่วมมือเป็นไปได้ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล องค์กร กลุ่มคน และสถาบัน
Schuler (1996:9) อธิบ ายว่า เครือข่าย คือ สายใย (Web) ของความสั มพันธ์ ทางสั ง คมที่ มี
ความป็นเอกภาพ มีพลังในการยึดโยงกัน (Cohesive) และสนับสนุนเกื้อกูลกันและกัน มีความคล้ายกับ
เทคโนโลยี เป็นสายใยเชื่อมความสัมพันธ์ และการสื่อสารของผู้คนต่าง ๆ ในสังคม เช่น ระบบการสื่อสาร
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วิทยุ โทรทัศน์ มีบทบาทการสร้า งเครือข่ายในรูปแบบต่าง ๆ ที่สมาชิกในเครือข่ายมารวมตัวกันโดยไม่มี
การจากัดเชื้อชาติ เพศ วัย ศาสนา อายุ สถานะทางสังคม เป็นต้น
ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ (2546: 5) กล่าวว่า เครือข่าย คือ การที่ผู้คนมา
พบปะพูดคุย ปรึกษา หรือมาประชุมกัน และทาสิ่ง ที่เป็นประโยชน์ต่อกัน ด้วยการมีสิ่งยึดโยงใจระหว่าง
สมาชิกเข้าด้วยกัน เป็นสัมพันธภาพของสมาชิกในเครือข่าย ต้องให้ความสาคัญในความสัมพันธ์ระหว่าง
กัน บนพื้นฐานของความเท่าเทีย มกันในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะโอกาสในการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
อนุชาติ พวงสาลี และวีรบูรณ์ วิสารทสกุล (2541: 9) กล่าวไว้ว่า เครือข่ายภายใต้กระแสแนวคิด
ประชาสังคม หมายถึง ชุมชนแห่งจิตสานึก (Conscious Community) สมาชิกต่างเป็นส่วนหนึ่ ง ของ
ระบบ มีความสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น อาจด้วยพื้นฐานของโครงสร้างระบบเก่า หรือการมีเป้าประสงค์
ใหม่ของการเข้ามาทางานร่ วมกัน มีลั กษณะเป็นพลวัตรที่บุคคลและกลุ่ มคนต่างมีส่วนร่ว มในการทา
กิจ กรรมที่ส นใจร่ ว มกัน มีการตัดสิ นใจร่ว มกัน มีการติดต่อสื่ อสารกัน มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ เพื่ อ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มเครือข่าย
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543: 28) ได้อธิบายว่า เครือข่าย คือ การที่ปัจเจกบุคคล องค์กร
หน่วยงาน หรือสถาบันต่าง ๆ ได้ทาการตกลง และประสานเชื่อมโยงติดต่อกัน ภายใต้วัตถุประสงค์ หรือ
ข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทากิจกรรมต่าง ๆ
สรุปได้ว่ำ เครือข่าย เป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมรวมตัวกันเป็นกลุ่ม องค์กร และ
เครือข่าย สร้างพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา แก้ไขปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ก่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ การรวมตัวกันอาจเป็นรูปแบบการรวมตัวกันอย่างหลวม ๆ เฉพาะกิจตามความจาเป็น ประสาน
เชื่อมโยงติดต่อกัน ภายใต้วัตถุประสงค์ หรือข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันและมีจุดมุ่งหมายเพื่อทา
กิจกรรมต่างๆอย่างเป็นระบบ
2.5.2 องค์ประกอบของเครือข่ำย
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2547:48 – 49) อธิบายถึงองค์ประกอบของเครือข่าย โดยมีหลักการ
สาคัญ 5 ประการ ดังนี้
1) หน่วยชีวิต หรือสมาชิก หมายถึง สมาชิก เป็นองค์ประกอบเบื้องต้นในการสร้างปฏิสัมพันธ์
โดยแต่ละปัจเจกบุคคล ดาเนินการเพื่อหาแนวร่วมสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้เกิดการดารงอยู่ร่วมกัน พึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน และสร้างความต่อเนื่อง
2) จุดมุ่งหมาย หมายถึง เป็นองค์ประกอบที่สาคัญ เป็นสิ่งยึดโยงร้อยรัดให้ปัจเจกคน กลุ่มคน
เข้ามาดาเนินกิจกรรมร่วมกัน ให้บรรลุเป้าประสงค์นั้น
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3) การทาหน้าที่อย่างมีจิตสานึก หมายถึง การที่สมาชิกยึดโยงเข้าด้วยกัน สิ่งที่ยึดโยงกัน คือ การ
ท าหน้ า ที่ ต่ อ กั น อย่ า งมี จิ ต ส านึ ก หากขาดจิ ต ส านึ ก ต่ อ การการท างานอาจเป็ น เพี ย งการมาแสวงหา
ผลประโยชน์เท่านั้น
4) การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยน หมายถึง การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การร่วมด้วยช่วย
ทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมายที่ตั้งไว้
กระบวนการเรียนรู้ การแลกเปลียนการเรียนรู้ จึ งเป็นแนวคิดกระบวนการ และวิธีการของการจัดการ
เครือข่าย
5) ระบบความสัมพันธ์และการสื่อสาร หมายถึง ความสัมพันธ์ที่โยงใย มีความสาคัญต่อเครือข่าย
คือ การติดต่อสื่อสารระหว่ างกัน การติดต่อสื่อสารระหว่างปัจ เจกบุคคลกับปัจเจกบุคคล กลุ่มกับกลุ่ม
และระหว่างเครือข่ายกับเครือข่าย รวมเป็นระบบความสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งการสื่อสารช่วย
ให้เกิดการรับรู้ เกิดการยอมรับในกระบวนการทางาน และช่วยในการรักษาความสัมพันธ์
จอห์น เวอร์เนอร์ (อ้างอิงใน ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์, 2546: 9) อธิบายถึง
องค์ประกอบของเครือข่าย โดยใช้ตัวอักษรย่อในภาษาอังกฤษ คาว่า LINK เพื่ออธิบายองค์ประกอบของ
เครือข่าย 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 ต้องมีการรับรู้ร่วมกันถึงเหตุผลของการเข้าร่วมเครือข่าย เช่น การเข้าใจถึงสภาพปัญหา มี
จิตสานึกในการแก้ไขปัญหา และมีความต้องการความช่วยเหลือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
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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) การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (Mutual interests/Benefits) หมายถึง การที่
สมาชิกมารวมตัวกันเพื่อประสานผลประโยชน์และความต้องการซึ่งผลประโยชน์ แต่ความต้องการนั้นไม่
ประสบความสาเร็จได้หากสมาชิกต่างคนต่างอยู่ ดังนั้นการรวมตัวกันในฐานของผลผระโยชน์ร่วมเป็นสิ่ง
ดึงดูดให้มาทางานร่วมกัน
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 างกระบวนการทางานของกันและกัน โดยการใช้จุดแข็งของแต่ล ะฝ่าย มา
ช่วยเหลือกัน เพื่อเข้ามาเสริมสร้างจุดอ่อน และเกิดการประสานผลประโยชน์ร่วมกัน
6) การพึ่งอิงร่วมกัน (Interdependence) หมายถึง การเติมเต็มส่วนที่ขาดของแต่ละฝ่าย เนื่อง
ด้วยทุกฝ่ายมีข้อจากัดในการดาเนินการ และมีความรู้ ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องมีการ
พึ่งพาอาศัยช่วยเหลือกันและกัน
7) การปฏิสัมพันธ์เชิ งแลกเปลี่ยน (Interaction) หมายถึง การที่สมาชิกในเครือข่ายมีการท า
กิจกรรมร่วมกันเพื่อเกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และผลการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในเครือข่าย
สรุปได้ว่ำ องค์ประกอบของเครือข่าย ประกอบด้วย สมาชิก ซึง่ สร้างปฏิสัมพันธ์ของบุคคล โดยมี
มีจุดมุ่งหมาย ยึดโยงร้อยรัดให้ คนมาทากิจกรรมร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย จึงต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การ
ทาหน้าที่อย่างมีจิตสานึก การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยน เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนงาน กระบวนการ
เรียนรู้ การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ รวมทั้งมีระบบความสัมพันธ์และการสื่อสาร นอกจากนั้น ยังต้องมีการ
ลงทุน การดูแลความสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกของเครือข่าย การพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือกันและกัน การ
รักษาทิศทาง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การรับรู้มุมมองร่วมกันถึงเหตุผลของการเข้าร่วมเครือข่าย
2.5.3 ประเภทและรูปแบบของเครือข่ำย
การแบ่งประเภทของเครือข่าย มีความแตกต่างกันไปตามกิจกรรมการดาเนินการ โครงสร้าง การ
ทางาน วัตถุประสงค์การก่อตั้ง โดยการแบ่งประเภทของเครือข่าย สามารถแบ่งประเภท (พระมหาสุทิตย์
อาภากโร และ ปาริชาติ วลัยเสถียร, 2547:84 – 92) ได้ดังนี้
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1) เครือข่ายเชิงพื้นที่ (Area) หมายถึง การรวมตัวกันของกลุ่ม องค์กร เครือข่าย ที่อาศัยพื้นที่
รูปธรรม หรือพื้นที่การดาเนินการเป็นปัจจัยหลักในการดาเนินการร่วมกัน และเป็นกระบวนการในการ
พัฒนาโดยอาศัยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และเป็นการพัฒนาในรูปแบบบูรณาการแบบไม่แยกส่วนต่าง ๆ
ออกจากกัน โดยการยึดพื้นที่เป็นหลัก ลักษณะของการแบ่งพื้นที่ เช่น พื้นที่ตามระบบการปกครองของรัฐ
พื้นที่ตามความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
2) เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม (Issue network) หมายถึง เครือข่ายที่ใช้ประเด็นกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็น ปัจจัยในการรวมกลุ่มองค์กร โดยมุ่ง ข้ามมิติในเชิงพื้นที่ มุ่งเน้นการจัดการใน
ประเด็นกิจกรรมนั้น ๆ เช่น เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายภูมิปัญญาชาวบ้าน เครือข่ายธนาคารหมู่บ้าน
เครือข่ายผู้สูงอายุ เป็นต้น
3) เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ หมายถึง เครือข่ายที่เกิดขึ้น โดยการอาศัยกิจกรรม/ภารกิจ
และการก่อตัวของกลุ่มผลประโยชน์ในชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการแบ่งเครื อข่าย ซึ่งอาจเป็นเครือข่าย
ภาครัฐ เครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น
สั มพัน ธ์ เตชะอธิก และคณะ (2537: 89) อธิบ ายถึงลั กษณะของเครือข่าย สามารถจาแนก
ออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1) เครือข่ายความคิด หมายถึง เครือข่ายที่เน้นการทางานด้วยความคิด ความรู้ และเทคนิคใน
การทางานต่าง ๆ เครือข่ายลักษณะนี้เป็นแหล่งเครือข่ายในการเปิดโอกาสให้ผู้นา หรือสมาชิกได้แสดง
ความคิดเห็นของตนเอง มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนกับสมาชิกคนอื่น ๆ ก่อให้เกิดความคิดที่ มี
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 งคมที่มีความสลั บซับซ้อนยากต่อการแก้ไข มีวัตถุประสงค์ร่ว มกัน
นาไปสู่การสร้างจิตสานึกร่วมกัน โดยการมารวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือองค์กร ในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนกัน
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา หรือกระทาให้บรรลุวัตถุประสงค์
สรุปได้ว่ำ ประเภทของเครือข่าย มีความแตกต่างกันไปตามกิจกรรมการดาเนินการ โครงสร้าง
การทางาน วัตถุป ระสงค์การก่อตั้ง สามารถจาแนกเครือข่ายออกเป็น เครือข่ายเชิงพื้นที่ เครือข่าย
43

กิจกรรม เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ เครือข่ายความคิด เครือข่ายสนับสนุนทุน ซึ่งล้วนต่างยึดโยง
ให้คนมาปฏิสัมพันธ์ รวมกลุ่มกันดาเนินกิจกรรมเพื่อเป้าหมายของบุคคลและกลุ่มร่วมกัน
2.5.4 ประโยชน์ของเครือข่ำย
เครือข่ายสามารถสร้างผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ของเครือข่าย คือ เกิด
การร่วมมือกันและการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และยังก่อให้เกิดกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, 2547: 97-102) ดังนี้
1) เกิดกระบวนการเรียนรู้ หมายถึง ผู้ที่เข้ามาร่วมดาเนินงานไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคล หรือเป็น
กลุ่ ม องค์กร หน่ ว ยงาน เครื อข่ายอื่น ๆ ซึ่งทุกคนมีทุนภายในตัวเอง การเข้าร่ว มเครือข่ายทาให้เกิด
กระบวนการเรี ยนรู้ สร้างความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เพิ่มมากขึ้น หลังจากได้รับ การ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการทางานร่วมกัน กระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บุคคล
องค์กรเกิดการปรับตัว และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ และแนวร่วมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
ผลทาให้การทางานของเครือข่ายมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2) เกิดการเพิ่มโอกาสในการแก้ไขปัญ หา หมายถึง ในกระบวนการดาเนินงานของเครือข่าย มี
บุคคลหลายกลุ่มเข้ามาร่วมดาเนินงานในการแก้ไขประเด็นปัญหา ซึ่งในบางปัญหาไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ด้วยบุคคลเดียว หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากปัญหามีความสลับซับซ้อนจนเกินรับมือ แต่อย่างไรก็
ตามการรวมกลุ่มกันและประสานงานกับภาคีที่เกี่ยวข้อง เป็นการเพิ่มโอกาสในการแก้ไขปัญหา เนื่องจาก
มีการระดมความคิดเห็น และความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
3) เกิดการพึ่งพาตนเอง หมายถึง กระบวนการทางานของเครือข่ายมีความเข้มแข็งและสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ด้วยเครือข่ายเอง สมาชิกในเครือข่ายสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งในเรื่องของทุน ทรัพยากร
ความรู้ และการจัดการ ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาและการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
4) เกิดการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น หมายถึง สังคมไทยส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายรูปแบบของเชิง
พื้นที่ ที่ภาคประชาชนได้รวมตัวกัน เพราะมองเห็นถึงความสาคัญในการแก้ไขปัญหาของระดับท้องถิ่น
โดยเฉพาะเรื่องของการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ ได้แก่ ดิน น้า ป่า ลุ่มน้า ทะเล ซึ่งถ้าหากไม่มีการรวม
กลุ่ม กระบวนการดังกล่าวอาจไม่เกิดขึ้น และอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างถาวร การรวมกลุ่มของพื้นที่ถือ
เป็นความสาเร็จของเครือข่ายที่จะช่วยกันพัฒนาทรัพยากรในพื้นที่ท้องถิ่นให้คงอยู่
5) เกิดกระบวนการผลักดันเชิงนโยบาย หมายถึง ในปัจจุบันมีประเด็นปัญหาสาธารณะมากมาย
ที่เกิดขึ้นและสามารถนาไปสู่ข้อยุติด้วยพลังของเครือข่ายและการจัดการในเชิงนโยบาย เช่น การรวมตัว
ขององค์กรเครือข่ายที่ทางานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พยายามพลักดัน พ.ร.บ.ป่าชุมชน
ฉบับประชาชนให้มีการนาเสนอต่อการพิจารณาของรัฐสภา กระบวนการดังกล่าวถือเป็นการผลั กดัน
ประเด็นปัญหาในเชิงนโยบาย เพราะบางปัญหานั้นมีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ซึ่งบางทีไม่อาจแก้ไข
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ด้วยพลังของเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ดังนั้นการเชื่อมประสานงานกับเครือข่าย และภาคีอื่น ๆ ทาให้เกิด
พลังอานาจในการต่อรองสูง
6) เกิดอานาจ หรือพลัง หมายถึง การรวมตัวกันของเครือข่าย กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ทาให้เกิดพลัง
อานาจในการต่อรอง หากไม่มีการรวมกลุ่มพลังอานาจอาจไม่เกิด หรือไม่มีผลในการต่อรอง ซึ่งพลังอานาจ
ของการรวมกลุ่มในบางครั้งอาจไม่ส่งผลที่เป็นรูปธรรมโดยตรง แต่กลับเป็นพลังหรือประโยชน์ในทางอ้อม
ที่บรรดากลุ่มเครือข่าย องค์กรอื่น ๆ เกรงใจ หรือให้ความเคารพนับถือ และพลังนี้สามารถนาไปเป็นการ
ต่อรองได้ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมืองได้
สรุปได้ว่ำ เครือข่ายมีประโยชน์ต่อการบรรลาตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเครือข่ายและ
สมาชิกเครือข่าย โดยกระบวนการขับเคลื่อนได้สร้างประโยชน์ในการกระบวนการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา
มีโอกาสแก้ไขได้มากขึ้น เกิดการพึ่งตนเองได้เมื่อเครือข่ายได้สร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกเครือข่าย มีการ
จัดการทรัพยากรในพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เกิดกระบวนการผลักดันนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาในประเด็นสาธารณะ และการมีอานาจในการต่อรองเพื่อรักษาประโยชน์ของเครือข่าย
2.6 แนวคิดกำรพัฒนำบุคลำกร
จากการศึกษาเกี่ย วกับ แนวคิด การพัฒ นาบุ คลากร มีองค์ความรู้เป็นประโยชน์ต่อการน าไป
กาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ดังนี้
2.6.1 ควำมหมำยของกำรพัฒนำบุคลำกร
สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2543:83) ให้ความหมายว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการดาเนินการ
เกี่ยวกับบุคคลในการส่งเสริมให้ความรู้ ทักษะ ทัศนคติในการทางานที่ดีขึ้น อันเป็นผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งเป็นกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะเสริมสร้างความรู้
ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ ของผู้ปฏิบัติงาน
ศุกชัย ยาวะประภาษ (2548:176) ให้ความหมายว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นการช่วยให้บุคลากร
เกิดกระบวนการเรียนรู้ (Learning) และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานควบคู่กันไป โดยวิธีการ
สร้างให้เกิดความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ และทัศนคติ ให้มีวิธีการทางานอันจะนาไปสู่ประสิทธิภาพในการ
ทางาน ซึ่งช่วยให้บุคคลนั้นเกิดความเข้าใจ มีความศักยภาพในการทางานเพิ่มมากขึ้น แล้วทั้งการจูงใจจาก
การเปิ ดโอกาสให้ บุ คลากรได้น าความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ได้รับ นาออกมาใช้ให้ เกิด
ประสิทธิผล
Nadler & Nadler (1989) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการจัดกิจกรรมส าหรับ
บุคลากรในองค์กร เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ในช่วงระยะเวลาที่กาหนด เพื่อก่อให้เกิด
ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง านให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพขึ้ น และเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ กั บ ตั ว บุ ค ลากรเอง อี ก ทั้ ง เป็ น
กระบวนการในการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
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เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมให้มีการปรับตัวในการทางานได้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร และช่วยเสริมสร้างการเติบโตของทรัพยากรมนุษย์และองค์กรในอนาคต
สรุปได้ว่ำ การพัฒนาบุคลากร เป็นการสร้างกระบวนการเพื่อเปลี่ยนแปลงบุคลากรให้มีความรู้
ประสบการณ์ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีขึ้นเพื่อสร้างศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานใน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.6.2 วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำบุคลำกร
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สามารถจาแนกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ (สมพงศ์
เกษมสิน, 2512 อ้างอิงใน อรุณ รักธรรม, 2541:2)
1) วัตถุประสงค์ขององค์กร หมายถึง เป้าหมายขององค์กร ที่มุ่งเน้นการพัฒนาในแง่ของ
ส่วนรวม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์ก ร ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดการพัฒนาองค์กร
(Organization Development) โดยการพั ฒ นาองค์ ก ร เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนิ น การภายในองค์กร เพื่อมุ่งเน้นการพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรด้ว ยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการทางาน และเพื่อประโยชน์ขององค์กร เช่น การสร้างทีมงาน การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2551:26-27)
2) วัตถุประสงค์ส่วนบุคคล (Employee Objectives) หมายถึง เป้าหมายในการเพิ่มพูน
ความสามารถของบุคลากร ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวบุคลากร ทั้งนี้อาจเป็น
การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงทักษะ ความสามารถด้านต่าง ๆ ของบุคลากร (วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, 2550:98)
รวมไปถึงทัศนคติ พฤติกรรมของบุคลากร เพื่อให้เหมาะสมกับตาแหน่งงานที่ตนเองมีความสนใจ และมี
ความก้าวหน้า โดยองค์กรอาจมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลของบุคลากรแต่ล ะคน
ได้หลากหลายวิธี เช่น การกาหนดแผนพัฒนาบุคคล การกาหนดนโยบายการพัฒนา เพื่อให้บุคลากร
สามารถเลือกพัฒนาได้ เป็นต้น (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2551:179)
สรุปได้ว่ำ การพัฒนาบุคลากรที่จัดขึ้นควรให้ความสาคัญต่อวัตถุประสงค์ของการพัฒนาทั้งส่วน
ขององค์กร และส่วนบุคคล โดยมุ่งเน้นให้การจัดกระบวนการพัฒนาบุคคลากรตรงกับความต้องการและ
เป้าหมายของระดับบุคคล จะสร้างความเต็มใจ ความร่วมมือ เกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้ และเอื้อหรือ
ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรตามมา
2.6.3 กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร
Nadler & Nadler (1989) โดยสามารถแบ่งกิจกรรมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ดังนี้
1) การศึกษา (Education) เป็นรูปแบบกิจกรรมที่เน้นที่ตัวบุคคลในการเรียนรู้เพื่อเตรียมการไว้
ล่วงหน้าสาหรับงานในอนาคต เช่น งานทางกฎหมาย งานทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งการศึกษาสามารถเรียนรู้
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ได้ตลอดชีวิต ทั้งในระบบและนอกระบบ และทั้งในการปฏิบัติงานอยู่หรือศึกษาเพื่อเตรียมพร้ อ มกับ
อนาคตข้างหน้า
2) การฝึกอบรม (Training) เป็นรูปแบบกิจกรรมที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เพื่อการ
เรียนรู้และปรับปรุงงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติเกี่ยวกับงาน
หน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน
3) การพัฒนา (Development) เป็นกิจกรรมมุ่งเน้นบุคลากร และงาน หรือเป็นกิจกรรมของ
องค์กร ที่มีการปรับปรุงคุณภาพ และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กร บุคลากร และเพื่อสร้างให้เกิดการ
เรียนรู้ที่นอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบอยู่ เพื่อให้เกิดคุณค่าในตัวเองและแนวคิดใหม่ ๆ
Desimone & Haris (2000:10) การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ มุ่ ง เน้ น การ
พัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติงานให้แก่องค์กร ซึ่งประกอบด้วย
1) การฝึกอบรม (Training) หมายถึง กิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้เกิดการศึกษา
เรียนรู้ และเพิ่มทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในตาแหน่งงานปัจจุบัน (Mondy & Nor, 2002:8) โดยมี
เทคนิคในการจัดฝึกอบรมหลายรูปแบบ ดังนี้
1.1) การฝึกอบรมภายในองค์กร (On – The – Job Training) เป็นการฝึกอบรมอย่างไม่เป็น
ทางการ ซึ่งเป็นวิธีการฝึกอบรมที่ทาให้ผู้เข้าร่วมเกิดการเรียนรู้ในขณะการปฏิบัติงาน และทาให้บุคลากร
ทางานภายใต้การควบคุมของผู้ฝึกอบรม (Ivanccevich, 1998: 12) อีกทั้งรูปแบบการฝึกอบรมภายในยัง
มีอีกหลายรูปแบบ ดังนี้ (Sadler Smith, 1999)
1.1.1) วิธีการสอนงาน (Coaching) เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
โดยมีวิทยากรเป็นผู้มาสอน ให้คาปรึกษา แนะนาวิธีการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่อาจมีความซับซ้อน
มากตามตาแหน่งงาน
1.1.2) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เป็นการฝึกอบรม โดยการให้บุคลากรย้าย
เข้าไปทางานในตาแหน่งงานต่าง ๆ ที่แ ตกต่างจากตาแหน่งงานเดิม เพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์แก่
บุคลากร
1.1.3) การให้มีพี่เลี้ยง (Mentoring) เป็นการจัดให้บุคลากรในองค์กรมีพี่เลี้ยง (Mentor)
ซึ่งพี่เลี้ยง เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ หรืออยู่ในตาแหน่งงานที่สูงกว่า เป็นผู้มาสอนงาน และให้ความ
ช่วยเหลือบุคลากรที่ยังขาดความรู้ หรือประสบการณ์
1.1.4) การฝึ กอบรมภายนอกองค์กร (Off – The – Job Training) ประกอบไปด้ว ย
เทคนิคดังต่อไปนี้
1) การบรรยาย (Lecture) เป็นการจัดกิจกรรมให้มีวิทยากร หรือผู้ทรงคุณวุฒิมา
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น าเสนอสาระความรู้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบการสื่ อ สารแบบทางเดี ย ว (One – way
Communication) โดยผู้เข้าร่วมรับฟัง เป็นผู้รับฟัง สังเกต และทาความเข้าใจในเนื้อหาหลักการ แนวคิด
และวิธีการนาเสนอของวิทยากร
2) การอภิปราย (Discussion) เป็นการจัดกิจกรรมให้บุคลากรตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เป็นปัญหา หรือมีความสนใจอยู่ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมอาจเป็น
วิทยากรหรือเป็นผู้รับฟังได้ทั้งหมด และอาจเป็นผู้อภิปรายระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมรับฟังก็ได้ ดังนั้น
ในการอบรมในลักษณะนี้เป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Tow – Way Communication) ที่ผู้อภิปรายนั้น
สามารถทราบถึงปัญหา หรือข้อข้องใจของผู้เข้าร่วมอภิปราย และทาการแก้ไขให้เกิดความเข้าใจที่มากขึ้น
ทันที
3) การศึกษาดูงาน (Field Trip) เป็นการจัดกิจกรรมให้ บุคลากรได้เดินทางไป
อบรมในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งสานักงาน โรงงาน ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้จากการ
รับฟัง สังเกต และฏิบัติตามวิธีการทางาน การใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อเป็นการสั่งสมความรู้ ประสบการณ์
และนากลับมาใช้ในการปฏิบัติงานของตน
4) การสาธิต (Demonstration) เป็นกิจกรรมการอธิบายหลักการพร้อมทั้งแสดง
วิธีการปฏิบัติตามขั้ นตอน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สังเกต เข้าใจ และปฏิบัติตามหลั กการและ
กระบวนการที่ถูกต้อง โดยผู้ เข้าร่ วมฝึ กอบรมจะต้องฝึกปฏิบัติโดยทันทีหลั งจากที่วิทยากรได้อธิบาย
หลักการเสร็จเรียบร้อย เพื่อให้วิทยากรสามารถให้คาแนะนา หรือช่วยแก้ไขข้อบกพร่องจนกว่าจะสาเร็จ
5) การศึกษาจากกรณีศึกษา (Case Study) เป็นการให้ผู้เข้าร่วมการฝึก อบรม
อ่านหรือรับฟังเหตุการณ์ที่เป็นจริง หรืออาจสมมติขึ้น แล้วร่วมหาวิธีการแก้ไขปัญหาและนาเสนอผลการ
วิเคราะห์และแนวทางแก้ไขปัญหาของตนเอง หรือกลุ่ม ให้ผู้เข้าร่วมอบรมคนอื่น ๆ ได้ทราบ เพื่อสร้างให้
เกิดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนการเปรียบเทียบผล และการรับฟังผลกสนวิเคราะห์ของผู้อื่น ๆ แล้วร่วมกัน
หาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
6) การสร้างสถานการณ์จาลอง (Simulation) เป็นกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
ไปอยู่ในสถานการณ์ เหตุการณ์ เงื่อนไขสภาพแวดล้อม หรือกระบวนการคล้ายเหตุ การณ์จริงที่จัดทาขึ้น
เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มฝึ ก อบรมได้ มี ป ระสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ และการตั ด สิ น ใจในการแก้ ไ ขปั ญ หาใน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
7) การฝึ ก อบรมโดยการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ (Computer Based Training) เป็ น
กิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการปฏิบัติ งาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการป้อนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่เป็นปัจจัยในการกระตุ้นให้เกิดการ
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เรียนรู้ (Stimulus Learning) แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อปัจจัยนั้นออกมาเป็น
คาตอบ แล้วคอมพิวเตอร์จะทาหน้าที่ประมวลผลคาตอบในขั้นตอนต่อไป
Mondy & Nor (2002:5) การพัฒนาบุคลากร เป็นการที่องค์กรจัดกิจกรรม/โครงการขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในองค์กรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยมีเทคนิคในการพัฒนาอยู่หลายประเภทดังนี้
1) การให้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (On – The Job Experience) ประกอบไปด้วย
1.1) การสอนงาน/การกากับดูแลให้ คาปรึกษา (Coaching and Counseling) เป็นการให้
บุคลากรที่มีความสามารถ หรือมีตาแหน่งที่สูงกว่า มาเป็นผู้ช่วยในการฝึกสอนเทคนิคประสบการณ์ และ
การปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างให้แก่บุคลากรคนอื่น ๆ และเพื่อพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล ซึ่งการพัฒนา
นี้เป็นการพัฒนาแบบทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการก็ได้ อีกทั้งองค์กรควรจัดให้ผู้ที่ได้รับการพัฒนา
มีโอกาสได้ทดลองงานด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนอยู่อย่างสมบูรณ์
1.2) การถ่ายทอดประสบการณ์ (Transitory Experiences) เป็นการจัดการให้บุคลากรที่
ได้รับการเลื่อนตาแหน่ ง ให้ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์และทดลองปฏิบัติงานเพื่อเตรียมรั บ การ
ทดลองงานใหม่ก่อนการเลื่อนตาแหน่งจริง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรคนนั้นได้มีโอกาสเรียนรู้
และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบใหม่ แต่ยังต้องปฏิบัติงานอยู่ในตาแหน่งเดิม
1.3) แผนการพัฒนาตนเอง (Self – Improvement Program) เป็นการให้โอกาสบุคลากรได้
ปรับปรุงตนเองในขณะที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในตาแหน่งหน้าที่เดิม โดยให้การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วย
ตนเอง หรือให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มสมาคม ชมรมต่าง ๆ ที่มีการจัดประชุมหรือจัดสัมมนาภายยนอก
ก็ได้
1.4) การโยกย้ ายและการสั บ เปลี่ ย นงาน (Transfer and Rotation) เป็นการให้ บุคลากร
โยกย้ า ยเปลี่ ย นไปท างานในต าแหน่ ง หน้ า ที่ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ มี เ พิ่ ม ประสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านที่
หลากหลายมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทาให้องค์กรอาจมีความคิดใหม่ ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้แก่หน่วยงาน โดยต้องผ่านดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็นปัจจัยในการกาหนดความสาเร็จ
ของวิธีการนี้ แต่อาจพบปัญหาที่บุคลากรปฏิเสธที่จะถูกโยกย้ายไปทางานในตาแหน่งหน้าที่ใหม่
2) การพัฒนานอกเหนือหน้าที่งาน (Development Off – The – Job) เป็นการให้บุคลากรได้
พัฒนาตนเองในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้อยู่ในหน้าที่การปฏิบัติงาน โดยคาดหวังให้บุคลากรเกิดการพัฒนา
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับทัศนคติในการปฏิบัติงานที่มีความทันสมัยและตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้โดยมีวิธีการพัฒนาดังต่อไปนี้
2.1) การใช้กรณีศึกษา (Case Study) เป็นการให้บุคลากรศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะคาตอบที่
ดีที่สุดสาหรับกรณีศึกษาต่าง ๆ โดยเป็นวิธีการทาให้บุคลากรได้เพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา
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และการตัดสิ น ใจ รวมไปถึงการศึกษาหาแนวความคิดใหม่ ๆ จากบุคลากรคนอื่น ๆ ที่ได้เข้าร่ว มฟัง
อภิปรายด้วยกัน
2.2) การให้แสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) เป็นการมอบหมายงานให้บุคลากรได้แสดง
บทบาทตามที่กาหนดไว้ และทาการตอบโต้กับผู้แสดงคนอื่น ๆ เพื่อทาให้เกิดความข้าใจเพื่อนร่วมงานใน
เชิงของพฤติกรรมศาสตร์มากขึ้น
2.3) การใช้ รู ป แบบจ าลองเกี่ ย วกั บ งาน (Task Model) เป็ น การมอบหมายให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
ฝึกอบรมในการทางานที่มีความซับซ้อนทั้งในการปฏิบัติงานและการสื่อสาร
2.4) การทดลองวิเคราะห์งานจากตัวอย่าง (In – Basket Technique) เป็นการให้ผู้เข้าร่วม
อบรมฝึกพัฒนาในการวิเคราะห์งานจากเอกสารที่กาหนดแบบอย่างไว้ล่วงหน้า ซึ่งให้เหมือนกับสภาพ
ความเป็นจริงของสภาพงานและเพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานประจาและปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยไม่ได้คาดหมาย แต่ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะกระทาอะไรก่อนหรือหลังภายในเวลา
ที่กาหนด
2.5) การใช้เกมส์บริหาร (Management Games) เป็นการให้บุคลากรฝึกฝนการตัดสินใจใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานทั้งภาพรวมและการทางานแข่งขันกับองค์กรอื่น เพื่อเสริมสร้างการ
วิเคราะห์ และการตัดสินใจของบุคลากร
2.6) การจัดสัมมนาภายใน/ภายนอกองค์กร (In house and Outside Seminar) เป็นการจัด
ให้บุคลากรในองค์กรไปเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาในหลักสูตรที่เหมาะสมกับตัวบุคลากรในแต่ละระดับ ซึ่ง
อาจครอบคลุมตั้งแต่ทักษะในการบริหารงานทั่ว ๆ ไปจนถึงการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร
2.7) การจัดโปรแกรมการศึกษาให้แก่บุคลากร (University – Based Executive Program)
ประกอบไปด้วย
2.7.1) การศึกษาอย่างเป็นทางการ (Formal Education) โดยองค์กรให้บุคลากรได้
ศึกษาจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่าง ๆ
2.7.2) การจัดโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร (Development Program) การมีกิจกรรม
ให้บุคลากรมีการพัฒนาภาวะผู้นาที่ตรงกับความต้องการขององค์กร
ทวิบู ร ณ์ หอมเย็ น (2556:62) การพัฒ นาบุคลากรเพื่อการติดต่อสื่อสาร และสื่ อความหมาย
ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของบุ คลากรทั้งด้าน
ทักษะ ความรู้ และทัศนคติ เพื่อนาทักษะ ความรู้ และทันคติไปใช้ในการปฏิบิงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมหลายรูปแบบ ดังนี้
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1) รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่เข้าร่วมเป็นหมู่คณะ เช่น การอภิปราย การปฐมนิเทศ
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็ น ต้น ซึ่งกิจกรรมในรูปแบบนี้เน้ นการมีปฏิสั มพันธ์ระหว่างผู้ เข้าร่ว ม
กิจกรรม หรือมีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2) รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่เข้าร่วมเป็นรายบุคคล เช่น การฝึกอบรม การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง การรับเชิญเป็นวิทยากร การเป็นสมาชิกของสมาคมและชมรม การผลิตผลงานวิชาการ
เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมในรูปแบบนี้มุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนาตนเองเป็นหลัก
Creth (1989:123) แบ่งรูปแบบในการพัฒนาบุคลากรอีกหลายรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปทั้ง
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบทางการ และแบบไม่เป็นทางการ โดยรูปแบบที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากร
แบบมีแผนงานและโครงสร้างหลักสูตรของกิจกรรมที่ชัดเจน เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาต่อ
การปฐมนิเทศ ส่วนรูปแบบที่ไม่เป็นทางการมีลักษณะเป็นกิจกรรมที่เน้นการอ่าน การค้นคว้า การวิจัย
การปฏิบัติงาน ซึ่งอาจมีโครงสร้างหลักสูตรหรือไม่มีก็ได้ เช่น การผลิตผลงานทางวิชาการ การวิจัย การ
ฝึกอบรม รูปแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในลักษณะอื่น ๆ สามารถจาแนกรูปแบบกิจกรรมอย่าง
ละเอียดได้ 14 รูปแบบ ดังนี้
1) การประชุม/การสัมมนา เป็นรูปแบบของการพบปะพูดคุย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรื อ
ข้อเสนอแนะระหว่างผู้เข้าร่ วม ซึ่ งประเด็นข้อเสนอแนะที่ได้มา อาจเป็นประโยชน์ต่อเป้าหมาย โดย
ลักษณะของการประชุม/สัมมนา มีการกาหนดเนื้อหา สถานที่ เวลา และการมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน การเรียนรู้ประโยชน์จากการแก้ไขปัญหา อาจมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อการศึกษา และร่วมกัน
หาข้อสรุปนามาเสนอต่อกลุ่มใหญ่ (สมคิด บางโม, 2538:150)
2) การประชุมปฏิบัติการ เป็นรูปแบบของกิจกรรมมุ่งเน้นการทางานร่วมกันระหว่างสมาชิก ซึ่ง
มีความคล้ายกันทั้งปัญหาและความสนใจ เข้ามาร่วมกันพูดคุยปรึกษาหาวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการลงมือ
ปฏิบัติร่วมกัน โดยมีวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้ เพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ก่อนที่จะเริ่มเล่าถึงปัญหา
ต่าง ๆ (เพ็ญจันทร์ สังข์แก้ว, 2544:94)
3) การอภิปราย เป็นลักษณะของการแสดงความคิดเห็นที่จัดขึ้น และมีจุดมุ่งหมายแน่นอน เพื่อ
บรรลุ วัตถุป ระสงค์อย่ างใดอย่ างหนึ่ง เพื่อแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ความรู้ เสนอแนะ โต้แย้ง หรือ
สนับสนุนด้วยข้อมูลและเหตุผล หลักการ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทางาน เช่น การโน้ม
น้าวให้ผู้ฟังคล้อยตาม หรือ เพื่อให้ผู้ฟังมีการพิ นิจ พิจารณา ไตร่ตรอง หรือตอกย้าความเชื่อในแง่มุมเดิม
หรือเพื่อให้เกิดมุมมองความคิดใหม่ ๆ (สมคิด บางโม, 2544:87)
4) การบรรยายและสาธิต เป็นรูปแบบที่มีลักษณะวิธีการสอนที่มีการบรรยายและการสาธิต
เหมาะสาหรับเนื้อหาทฤษฏีที่ประกอบไปด้วยการปฏิบัติ กฏเกณฑ์และหลักการ อาจไม่เหมาะกับเนื้อหาที่
ต้องฝึกทักษะ เพราะต้องมการจัดเตรียมอุปกรณ์ และที่สาคัญผู้สอนต้องมีทักษะในการสอนเพื่อสร้างความ
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น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการสื่อสารเพียงทางเดียว โดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมมีการซักถาม (ชูชัย
สมิทธิไกร, 2551:176)
5) การศึ ก ษาดู ง านนอกสถานที่ เป็ น ลั ก ษณะของกิ จ กรรมในการเรี ย นรู้ และแสวงหา
ประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อนามาปรับประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน ในตาแหน่งหน้าที่ของตน อีกทั้งยังเป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการทางาน และบรรยากาศในที่ทางานให้กับสถานที่ใหม่ ๆ ที่ได้ไป
ศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพั นธ์ที่ดี และสร้างความคิดใหม่ ๆ สู่กระบวนการแลกเปลี่ยนที่ดีขึ้น
(ชูชัย สมิทธิไกร, 2551:179)
6) การปฐมนิเทศ เป็นรูปแบบที่มีลักษณะของกิจกรรมในการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
พยายามฝึกอบรม เพื่อแนะนาพนักงานใหม่ ให้เข้าใจเป้าหมายขององค์กร และเข้าใจในลักษณะงาน
รวมถึงการฝึกทางานในตาแหน่งหน้าที่ รวมไปถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้บังคับบัญชา และ
เพื่อนร่วมงาน ให้สามารถเรียนรู้การทางานและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในองค์กร เข้าใจ
ในวัฒนธรรมองค์กร (Creth, 1989:125)
7) การจัดกิจกรรมให้มีชุมชนนักปฏิบัติ เป็ นกิจกรรมที่มีลักษณะในการรวมตัวกัน เพื่อเรียนรู้กับ
สิ่งที่ได้รับจากการทางาน เป็นแง่มุมของเชิงการปฏิบัติ เช่น ปัญหาในชีวิต ประจาวัน การใช้เครื่องมือใหม่
ในการพัฒนา วิธีการทางานที่ได้ผลและไม่ได้ผล การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งทาให้เกิดการถ่ายทอด
การแลกเปลี่ ยนความรู้ สร้างความรู้สึก และความเข้าใจที่มากกว่าการเรียนรู้จากหนังสือ หรือการเข้า
ฝึกอบรมตามปกติ (คีรีบูน จงวุฒิเวศย์, 2540:69)
8) การฝึกอบรม เป็นลักษณะรูปแบบกิจกรรมที่มีการจัดเตรียมไว้อย่างมีระบบเป็นไปอย่างลาดับ
ขั้ น ตอน เป็ น รู ป แบบการให้ ค วามรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาความรู้ ไ ด้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง ช่ ว ยเสริ ม สร้ า ง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจในงานที่ได้รับผิดชอบ โดยการวิธีการฝึกอบรมมักใช้เวลา
สั้น ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่ วมสามารถนาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติได้ทันที (คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ ,
2540:79)
9) การฝึ ก อบรมในงาน (On – the – job training) เป็ น รู ป แบบกิ จ กรรมที่ ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ กั บ
พนักงานใหม่ หรือบุคลากรในระดับปฏิบัติงาน โดยมีการสอนงานและการให้ทดลองปฏิบัติงานในสถานที่
จริง เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้แก่บุคลากร และสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ ,
2546:125 – 148)
10) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรูปแบบกิจกรรมที่บุคลากรสามารถค้นคว้าศึกษาเรียนรู้ได้
ด้วยตัวเองจากสื่อ สถานที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ หรือเป็นการพัฒนาความรู้เดิมให้เกิดความรู้
ใหม่ ๆ เพิ่มยิ่งขึ้น
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11) การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นรูปแบบกิจกรรมในการรวบรวมผลงาน ซึ่งได้จากความรู้
ประสบการณ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีการอ้างอิงจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อนามา
พัฒ นาองค์ความรู้ ในการปฏิบั ติงาน มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง (ชูชัย
สมิทธิไกร, 2551:179)
12) การรับเชิญเป็นวิทยากร เป็นรูปแบบกิจกรรมในการได้ไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมรับ
ฟัง ซึ่งการได้เป็นวิทยากรนั้น จาเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง มี
ความฝักใฝ่ศึกษาค้นคว้าอย่างสม่าเสมอ มีบุคลิกที่ดี และเป็นผู้ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน อีกทั้ง
ยังได้ฝึกพัฒนาทักษะจากประสบการณ์การทางาน โดยการอาศัยเทคนิค และสื่อช่วยในการถ่ายทอด
ความรู้ (ทวีป อภิสิทธิ์, 2551:62)
13) การสั ง เกตพฤติ ก รรมของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน เป็ น รู ป แบบกิ จ กรรมการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
รายละเอียด โดยการใช้ประสาทสัมผัสในการเฝ้าดู สังเกตุการณ์ และทาการจดบันทึ กรายละเอียดของสิ่ง
เหล่านั้น ซึ่งผู้สังเกตอาจมีหลักการและวิธีการที่ดี แต่บางครั้งการสังเกตพฤติกรรมอาจจะเสียเวลา หากไม่
พบการแสดงพฤติกรรมยังไม่เกิดขึ้นในทันที และข้อมูลในบางอย่างไม่สามารถสังเกตทางพฤติกรรมเพียง
อย่างเดียวได้ (Creth, 1989:125)
14) การเป็นสมาชิกของสมาคมและชมรม เป็นรูปแบบกิจกรรมที่เอื้อให้เกิดการติดต่อ การพบปะ
พูดคุยกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์ รวมไปถึงการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ (ทวิบูรณ์ หอมเย็น, 2526:96)
สรุปได้ว่ำ กิจกรรมพัฒนาบุคคลากรมีความหลากหลาย จึงควรเลือกกิจกรรมให้สอดคล้ องกับ
ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย ในแง่ของศักยภาพ ความพร้อม ความต้องการ ความสนใจ ซึ่งกิจกรรมอาจ
ดาเนินการในรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่เข้าร่วมเป็นหมู่คณะ หรือรูปแบบกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรที่เข้าร่วมเป็นรายบุคคล ทั้งรูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบทางการ และแบบไม่เป็นทางการ โดย
รูปแบบที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรควรแบบมีแผนงานและโครงสร้างหลักสูตรของกิจกรรมที่ชัดเจน ด้วย
การจัดการศึกษา (Education) การฝึกอบรม (Training) การพัฒนา (Development) สามารถทาได้ด้วย
วิธีการการอภิปราย (Discussion) การศึกษาดูงาน (Field Trip) การสาธิต (Demonstration) การศึกษา
จากกรณี ศึ ก ษา (Case Study) การสร้ า งสถานการณ์ จาลอง (Simulation) การฝึ ก อบรมโดยการใช้
คอมพิวเตอร์ (Computer Based Training) การสอนงาน/การกากับดูแลให้คาปรึกษา (Coaching and
Counseling) การถ่ายทอดประสบการณ์ (Transitory Experiences) แผนการพัฒ นาตนเอง (Self –
Improvement Program) การโยกย้ายและการสั บเปลี่ยนงาน (Transfer and Rotation) การพัฒ นา
นอกเหนือหน้าที่งาน (Development Off – The – Job) การใช้กรณีศึกษา (Case Study) การให้แสดง
บทบาทสมมุติ (Role Playing) การใช้รูปแบบจาลองเกี่ยวกับงาน (Task Model) การทดลองวิเคราะห์
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งานจากตัวอย่าง (In – Basket Technique) การใช้เกมบริหาร (Management Games) การจัดสัมมนา
ภายใน/นอกองค์ ก ร (In house and Outside Seminar) การจั ด โปรแกรมการศึ ก ษาให้ แ ก่ บุ คลากร
(University – Based Executive Program)
2.6.4 ทฤษฏีกำรเรียนรู้
การเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา กล่าวถึง การศึกษา (Education) มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
ชีวิตมนุษย์ให้เข้าถึงอิสรภาพ หรือหลุดพ้น การครอบงาของปัจจัยภายนอกให้มากที่สุด และมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง และการที่จะกาหนดความเป็นอยู่ของตนเองให้ได้มากที่สุด (พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต),
2518: 5) โดยอาศัยกระบวนการการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ (Learning) มีผู้ให้ความหมายดังนี้
2.6.4.1 ควำมหมำยของกำรเรียนรู้
สุรางค์ โค้วตระกูล (2553:187) การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behaviors)
เป็ น ผลต่ อ เนื่ อ งมาจากประสบการณ์ ข องแต่ ล ะบุ ค คล (Personal) มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(Environment) การฝึกฝน (Rehearsal)
Bandura (1989:7-8) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ เกิดจากการปฏิสัมพันธ์กับสังคม และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นความเชื่อพื้นฐานของทฤษฏีการเรียนรู้ จากการค้นคว้าและเป็นที่ยอมรับในวงจิตวิทยาว่า การ
เรียนรู้โดยการสังเกต หรือการลอกเลียนแบบ (Observational Learning or Modeling) ซึ่งพัฒนามา
จากทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) เชื่อว่าพฤติกรรมมนุษย์ส่วนหนึ่งเกิดจากการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง และอีกส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้อื่น จึงกล่าวได้
ว่า ทฤษฏีการเรียนรู้ เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ของตนเองและสืบเนื่องจากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลอื่น สิ่งแวดล้อม และสังคม ด้วยเหตุผลนี้ เป็นหลักการพื้นฐานว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุ ค คล (Behavior) ที่ ส ามารถกระท าได้ ด้ว ยการเปลี่ ยนแปลงสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environment) และ
องค์ ป ระกอบส่ ว นบุ ค คล (Person) โดยแยกปั จ จั ย ส าคั ญ ต่ อ การเรี ย นรู้ ไ ด้ แ ก่ 1) บุ ค คล (Personal)
2) พฤติกรรม (Behavior) 3) สิ่งแวดล้อม (Environment)
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อทั้ง 3 ปัจจัยนี้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล
ที่เกิดจากแรงขับเคลื่อนภายในตัวบุคคล และได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายนอก จากแรงกระตุ้นนั้น
ช่วยส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจให้เกิดการแสดงพฤติกรรมออกมา จึงเป็นที่มาของการเกิดบุคลิกภาพ ซึ่งต้อง
อาศัยความสามารถต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) ความสามารถในการจดจาสัญลักษณ์/เครื่องหมาย (Symbolizing Capability) ทาให้บุคคล
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจดจา เข้าใจ และใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ไป
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จนถึงกระบวนการรับรู้ และเข้าใจความหมายของสิ่งต่าง ๆ ได้ง่าย ไปจนถึงการพัฒนาความสามารถใน
การเรียนรู้กับสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วย (Bandura, 1989:10-19)
2) ความสามารถในการรับความรู้สึกแทนบุคคลอื่น (Vicarious Capability) เป็นความสามารถ
พิเศษของบุ คคลในการเรี ย นรู้ ความรู้สึกของบุคคลอื่น ซึ่งความสามารถนี้ ส่ งผลให้ เกิดพฤติกรรมการ
ลอกเลียนแบบ (Modeling) การสังเกต (Observational Learning) โดยมีขั้นตอนของการเรียนรู้ที่สาคัญ
ได้แก่ (1) ความสนใจ (Attention) (2) การจดจา (Retention) (3) การนามาแสดง (Production) และ
(4) การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) (Bandura, 1989:21-33)
3) ความสามารถในการคิดล่วงหน้า (Forethought Capability) เป็นความสามารถทาให้บุคคล
เกิดกลไกการกากับพฤติกรรมของตนเอง เพื่อบรรลุผลลัพธ์และเป้าหมายที่กาหนด นอกจากนั้นการเรียนรู้
ยังคาดหวังถึงผลลั พธ์ที่จะเกิดขึ้น และจะช่วยให้เกิดการปรับปรุงเมื่อบุคคลมีความต้องการที่จะเข้าใจ
กระบวนการของการสร้างผลลัพธ์เหล่านั้น (Bandura, 1989:44)
2.6.4.2 หลักกำรของกำรเรียนรู้
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ สามารถจาแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มความรู้ หรือพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นความรู้ที่สามารถระลึกขึ้นได้ และการ
พัฒนาการของความสามารถทางสมอง รวมถึงทักษะใหม่ ๆ
2) กลุ่มคุณค่า หรือเจตพิสัย (Affective Domain) เป็นความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
อารมณ์ หรือการยอมรับคุณค่าในสิ่งต่าง ๆ เช่น ความสนใจ ทัศนคติ ความซาบซึ้ง เป็นต้น เป็นกลุ่มที่
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล
3) กลุ่มทักษะ หรือทักษพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นความรู้เกี่ยวกับระบบการทางาน
ของมนุษย์ที่ต้องอาศัยกล้ามเนื้อ หรือทักษะทางร่างกาย เช่น การจดบันทึก การพิมพ์คอมพิวเตอร์ การขับ
รถยนต์ การว่ายน้า เป็นต้น
การแบ่งลาดับขั้นของการเรียนรู้
Bloom (1956) อธิบายว่า สมรรถภาพทางสมองของมนุษย์สามารถจัดลาดับขั้นของการเรียนรู้ได้
โดยเรียงจากลาดับขั้นที่ง่ายสุดไปจนถึงยากที่สุด โดยอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้
ระดับการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย
1) ความรู้ (Knowledge) เป็นการวัดระดับความรู้ ความสามารถในการจดจา การระลึ กถึง
เรื่องราวในสิ่งที่เคยเรียนมาแล้ว เช่น กลไกในการแก้ไขปัญหา หลักการ แนวคิดทฤษฏี คาศัพท์ ข้อเท็จจริง
เป็นต้น ในลาดับขั้นนี้ คือ การจดจา ซึ่งการจดจาเป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่มีความจาเป็นต่อมนุษย์ เพื่อใช้
พัฒนาในขั้นต่อไป
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2) ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นลาดับขั้นในการใช้ความสามารถในตัวบุคคล ที่สามารถ
ระลึกถึงเรื่องราว สิ่งต่าง ๆ หรือสิ่งที่เคยเรียนรู้มาแล้ว นามาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ หรืออาจ
กล่าวได้ว่าความสามารถในระดับนี้ บุคคลนั้นสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ ถ้าหากต้องเผชิญกับปัญหา
หรือมีเงื่อนไขของปัญหาที่คล้ายกับปัญหาที่เคยได้เผชิญมาแล้ว โดยระดับความเข้าใจนี้ สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
2.1) ระดับการแปลความหมาย (Translation) เป็นความสามารถของบุคคลที่สามารถจะถอด
ข้อความของเรื่องราวต่าง ๆ หรือข้อความที่เป็นสัญลักษณ์ใหม่ที่ไม่คยพบเห็น เช่น ภาษาต่างประเทศ
สั ญ ลั ก ษณ์ ท างคณิ ต ศาสตร์ เป็ น ต้ น หรื อ สามารถระลึ ก ข้ อ ความ สั ญ ลั ก ษณ์ ต่ า ง ๆ ที่ เ ปลี่ ย นไปว่ ามี
ความหมายอย่างไร
2.2) ระดับการตีความหมาย (Interpretation) เป็นความสามารถของบุคคลที่ใช้ข้อมูล ใน
เรื่องราวนั้น ๆ มีพินิจ วินิจฉัย เพื่อสามารถอธิบายถึงเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไร หรือเพื่อสรุปข้อความใน
เรื่องราวนั้น ๆ ซึ่งขั้นตอนการตีค วามแตกต่างจากขั้นตอนของการแปลความหมายตรงที่ต้องใช้ข้อมูล
เรื่ อ งราวต่ า ง ๆ มากกว่ า การแปลความหมาย ซึ่ ง ต้ อ งใช้ เ พี ย งที ล ะขั้ น ตอนเท่ า นั้ น กล่ า วได้ ว่ า การ
ตี ค วามหมายสามารถอธิ บ ายความหมายได้ น อกเหนื อ ไปจากข้ อ ความที่ ป รากฎ สามารถอธิ บ ายถึง
ความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ได้ สามารถรวบรวมข้อความสาคัญจากบทความได้ เป็นต้น
2.3) ระดับการขยายความหมาย (Extrapolation) เป็นความสามารถที่ผู้ได้รับข้อความ/ข้อมูล
ต่าง ๆ มา โดยใช้สมรรถภาพทางสมองในระดับสูงขึ้นกว่าในระดับแปลความหมายและการตีความหมาย
ซึ่งมีลักษณะเป็นการพินิจพิจารณามองถึงแนวทางรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นไปได้ และพิจารณา
จากความสามารถของการรับรู้ข้อความ การสื่อสารที่ได้รับ
2.3.1) การนาไปใช้ (Application) เป็นระดับการนาไปใช้ที่คล้ายกับระดับความเข้าใจ ที่
ต้องการให้บุคคลนาเรื่องราวที่เคยได้เรียนรู้มาแล้ว มาแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น แต่ต่างจากระดับของ
ความเข้าใจตรงที่ว่า ไม่ว่าจะเป็นคาถาม หรือเนื้อหาที่ใช้ถามนั้น สามารถช่วยให้บุคคลนั้นตัดสินใจได้ว่า
ความรู้ หรือเรื่องราวที่ได้เคยเรียนรู้มานั้น จะสามารถนาอะไรมาใช้แก้ไขปัญหาได้บ้าง อย่างไร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบว่าบุคคลนั้นสามารถเลือกนาความรู้ที่เหมาะสมที่สุดสามารถนาเอามาใช้ใน
การแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ ได้อย่างถูกต้องหรือไม่ เป็นต้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าบุคคลนั้นจะตัดสิ นใจว่า จะ
สามารถใช้หลักการใด หรือวิธีการใดจึงเหมาะสมกับสถานการณ์ใด
2.3.2) การวิ เ คราะห์ (Analysis) เป็ น ขั้ น ตอนที่ บุ ค คลจะแสดงความสามารถในการ
วิเคราะห์ โดยชี้ให้เห็นถึงความคลาดเคลื่อนในเชิงเหตุผลของเรื่องราวต่าง ๆ เช่น ความขัดแย้ง ความคลาด
เคลื่อนในการตีความ ความคลาดเคลื่อนในการคาดการณ์ และชี้ให้เห็นว่าประเภทของความสัมพันธ์ เช่น
ข้อเท็จจริง ข้อสันนิษฐาน สมมติฐาน ข้อสรุป และแนวความคิดต่าง ๆ ของในเรื่องราวต่าง ๆ ดังนั้น
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ความสามารถที่ใช้ในระดับนี้แล้ว มักจะเป็นการฝึกการใช้กระบวนการทางตรรกวิทยา ซึ่งสามารถแบ่ง
ประเภทของการวิเคราะห์ ออกเป็น การวิเคราะห์ องค์ประกอบ การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ และการ
วิเคราะห์หลักการ
2.3.3) การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นขั้นตอนการนาเอาองค์ความรู้ย่อยมาผสมผสาน
หรือมาจัดระเบียบไหม่ เพื่อให้เกิดชุดความรู้ใหม่ หรือโครงสร้างใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเดิม มีความกระจ่าง
ชัดเจนขึ้นมากกว่าเดิม และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยบุคคลที่จะมีความรู้ในระดับนี้ ต้องมีความสามารถใน
การมองเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางหลากหลายแง่มุม รู้จักการพลิกแพลงปรับปรุงองค์ความรู้เดิมให้
มีความแปลกใหม่กว่าเดิม ซึ่งอาจต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ เช่น มีความสามารถในการเสนอแผนงาน
ใหม่ ๆ การสร้าง หรือการออกแบโครงการใหม่ ๆ การเขียนบทความ การเขียนเรียงความ การวาดรูป การ
เล่นดนตรี เป็นต้น
2.3.4) การประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนของความสามารถในการตัดสินคุณค่า
ของแนวความคิด หลักการ วิธีการ ผลผลิต ฯลฯ สาหรับจุดมุ่งหมายใดจุดมุ่งหมายหนึ่ง โดยเฉพาะการ
แสดงเหตุผลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการตัดสินใจนั้น ๆ ซึ่งหลักเกณฑ์ในการตัดสิ นใจ อาจตัดสินใจจาก
หลักฐานภายใน หรือสิ่งที่เห็น ความเชื่อ ความเข้าใจ ในลักษณะของความถูกต้องเชิงเหตุผล และความ
คงที่ หรืออาจตัดสินใจจากหลักฐานภายนอก มักใช้ในการตัดสินกับสิ่งของ วัตถุ และนโยบายต่าง ๆ การ
ตัดสินใจจากการใช้หลักฐานภายนอก อาจพาดพิงถึงการเลือกเกณฑ์ ซึ่งบุคคลนั้นอาจจะสร้างเกณฑ์ขึ้น
โดยอาศัยเกณฑ์ลักษณะของงานอื่น ๆ บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน เป็นรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้บุคคลสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีพื้นฐานในการสร้างความรู้ (Constructivism) กล่าวได้ว่า เป็ นกระบวนการที่
บุคคลจะต้องมีการสืบค้น เสาะแสวงหา สารวจ ตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ ก่อให้เกิดความ
เข้าใจและเกิดการรับรู้ของความรู้นั้นอย่างมีความหมาย จึงสามารถนามาสร้างเป็นองค์ความรู้ของตนเอง
โดยการเก็บข้อมูลของสิ่งเหล่านั้นไว้ในความทรงจาได้อย่างยาวนาน ซึ่งสามารถนามาใช้เมื่อมีสถานการณ์
ต่าง ๆ เข้ามา (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,2550:4)
ทฤษฏีการสร้างความรู้ (Constructivism) ที่อธิบายถึงมนุษย์ที่มีพื้นฐานติดตัวมาตั้งแต่กาเนิดอยู่
2 ลักษณะ คือ การจัดระบบโครงสร้างของความคิด (Organization) และการปรับโครงสร้างทางความคิด
(Adaptation) โดยการจัดระบบของโครงสร้างทางความคิด เป็นกระบวนการจัดการรวบรวมความรู้และ
กระบวนการต่าง ๆ เข้าสู่โครงสร้างทางความคิด เพื่อเป็นการจัดการความรู้และกระบวนความรู้ต่าง ๆ เข้า
สู่โครงสร้างทางความคิดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตราบเท่ามี
ปฏิความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงสร้างทางความคิด (Schema) เป็นส่วนประกอบพื้นฐานทาง
ความคิดที่ถูกจั ดระบบ และถูกจั ดเก็บประสบการณ์และความรู้ ในอดี ต เพื่อถูกบรรจุทั้ งความรู้ แ ละ
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กระบวนการ (Wollfolk, 1995:30; สุรางค์ โค้วตระกูล, 2541:48) ในส่วนการปรับโครงสร้างทางความคิด
เป็นกระบวนการในการปรับโครงสร้างทางความคิดเพื่อให้สอดคล้องกับประสบการณ์ และความรู้ใหม่ ๆ
ที่ได้รับ เพื่อให้เกิดสภาวะสมดุล ซึ่งมีกระบวนการพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 2 กระบวนการ ได้แก่ การซึมซับเข้า
สู่โครงสร้าง (Assimilation) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลพยายามทาความเข้าใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่ง
อาจจะเป็นวัตถุสิ่งของ หรือสถานการณ์ โดยมีการเชื่อมกับความรู้ หรือโครงสร้างทางความคิดที่มีอยู่
(Existing Schema) และการปรับโครงสร้าง (Accommodation) หมายถึง กระบวนการในการเปลี่ยน
โครงสร้างทางความคิดที่มีอยู่ เพื่อตอบสนองกับสถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้น อาจกล่าวได้ว่า หากข้อมูลของ
สถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นไม่สามารถเชื่อมโยงกับโครงสร้างทางความคิดที่ในตัวบุคคลนั้นมีอยู่ อาจเกิดการ
ปรับโครงสร้างทางความคิดให้สอดคล้องกับข้อมูล หรือสถานการณ์นั้น ๆ (Wollfolk,1995:31;สุนีย์ คล้าย
นิล, 2521:14-15)
ขั้นตอนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน
Bybee et al (2006:8) ได้เสนอรูแบบการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความเข้าใจ (Engagement) เป็นขั้นตอนในการกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้
อยากเห็น และเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากความสงสัยและความสนใจ หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งว่าในขั้นตอนนี้อาจเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมอภิปราย โดยมีวิทยากรเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วม
อบรมเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ไปตามกระบวนการ ซึ่งวิธีการนี้สร้างความสนใจในการตรวจสอบความรู้
ทัศนคติ มุมมองใหม่ ๆ และประสบการณ์ต่าง ๆ
ขั้น ตอนที่ 2 การสร้ างการส ารวจและการค้นหา (Exploration) เป็นขั้นตอนที่มีโ อกาสได้รับ
ประสบการณ์ตรง จากการมีส่วนร่วมในการสารวจ ค้นหา หรือร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ สืบเนื่องจาก
คาถามที่ถูกกาหนดไว้ในขั้นตอนแรก จึงต้องทาความเข้าใจในประเด็นคาถาม และสนใจจะศึกษาอย่างถ่อง
แท้ หลังจากนั้นนามาสู่การวางแผนและออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหา การดาเนินงาน ตรวจสอบงาน
ซึ่งทาได้หลากหลายวิธี เช่น การทดลอง การทากิจกรรมภาคสนาม การสร้างสถานการณ์จาลอง การศึกษา
หาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน การคาดคะเน นาไปสู่การทาความเข้าใจที่จะศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 การอธิบาย และการสรุปผล (Explanation) เป็นขั้นตอนที่กระตุ้นให้ เกิดการทา
ความเข้าใจในปรากฏการณ์ โดยการอธิบายถึงความเป็นไปได้ของคาตอบ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
วิธีการแก้ไขปัญหา เป็นต้น การค้นพบข้อสรุปในขั้นตอนนี้อาจมาจากการตั้งข้อสมมติฐาน การโต้แย้งกับ
สมมติฐ านที่ตั้งไว้ หรื ออาจไม่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นคาถามที่ตั้งไว้ แต่เป็นผลที่ได้อาจจะอยู่ใน
รูปแบบการสร้างความรู้และช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
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ขั้นตอนที่ 4 การขยายความรู้ (Elaboration) เป็นขั้นตอนขั้นตอนที่ช่วยในการขยายมโนทัศน์ที่ได้
จากการเรียนรู้เชื่อมโยงกับมโนทัศน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้อื่น ๆ รวมไปถึงการเชื่อมโยงกับความรู้รอบตัว
ซึ่งเปรียบเสมือนการนาความรู้ไปใช้ เพื่อเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนในการประเมินผลความรู้ที่ได้เคยเรียนรู้
มา ขั้นตอนนี้แทรกเข้าไปอยู่ในทุกกระบวนการของการเรียนรู้ เมื่อถึงช่วงเวลา จังหวะที่เหมาะสม การ
ประเมิ น จะช่ ว ยให้ ท ราบว่ า บุ ค คลนั้ น มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ความสามารถ ตลอดจนมี ทั ก ษะตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด เป็นขั้นตอนที่ช่วยในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนรู้เกิด
การเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด อาจแบ่งการประเมินหลายลักษณะ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การจัดทา
รายงาน การทาแผนผัง การเขียนบันทึก เป็นต้น
แนวคิดปิรามิดแห่งการเรียนรู้หรือกรวยประสบการณ์
แนวคิ ด ของ Edgar Dale (2552) เป็ น หลั ก ในการออกแบบงานวิ จั ย ซึ่ ง ได้ เ สนอกรวย
ประสบการณ์ (Dale’s Cone of Experiences) ไว้ เ มื่ อ ปี 2489 มี ห ลั ก การว่ า การเรี ย นในห้ อ งเรี ย น
(Lecture) สามารถจาได้ 5% การอ่าน (Reading) สามารถจาได้ 10% การฟังและได้เห็น (Audiovisual)
สามารถจาได้ 20% การได้เห็นตัวอย่าง (Demonstration) สามารถจาได้ 30% การได้แลกเปลี่ยนพูดคุย
กัน (Discussion) สามารถจาได้ 50% การได้ทดลองปฏิบัติเอง (Practice doing) สามารถจาได้ 75%
และการได้สอนผู้อื่น (Teaching) สามารถจาได้ 90%
National Training Laboratories (2552) กล่าวไว้ว่า การเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว
นั้นไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ หากแต่การได้ลงมือปฏิบัติและได้ถ่ายทอดสู่ผู้อื่นนั้นจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า น่าจะสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ในแนวคิดนี้ได้มากขึ้นระดับการเรียนรู้
ที่ส่งผลต่อระดับการจา ดังแผนภูมิที่ 1
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แผนภูมิที่ 1 กรวยประสบการณ์เรียนรู้
ที่มา : Raymond S. Pastore (2003)
สรุปได้ว่ำ การเรียนรู้ (Learning) เกิดจากการปฏิสัมพันธ์กับสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการ
สังเกต การลอกเลียนแบบ การเกิดประสบการณ์ การฝึกฝนของแต่ละบุคคลส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ปั จ จั ย ส าคัญ ที่ส่ งผลต่ อ การเรีย นรู้ ไ ด้ แ ก่ บุคคล (Personal) พฤติกรรม (Behavior) และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม (Environment) สาเหตุ ม าจากแรงขั บ เคลื่ อ นภายในตั ว บุ ค คล และได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
สิ่งแวดล้อมภายนอก การเรียนรู้ของบุคคลสามารถจาแนกออกเป็น กลุ่มความรู้ หรือพุทธิพิสัย (Cognitive
Domain) เป็นความรู้ที่สามารถระลึกขึ้นได้ กลุ่มคุณค่า หรือเจตพิสัย (Affective Domain) เป็นความรู้
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ หรือการยอมรับคุณค่าเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคล กลุ่มทักษะหรือทักษพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นความรู้เกี่ยวกับระบบการ
ทางานของมนุษย์ที่ต้องอาศัยกล้ามเนื้อ หรือทักษะทางร่างกาย
ลาดับขั้นของการเรียนรู้ เริ่มจากความรู้ (Knowledge) ความสามารถในการจดจาสิ่งที่เคยเรียน
มาแล้ว ความเข้าใจ (Comprehension) สามารถนาสิ่งที่เคยเรียนรู้มาแล้วมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ได้ ความเข้าใจอาจเป็นได้ทั้ง ระดับการแปลความหมาย (Translation) สามารถจะถอดข้อความ
ของเรื่ อ งราวต่ า ง ๆ หรื อ ข้ อ ความที่ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ใ หม่ ที่ ไ ม่ ค ยพบเห็ น ระดั บ การตี ค วามหมาย
(Interpretation) สามารถวินิจฉัย เพื่อสามารถอธิบายถึงเรื่องราว หรือเพื่อสรุปข้อความ ระดับการขยาย
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ความหมาย (Extrapolation) สามารถพินิจพิจารณามองถึงแนวทางรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นไป
ได้ จากความรู้ ความเข้าใจ น าไปสู่ การนาไปใช้ (Application) สามารถตัดสิ นใจได้ว่า ความรู้ หรือ
เรื่องราวที่ได้เคยเรียนรู้จะสามารถนาอะไรมาใช้แก้ไขปัญหา ใช้หลักการใด หรือวิ ธีการใดจึงเหมาะสมกับ
สถานการณ์ การวิเคราะห์ (Analysis) สามารถใช้กระบวนการทางตรรกวิทยา สามารถแบ่งประเภทของ
การวิเคราะห์ออกเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ
การสังเคราะห์ (Synthesis) การนาเอาองค์ความรู้ย่อยมาผสมผสาน หรือมาจัดระเบียบใหม่ เพื่อให้เกิดชุด
ความรู้ ใหม่ การประเมิน ผล (Evaluation) สามารถตัดสิ นคุณค่ าของแนวความคิ ด หลั กการ วิธีการ
ผลผลิต ฯลฯ
ดังนั้น การสร้างการเรียนรู้ ควรมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างความเข้าใจ (Engagement) กระตุ้น
ให้ เ กิ ด ความอยากรู้ อ ยากเห็ น และเกิ ด ความสนใจที่ จ ะเรี ย นรู้ การสร้ า งการส ารวจและการค้ น หา
(Exploration) การได้รับประสบการณ์ตรงจากการมีส่วนร่วมในการสารวจ ค้นหา หรือร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ การอธิบาย และการสรุปผล (Explanation) กระตุ้นให้เกิดการทาความเข้าใจในปรากฏการณ์
อธิบายถึงความเป็นไปได้ของคาตอบ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ การขยายความรู้ (Elaboration) การ
ขยายมโนทั ศ น์ ที่ ไ ด้ จ ากการเรี ย นรู้ เ ชื่ อ มโยงกั บ มโนทั ศ น์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการเรี ย นรู้ อื่ น การประเมิ น ผล
(Evaluation) การประเมินผลความรู้ที่ได้เคยเรียนรู้มา อยู่ในทุกกระบวนการของการเรียนรู้
2.7 เอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.7.1 งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
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 และอุบัติ เหตุ อีกทั้งยังเป็นการแก้ไข
ปัญหาสถานที่จอดรถไม่เพียงพอ และพื้นที่ควรเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อื่น ๆ เช่น ตลาดย้อน
ยุค เกษตรกรแนวใหม่ และส่งเสริมกิจกรรมล่องแก่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของในพื้นที่ ถึงแม้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในพื้นที่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม แต่ยังขาดความรู้เรื่องการจัดการการ
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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 ใช้การวิเคราะห์ข้องมูลทางสถิติเชิงพรรณา 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 กิจกรรมการนั่งเรือชมวิถีชีวิต
ริมน้า กิจกรรมการพายเรือคายัค กิจกรรมการถีบกระดานเก็บหอยแครง กิจกรรมล่องเรือให้อาหารสัตว์
เป็นต้น 3) แนวทางการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยว ได้แก่ การให้ความสาคัญในการอนุรักษ์ป่า
ชายเลนของชุมชน การปลูกฝังจิตสานึกในการอนุรักษ์ การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดาเนินชีวิต
รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ (2556) ศึกษาเรื่อง “แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อาเภอปัว
จังหวัดน่าน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัด ทาแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จากการศึกษาโดย
การใช้วิธีการเก็บข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ใช้รูปแบบการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ และการเปิดรับฟังความคิดเห็น เพื่อ
นามากาหนดยุทธศาสตร์ได้ ผลการศึกษาพบว่า 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ
และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความ
ยั่งยืน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้า บริการและการตลาดเพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยว 4) ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พบว่า มีผล
ในเชิงปฏิบัติ โดยมีข้อเสนอแนะ คือ สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่านร่ วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ ควรเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่ง
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ประเทศไทย 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
ชุม ชน เพื่อหาแนวทางในการลดผลกระทบทางด้านลบจากการท่องเที่ยว วิธีการศึกษา ใช้เครื่องมือ
แบบสอบถาม และการสั มภาษณ์ เชิงลึ ก ศึกษาจากกลุ่ ม ตัว อย่ าง ประชาชนในพื้น ที่ ผู้ ประกอบการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และนักท่องเที่ยว รวมทั้งหมดจานวน 783 คน
ผลการศึกษาพบว่า ผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียทั้ง 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
ถิ่นฐานเข้ามาในชุมชนมากขึ้น และมีเพียงแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นที่ได้รับโอกาสและผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยว ส่วนการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ ยวมีความพึงพอใจต่อการ
จั ดการท่องเที่ย วให้ ส อดคล้ องกับ ข้อจากั ดทางด้ านกายภาพของชุมชน ข้อเสนอแนะควรสร้างความ
ตระหนักให้แก่คนในชุมชน เพื่อให้เห็นถึงความสาคัญของสังคมและวัฒนธรรมของตนเอง ควรเน้นให้เกิด
กระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง โดยไม่ ควรมุ่งเน้นทางด้านเศรษฐกิจเพียง
อย่างเดียว
ชรินทร์พรรณ อะสีติรัตน์ (2553) ศึกษาเรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถีชีวิต
ชุมชน กรณีศึกษาตลาดน้าอัมพวา อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การพัฒ นาของกิจ กรรมการท่ องเที่ยวเชิ ง อนุรั กษ์ ของชุมชน และเพื่อศึกษาความเปลี่ ยนแปลง และ
ผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน วิธี
การศึกษาใช้การศึกษาแบบคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากลุ่ มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่ ม
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่เกีย่ วข้อง กลุ่มประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง และกลุ่มนักท่องเที่ยว
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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 เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมชุมชนไปสู่วัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ ส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาสาธารณูปโภค
ปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาการแบ่งปันผลประโยชน์ของชุมชน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาเรื่องการอพยพ
การย้ายถิ่นฐาน ปัญหาชุมชนถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว และปัญหาด้านมลภาวะและความเสื่ อม
โทรมของระบบนิเวศวิทยา ข้อเสนอแนะต่อชุมชน ชุมชนควรสร้างความตระหนัก และความเข้าใจ รวมถึง
การปลูกจิตสานึกในการช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ซึ่งนาไปสู่การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว หรือการวางแผนการท่องเที่ยวอย่ างมีระบบ เพื่อลดการก่อให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ข้อเสนอแนะต่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง และองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ควรเข้ามาแก้ไขปัญหา กากับดูแลควบคุมการจัดการท่องเที่ยว สิ่งอานวยความสะดวก
มาตรฐานของราคาสินค้า คุณภาพสินค้า และจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
2.7.2 งำนวิจัยเกี่ยวกับเครือข่ำยกำรท่องเที่ยว
ดนุ วัศ สุ ว รรณวงศ์ และภัทรพงษ์ เกริกสกุล (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒ นาเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) กับ
การเชื่อมต่อพื้นที่การท่องเที่ยวใน 4 รัฐ (กลันตัน เปรัค เคดาห์ และเปอร์ลิส) โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ
1) พัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในชุมชนต้นแบบทั้งหมด 5 จังหวัดชายแดน
ใต้ของประเทศไทย กับชุมชนในประเทศมาเลเซีย 2) เพื่อศึกษาโอกาสและแนวทางการเป็นไปได้ในการ
เชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ 5 จังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทยกับชุมชนใน 4 รัฐ
ประเทศมาเลเซีย และ 3) เพื่อพัฒนาต้นแบบการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในชุมชนต้นแบบ
5 จังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทยกับชุมชนใน 4 รัฐประเทศมาเลเซีย เก็บข้อมูลโดยการใช้เวทีการ
ประชุม การสร้ างกิจ กรรมร่ ว มกัน และการวิเคราะห์ ข้ อมูล จากเนื้อหา ผลศึกษาพบว่า แนวทางการ
พัฒนาการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนต้นแบบ 5 จังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย
ต้องมีกระบวนการ การเติมกิจกรรมลงไปในชุมชน การลงภาคสนาม การเชื่อมประสานงาน และการ
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ค้นหาข้อจากัด และประเด็นที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่า ยนั้นได้ หรือเป็นด้านเครือข่ายความรู้ ซึ่งมีมิติของ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับทางสติปัญญา โดยผ่านกระบวนการ ผ่านระยะการฟูมฟักภายใน
ท้องถิ่นมาแล้ว และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้โดยตรง การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชนผ่านการ
นาเสนอข้อมูลชุมชนต่อที่สาธารณะ ซึ่งกลไกนี้ขับเคลื่อนโดยหลายหน่วยงาน และพบว่า ภายในชุมชนมี
การไหล (Flow) ของเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ได้แก่ โทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต ส่วนของการ
เชื่อมโยงเครือข่ายมีความเป็นไปได้ ได้แก่ ชุมชนต่อชุมชนของประเทศไทย ชุมชนของประเทศไทยกับ
ชุมชนของประเทศมาเลเซีย และการเชื่อมโยงเครือข่ายโดยผ่านตัวกลาง ที่ดาเนินงานลักษณะ “วิทยากร
กระบวนการ” และส่วนของข้อเสนอแนะมีดังนี้ การเติมกลไกการสร้างเครือข่ายความรู้ เพื่อเสริมพลัง
อานาจให้กับชุมชน และการพั ฒนา/การสร้างหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงประสานงาน สถาบันการศึกษาควร
เป็นหน่วยงานตั้งต้นในบทบาทการเชื่อมโยงประสานงาน โดยมีการดาเนินงานในรูปแบบเพื่อนถึงเพื่อน
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และสายชล ปัญญชิต (2556) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบของเครือข่ายการ
เรียนรู้ทางสังคมในการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) รูปแบบกระบวนการ
เรียนรู้ของแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารคุณค่าและการ
พัฒนาจิตใจแก่นักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดในประเทศไทย และ 3) เพื่อศึกษากระบวนการ
เสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดในประเทศไทย โดยเลือกพื้น ที่ศึกษาทั้งหมด
4 วัด ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ศึกษาในสังคมไทย โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง ลง
ภาคสนาม จัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับวัด คณะสงฆ์ นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และ
ตัวแทนองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว จัดประชุมสัมมนาในเชิงวิชาการ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและการเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของวัดที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมความคิดจากนักท่องเที่ยวผู้ที่เกี่ยวข้องโดยการใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่ องมือในการรวบรวมข้อมู ล จากการศึกษาพบว่า เครือข่ายการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นของวัดทั้ง 4 เป็น
เครือข่ายการเรียนรู้ในรูปแบบการดาเนินกิจกรรมและการขยายเครือข่ายทางสังคมที่มาจากการเรียนรู้ที่มี
ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา การพัฒนาสังคม
และการปฏิบัติธรรม การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดความร่วมมือต่อกัน โดยมีการพัฒนาเครือข่าย
ในระดับ ต่าง ๆ เช่น การพัฒ นาเครือข่ายการทางานภายใต้แนวคิดอุดมการณ์อย่างชัดเจน เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของฝ่ายต่าง ๆ ร่วมกัน การพัฒนาระบบโครงสร้างของเครือข่าย ข้อมูลเครือข่ายที่
เชื่อมประสานกัน การพัฒนากิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ การปฏิบัติธรรมร่วมกัน การพัฒนาความเชื่อมโยงกับ
เครื อข่ายอื่น ๆ ได้แก่ เครื อข่ายการท่องเที่ยวและการศึกษา และ การพัฒ นาการเชื่อมประสานงาน
กิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกับวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่ อเสียงภายในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัดพระ
แก้ว วัดโพธิ์ วัดอรุณ เป็นต้น
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นงค์ราม จันทร์ทูล (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์หอมนครชัยศรี ในพื้นที่ชุมชนบ้านดอนแฟบ หมู่ที่ 10 ตาบลนิลเพชร อาเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทชุมชน และบริบทของการผลิตและอนุรักษ์ข้าว
พันธุ์พื้นเมืองพันธุ์หอมนครชัยศรี และเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ข้าว
พื้นเมืองพันธุ์หอมนครชัยศรี เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action
Research) มีการจัดทาแผนพัฒนาเครือข่าย เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน มีการจัดกิจกรรมให้มีการปฏิบัติตามแผน
กิจกรรมที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งสังเกตในทุกกระบวนการ และสะท้อนผลการปฏิบัติงานร่วมกัน การเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ สังเกต จัดเวทีประชุม ร่วมกัน และวิเคราะห์เนื้อหาเชื่อมโยงสรุปผล ผล
การศึกษา พบว่า ชุมชนบ้านดอนแฟบมีการทานาเพื่อการอนุรักษ์ โดยการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์หอม
นครชัยศรีไว้บริโภคภายในครัวเรือน ภายใต้ของการสนับสนุนและส่งเสริมจากสานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดนครปฐม มีการส่งเสริม การตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชื่อกลุ่มอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองนิลเพชรเขต
ส.ป.ก. ซึ่งเป็ น ศูน ย์ ร วมของการพัฒ นาเครื อข่ ายการเรียนรู้ อย่า งเป็น ระบบ และได้จดทะเบีย นตาม
กฏหมาย ผลของการพัฒนาเครือข่ายทาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกในเครือข่ายกับภาคภาคีที่
เกี่ยวข้อง อีกทั้งสมาชิกภายในเครือข่ายเกิดการเรียนรู้ และการทางานร่วมกันทั้งการจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน ความเป็นมาของข้าวพันธุ์หอมนครชัยศรี การออกแบบตราศัญลักษณ์ประจา
กลุ่ม
สุรชัย บุญเจริญ (2547) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนลุ่มน้าเจ้าพระยา
ตอนบนอย่ างยั่ งยื น โดยมีวัตถุป ระสงค์แยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1) วัตถุประสงค์ทั่ว ไป เพื่อพัฒ นา
เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนบนอย่างยั่งยืน 2) วัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อวิเคราะห์
ปัจจัยสภาพแวดล้อม จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนลุ่ม
แม่น้าเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน
ลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนบนอย่างยั่งยืน เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ใช้กระบวนการเก็บข้อมูล
ที่หลากหลายครบถ้วนทั้ง แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต การนาเสนอข้อมูล การนาข้อมูลมา
วิเคราะห์จากการจัดกิจกรรมให้แก่ชุมชน โดยแยกองค์ประกอบออกเป็นทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านพื้นที่
ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า เครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน มีจุดแข็ง คือ ทรัพยากรธรรมชาติ สินค้าวิสากิจชุมชน ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ จุดอ่อน คือ ขาดการ
ประสานงานเชื่อมโยง ขาดการประชาสัมพันธ์ทั้งภาครัฐและเอกชน ขาดผู้นาที่เข้มแข็ง ขาดกระบวนการ
เรียนรู้ อุปสรรค คือ ชุมชนขาดฐานข้อมูลที่ใช้งานได้จริง ชุมชนขาดระบบการดาเนินงานที่ต่อเนื่อง ชุมชน
ขาดการเชื่อมโยงในด้านโอกาส ขาดงบประมาณสนับสนุน สิ่งที่ชุมชนมี คือ นโยบายยุทธศาสตร์จังหวัด
และประเทศในการพั ฒ นาฐานราก ชุ ม ชนมี ค วามเข็ ม แข็ ง ตื่ น ตั ว ในการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู
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ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาที่พบ คือ การขาดรูปแบการจัดการแบบโครงสร้าง ขาดการทางานร่วมกันจน
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ส่ ว นผลการวิ เ คราะห์ รู ป แบบการพั ฒ นาที่ เหมาะสม พบว่ า ด้ า นการพั ฒ นา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว สามารถนามากาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ คือ มาตรฐาน
การท่องเที่ย วโดยชุมชน และการบริห ารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒ นาที่ยั่งยืน ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการ มีการกาหนดประเด็นพัฒนาอย่างเหมาะสม ด้านความเข้มแข็งของชุมชน ผล
การพัฒนาเครือข่ายมีการพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง โดยเน้นการสร้างความเจริญเติบโตใน
ด้านสังคมและท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การร่วมดาเนินงานร่วมกันในกิจกรรมการอนุรักษ์และ
ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ ระบบนิ เ วศของชุ ม ชน ด้ า นการจั ด การผลประโยชน์ ชุ ม ชนเป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์มากที่สุด เพราะตัวบ่ งชี้ที่เกิดขึ้นกับชุมชนทั้งเชิงบวกและเชิงลบ แต่หลักการคือการให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อลดผลกระทบให้น้อยที่สุด และด้านรูปแบบเครือข่ ายการท่องเที่ยวชุมชน มีการ
พัฒนาเครือข่ายโดยการพัฒนาร่วมกับชุมชน ช่วยกั นวิเคราะห์ข้อมูลและหารูปแบบ และการศึกษาวิจัยนี้
จึงต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
2.7.3 งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลำกร
นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียวและจิราภรณ์ เทียมพันพงศ์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม
การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติปางสีดา พื้นที่วิจัย ได้แก่ จังหวัดสระแก้วและ
ปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาลักษณะและระดับของพฤติกรรมการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติ ปางสีดา และเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลมีอานาจในการจาแนกพฤติกรรมการ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้มาเยือน เก็บข้อมูล ด้วยการใช้แบบสอบถามผู้มาเยือนจานวน 500 คน ใช้
สถิติเชิงพรรณาและการจาแนกกลุ่มในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษา พบว่า ผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติ
ปางสีดาส่วนใหญ่มาจากหลากหลายพื้นที่ และเป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 21 – 30 ปี จบการศึกษา
ปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 บาท และส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ในการไปเยือนพื้นที่
ธรรมชาติมาแล้ว โดยกิจกรรมที่ทาส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมนันทนาการมากกว่า 1 ประเภท ที่ไม่ต้องใช้
ทักษะและพละกาลั งในการประกอบกิจกรรม ผู้ มาเยือนอุทยานแห่ งชาติปางสี ดา สะท้อนให้ เห็ นถึ ง
พฤติกรรมความรับผิ ดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การทิ้งขยะในภาชนะที่ทางอุทยานจัดไว้ให้ ประกอบ
กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยให้ความสาคัญกับการไม่ทาลายธรรมชาติ การเดินตามเส้นทางที่อุทยานกาหนด
เพื่อลดผลกระทบจากการเหยียบย่า เป็นต้น ขณะเดียวกันมีพฤติกรรมบางอย่างที่อยู่ในระดับกลาง คือ
การหาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ก่อนไปเยือนเพื่อปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสม มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลพื้นที่
เมื่อพบเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ มี การศึกษาสิ่งที่ควรทาและไม่ควรทา เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
จากป้ า ยสื่ อ ความหมายในพื้ น ที่ เมื่ อ พบเห็ น สั ต ว์ ป่ า จะคอยดู อ ย่ า งห่ า ง ๆ ในระยะที่ ป ลอดภั ย และ
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นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความไม่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ได้แก่ การให้อาหารแก่
สัตว์ป่าในพื้นที่เพื่อได้ใกล้ชิดและเห็นสัตว์ป่านานขึ้น การให้อาหารปลาในบริเวณน้าตกเพื่อได้ดูปลาที่มา
กินอาหารเป็นจานวนมาก และการลักลอบเข้าไปในเขตหวงห้ามของอุทยานแห่งชาติ ในส่วนของปัจจัยที่
ส่งผลและอานาจในการจาแนกพฤติกรรมการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ พบว่า ผู้มาเยือนมี
ความตระหนักในคุณค่าของการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ มีความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของกิจกรรม
การท่องเที่ยวต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติสูง มีประสบการณ์ในการไปเยือนพื้นที่ธรรมชาติ
และหากมีอายุมาก จะมีพฤติกรรมการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับที่สูงกว่าผู้ที่ มีความตระหนัก
ความรู้ ประสบการณ์ และอายุน้อย
รุ จิ ร า พลแพงขวา และคณะ (2561) ศึกษาเรื่อง การพัฒ นาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดอุดรธานี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์ 1)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวที่มีต่อบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการใน
จังหวัดอุดรธานี 2) เพื่อศึกษาศักยภาพของบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัด
อุดรธานี และ 3) เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น วิ ธี ก ารศึ ก ษาแบบผสม (Mixed Method) เป็ น การ
ศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) สอบถามจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาท่ อ งเที่ ย วสถานที่ ต่ า ง ๆ ในจั ง หวั ด อุ ด รธานี จ านวน 400 คน ผลการศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณพบว่ า
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดอุดรธานี อยู่
ในระดับมาก เพื่อพิจารณารายละเอียด (เรียงจากมากไปน้อย) พบว่า นักท่องเที่ยวพึงพอใจด้านลักษณะ
ทางกายภาพมากที่สุด ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ และด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ แนวทางการ
พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดอุดรธานี คือ บุคลากรควรเพิ่มรอยยิ้ม
และการบริการที่ประทับใจ และควรมีความรู้ที่หลากหลายในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ ความต้องการ
พัฒนาศักยภาพตนเองของบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดอุ ดรธานี ได้แก่
การพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการใช้จิตวิทยาในการบริการ ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ การสร้าง
ทัศนคติเชิงบวกกับการทางานและการบริการ การพัฒนาบุคลิคภาพการแสดงออกที่เหมาะสม เช่น การ
แต่งกาย ท่าทางการแสดงออก ทักษะในการตอบคาถามและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทั กษะ
เกี่ย วกับ ความสามารถให้ ข้ อ มูล อย่ า งถู ก ต้ องและชั ดเจน แนวทางการพัฒ นาศั กยภาพบุ คลากรด้ า น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดอุดรธานี 3 อันดับ ได้แก่ แนวทางในการยกระดับทักษะ
การให้บริการ (Service Mind) ให้ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ประทับใจ แนวทางการพัฒนาศัก ยภาพ
ทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศให้ดีขึ้นและมีความหลากหลาย และการสนับสนุนให้บุคลากรได้ไป
ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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อัศวยุช เทศอาเส็น และคณะ (2561) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพ ปัญหา
และความต้องการด้านการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดสตูล 2) เพื่อจัดการความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวในรูปแบบของหลักสูตรพัฒนา
ทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล
และ 4) ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดสตูล วิธีการศึกษาเป็นเชิงการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ได้แก่ ตัวแทน
จากส่วนราชการจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล วิทยาลัย
ชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบล และตัวแทนจากภาคประชาชนในชุมชนท่องเที่ยวจานวน 14 ชุมชน ผล
การศึกษาพบว่า 1) ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล ร่วมเสนอความต้องการเชิงลึกในการ
พัฒ นาฯ และความต้อ งการด้า นการท่ อ งเที่ยวของชุม ชน 2) การจัดการความรู้ ด้า นการจัด การการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบของหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สามารถสร้างการพัฒนา และแนวทางการปรับปรุง ได้ทั้งหมด 4 กลุ่ม
ได้แก่ ด้านการพัฒนาศักยภาพเรื่องที่พัก จานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการบริหารหารจัดการโฮมสเตย์
ด้านการพัฒนาศักยภาพเรื่องอาหาร จานวน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรอาหารไทยนิยม หลักสูตรอาหาร
พื้นเมืองทั่วไป หลักสูตรอาหารมุสลิมพื้นเมือง และหลักสูตรอาหารขนมเพื่อธุรกิจ ด้านการพัฒนาศักยภาพ
ภาษา จานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และหลักสูตรภาษามลายูเพื่อการ
สื่อสาร และด้านการพัฒนาศักยภาพเรื่องบริการ จานวน 2 หลักสูตร หลักสูตรการท่องเที่ยวโดยชุมชน
และหลักสูตรผู้นาชุมชน 3) การพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดสตูล
จากการจัดการเรียนการสอน พบว่า ผลการเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพที่พัก อาหาร ภาษา และ
การบริการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 4) การประเมินผลการ
พัฒนาศัยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาฯจังหวัดสตูล พบว่า
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสาคัญกับทรัพยากรในชุมชนที่เป็นรากฐานของการท่องเที่ยวในชุมชนอย่าง
แท้จริง ได้แก่ วิถีชีวิต จารีต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพของชุมชน เพื่อ
สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้แก่ชุมชน จากการประเมินของคณะกรรมการ พบว่า ชุมชนจานวน 10 ชุมชน
ผ่านการประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมีชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม มี 2 ชุมชน ได้แก่
ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบ่อเจ็ดลูก และชุมชนท่องเที่ยวบ้านเขาพญาบังสา ชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์ดี มี 4 ชุมชน
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ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งสะโบ๊ะ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบุโบย ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบากันเคย และชุมชน
ท่องเที่ยวบ้านเกตรี และชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้มี 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกพยอม ชุมชน
ท่องเที่ยวบ้านบากันใหญ่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหัวทาง และชุมชนท่องเที่ยวบ้านหัวหิน
วิชชุตา มาชู และปทิดา โมราศิลป์ (2560) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาด้าน
ทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาะพงัน 2) เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาทุนมนุ ษย์ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ ย วของเกาะพงัน 3) เพื่อเสนอแนะแผนพัฒ นาทุนมนุษย์เพื่อการพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืน วิธีการศึกษาแบบผสม (Mixed – method) การสัมภาษณ์เชิงลึ ก (In – depth
interview) การสนทนากลุ่มย่อย (Focus group) และการสารวจ (Survey) โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างการ
วิจัยแบ่งเป็นภาคธุรกิจ และแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จานวน 316 คน และภาคท้องถิ่น
จานวน 26 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทุนมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของเกาะพงันทั้งทางตรง
และทางอ้อม สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจและแรงงาน กลุ่มคนท้องถิ่น กลุ่มผู้สูงอายุ
และกลุ่มเยาวชน ปัญหาที่เกี่ยวข้องของในแต่ละกลุ่มจึงมีความแตกต่างกัน แต่ในภาพรวมของปัญหา
ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะในการทางาน ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ การขาดการพัฒนา
อาชีพเสริม การขาดแคลนแรงงานคุณภาพ เป็นต้น ข้ อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจึงควรแบ่งแผนพัฒนาเป็น 1) ระยะสั้นควรมุ่งเน้นการฝึกอบรมต่าง ๆ 2) ระยะกลาง
ควรพัฒนาเครือข่ายองค์ กรเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ และ 3) ระยะยาวควรสร้างศูนย์ฝึกอบรม รวมไปถึง
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ธนสิ น จั น ทเดช (2560) ศึ ก ษาเรื่ อ ง แนวทางการพั ฒ นาโปรแกรมการผลิ ต บุ ค ลากรกลุ่ ม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแผนกบริหารส่วนหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในประชาคมอาเซียน โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะของบุคลากรรุ่นใหม่กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแผนกบริการส่วน
หน้าเพื่อการแข่งขันในประชาคมอาเซียน 2) เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาผลิตบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโปรแกรมการผลิตบุคลากร เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) กาหนดกลุ่มตัวอย่างการวิจัยแบบเจาะจง (Purposive sampling) ได้แก่ กลุ่ม
นักวิชาการในฐานะผู้ผลิตบัณฑิต และกลุ่มผู้ประกอบการ ผลการศึกษาพบว่า ด้านความรู้ ความสามารถ
(Knowledge and Skills) ด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผู้ประกอบการเสนอ
ความคิดเห็นว่าบุคลากรควรมีการปรับปรุงเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เนื่องจากระดับการใช้
ภาษาอังกฤษของบุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาตรฐาน ด้านความสามารถในการวิเคราะห์ และการจับ
ประเด็นสาคัญในที่ประชุม มีความคิดเห็นว่าบัณฑิตจบใหม่ หรือบุคลากรที่เพิ่งก้าวเข้าสู่การทางานเป็น
ครั้งแรก มีปัญหาในการจับประเด็นการทางาน ประเด็นเรื่องงานในหน้าที่ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย ด้าน
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Attributes) ด้านความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นคนไทยที่ดี
ถึงแม้ว่าจะสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ แต่เป็นการสื่อสารด้วยคุณลักษณะของความเป็นคนไทย
ด้านความกล้าในการแสดงออก บัณฑิตบางคนไม่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ไม่กล้าที่จะ
นาเสนอ ไม่กล้าสื่อสาร จึงมีความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรพัฒนาในเรื่องนี้
กาญจนา สุระ (2559) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชนเพื่อการจัดการด้านการ
ท่องเที่ย วอย่ างยั่ งยื น ของท้องถิ่ น จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒ นา
ศักยภาพบุคคลในชุมชนด้านการจัดการการท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ และ
เชิงปริมาณ โดยข้อมูลรวบรวมจากกลุ่มชุมชนท่องเที่ยว จานวน 11 ชุมชน ที่สมัครใจเข้าร่วมเวทีเสวนา
เชิงปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบว่า ศักยภาพของบุคคลในชุมชนต่อการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนมี 3
ระดับ คือ 1) การพัฒนาศักยภาพบุคคลระดับเบื้องต้น โดยการให้ความรู้เรื่องการท่องเที่ยว การบริหาร
จัดการองค์กร การให้บริการการท่องเที่ยว การบริหารด้านการตลาด การเงินและบัญชี 2) การพัฒนา
ศักยภาพบุคคลระดับกลาง เน้นการพัฒนาภาวะผู้นาในองค์กรให้เกิดการขับเคลื่อนการดาเนินการด้าน
ธุรกิจ และ 3) การสร้างวิธีการวางแผนธุรกิจด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชน โดยการให้บุคลากรในชุมชน
เข้าใจและสามารถนาแผนธุรกิจมาประยุกต์ใช้ เฉพาะเรื่องการจัดการต้นทุนและผลตอบแทนของการทา
ธุรกิจการท่องเที่ยวให้มีกาไรด้วยการนาทรัพยากรภายในชุมชนมาใช้ ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคคล
ในชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางของการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั้น ๆ และหากมีการบูรณาการ
ร่วมกับนักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้เกิดดารพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืน
2.8 กรอบแนวคิดกำรวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แนวคิดเกี่ยวกับ
เครือข่ายสังคม แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถประมวลได้ว่า การ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เป็นกระบวนการทางการท่องเที่ยวที่ไม่สร้างผลกระทบ เคารพในความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม อนุรักษ์และสืบทอดประเพณี วิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น ปกป้องความหลากหลายทาง
ชีวภาพควบคู่กับการสร้างประสบการณ์ ความเพลิดเพลินให้แก่นักท่องเที่ยว ซึง่ ดาเนินการโดยบุคคล กลุ่ม
บุคคล ชุมชนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สนับสนุน ส่งเสริม กระบวนการให้เกิดกลไกการ
บูรณาการการท่องเที่ยวนาไปสู่ การวางแผน กาหนดนโยบาย สร้างการตระหนักรู้ เพื่อก่อให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยดาเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ดั ง นั้ น พลั ง ของการขั บ เคลื่ อ นในการจั ด การท่ อ งเที่ ย วจึ ง ต้ อ งอาศั ย บุ ค คลที่ มี จิ ต ส านึ ก มี
จุดมุ่งหมายและตระหนักในการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และสิ่งที่สาคัญการมีความรู้ความเข้าใจ
ในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ รวมทั้งการมี เครือข่ายการเรียนรู้ ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม
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รวมตัวกันเป็นกลุ่ม องค์กร และเครือข่าย สร้างพลังขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาความคิด ความรู้ และ
การมีแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ร่วมกัน ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การรวมตัวกัน
อย่างหลวม ๆ เฉพาะกิจตามความจาเป็น ประสานเชื่อมโยงติดต่อกัน ภายใต้วัตถุประสงค์ หรือข้อตกลง
อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันและมีจุดมุ่งหมายเพื่อทากิจกรรมต่างๆอย่างเป็นระบบ เพื่อมีการพัฒนาคนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกัน มีพลั งของจิตส านึกร่ว ม และสามารถร่ว มกันจัดการท่องเที่ยวที่มี ค วาม
รับผิดชอบร่วมกัน
แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จึงผ่านกระบวนการศึกษา
ทั้งในเชิงทฤษฎี และการปฏิบั ติ จนได้องค์ความรู้และแนวทางในการการปรับเปลี่ ยนหรื อ การสร้ า ง
พฤติกรรมของบุ คลากร ด้ว ยการสร้างกิจกรรมพัฒ นาบุคลากร (KAS) ได้แก่ ความรู้ Knowledge-K
ทัศนคติ Attitude-A และ ทักษะ Skill-S เพื่อให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวมี ค วาม
รับผิดชอบต่อการท่องเที่ยว มีความรอบคอบ และใส่ใจถึงผลกระทบรอบด้าน โดยเฉพาะผลกระทบด้าน
ลบที่ ส่ ง ผลต่ อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหรื อ ชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว ทั้ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของชุ ม ชนและสั ง คม ความ
รับผิดชอบของภาครัฐ ความรับผิดชอบของภาคเอกชน และความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยว อันเป็น
เป้าหมายสาคัญของการกาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถทาหน้าที่ในการทางานการ
ท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบได้ จึง สามารถนามาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย ดัง
แผนภูมิที่ 2 ดังนี้
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ปัจจัยนำเข้ำ
แนวคิดทฤษฎี
1.การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
2.การท่องเที่ยวโดยชุมชน
3.การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4.การท่บทที
องเที่ ่ย2วอย่างยั่งยืน
5.เครือข่ายสังคม
6.การพัฒนาบุคลากร/การสร้าง
การเรียนรู้

กระบวนกำร

ผลผลิต

สังเคราะห์องค์ความรู้การ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

แนวทางการพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ

ศึกษาความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ
ทักษะ ความต้องการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

เครือข่ายการเรียนรู้การ
จัดการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ

ประชุมกาหนดแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรฯ

บุคลากรที่ทางานการท่องเที่ยว
อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ ทั้ ง ภาครั ฐ
เอกชน องค์ ก รชุ ม ชน และ
นักวิชาการ ในพื้นที่ต้นแบบ

จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ
พื้นที่ต้นแบบ

แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบของชุมชนและสังคม
ความรับผิดชอบของภาครัฐ
ความรับผิดชอบของภาคเอกชน
ความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยว

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (KAS)
ความรู้ Knowledge-K
ทัศนคติ Attitude-A
ทักษะ Skill-S

บุคลากรตระหนักและ
เห็นความสาคัญการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

ผลลัพธ์
พื้นที่ต้นแบบมีการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

เครือข่ายแลกเปลีย่ นเรียนรู้
การท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ

แผนภูมิที่ 2 กรอบแนวคิดกำรวิจัย
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บทที่ 3
กำรดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาแนวทางการพัฒ นาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กรณีศึกษา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแนวทางการพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล ได้มีการกาหนดการดาเนินการวิจัย
เชิงคุณภาพ ศึกษาทั้งงานเอกสารและการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย งานวิจัยนี้มีการดาเนินการวิจัยดังนี้
3.1 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล
3.5 แผนการดาเนินการวิจัย

3.1 กลุ่มเป้ำหมำยในกำรวิจัย
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
74

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานจังหวัดสตูล สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล โรงเรียนกาแพง
วิทยา หน่วยพิทักษ์ป่าภูผาเพชร สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนตาบล
ปาล์มพัฒนา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เทศบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สานักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย สานักงานกรุงเทพมหานคร สานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สานักงานเขตลาดกระบัง
สานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และสานักงานเขตสัมพันธวงศ์ รวมจานวน 46 คน
2. ภาคเอกชน ประกอบด้วย อดีตผู้อานวยการสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้อานวยการ
มูลนิธิสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I) ผู้บริหารสมาคมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย
(TEATA) สมาคมไทยท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บผิ ดชอบ (TRTA) สมาคมเครื อ ข่า ยการท่ องเที่ยวอย่ างยั่ ง ยื น
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่ บริษัท Thai Localista จากัด บริษัท Royal Sink Holidays จากัด
บริษัท Andaman discoveries จากัด บริษัท Chao Mai Tour จากัด บริษัท Satun CPS Travel จากัด
บริษัท Satun Ok Travel จากัด และ บริษัท Stun President&Travel จากัด บริษัท Siam Rise Travel
จากัด บริษัททัวร์ Buddy Natures Tour จากัด หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน บริษัท Green Apple
Voyage จากัด บริษัท Andaman Discovery จากัด เครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสังคม รวมจานวน
19 คน
3. ชุมชนหรือองค์กรชุมชน ประกอบด้วย ตัวแทนจากชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ชุมชนท่องเที่ยว
ขอนคลาน ชุมชนท่องเที่ยวทุ่งหว้า วิสาหกิจชุมชนพริกไทยสุไหงอุเป ชุมชนท่องเที่ยวท่าข้ามควาย กลุ่ม
จั กสานต้น คลุ้ มบ้ านวังตง ชุมชนท่องเที่ยวถ้าภูผ าเพชร ชุมชนบ้านโตนปาหนัน ชุมชนภูผ าแดง การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล การท่องเที่ยวโดยชุมชนปากบารา วิสาหกิจชุมชนปากน้าซีแอนด์ฟิชชิ่ง
ทัวร์ ชุมชนบ้านผามอน ชุมชนบ้านเมืองแพม ชุมชนบ้านจ่าโบ่ ชุมชนห้วยตองก๊อ ชุมชนแม่ละนา ชุมชน
บ้านเมืองปอน ชุมชนบ้านห้วยกุ้ง ชุมชนแพมบก บ้านรวมไทย ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต ชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านนางเลิ้ง ชุมชนตลาดน้อย ชุมชนคนรักหัวตะเข้ รวมจานวน 139 คน

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยโดยใช้แนวคาถามเชิงลึก (in-depth interview guideline) เพื่อใช้
ประกอบการสัมภาษณ์รายบุคคล สัมภาษณ์กลุ่ม และการจัดประชุมกลุ่ม สมุดจดบันทึกภาคสนาม เครื่อง
บันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป และใช้เทคนิคแผนที่ความคิด (mind mapping) ในการบันทึกข้อมูล มีการสร้าง
เครื่องมือสาหรับการดาเนินงานวิจัย ด้วยการจัดทาแนวคาถามเชิงลึกสาหรับการสัมภาษณ์ เพื่อตอบ
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วัตถุประสงค์ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และศึกษา
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภูเก็ต และสตูล ซึ่งแนวคาถามเกิดขึ้นจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และจะนาเสนอต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความถูกต้อง ความเหมาะสมของแนวคาถามที่สร้างขึ้น โดยแนวคาถามมีดังนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
ส่วนที่ 1 ศักยภำพของบุคลำกรที่ทำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
1. จากประสบการณ์/ การรับรู้ที่ผ่ านมา บุคลากรมีจุดแข็ง ในการดาเนินการท่องเที่ยวอย่า ง
รับผิดชอบในเรื่องใดบ้าง เพราะเหตุใดจึงเป็นจุดแข็งในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
2. บุ คลากร/ผู้ ทาหน้ าที่ ขับเคลื่ อนการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบ ยังมีจุดอ่อนในเรื่องใดบ้าง
เพราะเหตุใดจึงเป็นจุดอ่อน
3. อะไรที่เป็นโอกาสให้การท่องเที่ยว สามารถจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบได้
4. อะไรเป็นอุปสรรคที่ทาให้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไม่สามารถเกิดึ้น หรือดาเนินการไปได้
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ส่วนที่ 2 แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
1. คาว่า “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ” มีความเข้าใจว่ามีความหมายอย่างไรบ้าง
2. การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต้องรับผิดชอบเรื่องใดบ้าง
3. บุ คลากรควรได้รับ การพัฒ นาด้านความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบอะไรบ้าง
เพราะเหตุใด
4. บุคลากรควรได้รับการพัฒนาด้านทัศนคติในการทาท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอย่างไร เพราะ
เหตุใด
5. บุคลากรควรได้รับการพัฒนาด้านทักษะ/ฝึกปฏิบัติในการทาท่องเที่ยวอย่างรับผิด ชอบอย่างไร
เพราะเหตุใด
6.บุคลากรควรได้รับการพัฒนาในด้านอื่นๆ อะไรอีกบ้าง เพราะเหตุใด
ส่วนที่ 3 วิธีกำร/กระบวนกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
1. การพัฒนาบุคลากร ควรมีวิธีการอย่างไร เช่น อบรม/สัมมนา/ประชุมกลุ่มย่อย/ศึกษาดูงาน/
ถอดบทเรียน ฯลฯ
2. แต่ละวิธีการที่เสนอแนะมา จะสามารถพัฒนาบุคลากรให้สามารถทางานรองรับการท่องเที่ยว
เที่ยวอย่างรับผิดชอบได้อย่างไร
3. แต่ละวิธีการที่เสนอแนะมา มีข้อจากัด หรือข้อควรใส่ใจเรื่องใด เพราะอะไร
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วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 2 เพื่ อ สร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยกำรเรี ย นรู้ ก ำรจั ด กำรท่ อ งเที่ ย วอย่ ำ งรั บ ผิ ด ชอบ ใน
กรุงเทพมหำนคร แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
1. แนวค ำถำมในกำรประชุ ม กลุ่ ม เพื่ อ เริ่ ม ก่ อ ตั ว เครื อ ข่ ำ ยกำรเรี ย นรู้ ก ำรจั ด กำรท่ อ งเที่ ย วอย่ ำ ง
รับผิดชอบ
ส่วนที่ 1 สถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
1. คาว่า “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ” เคยได้ยินมาก่อนหรือไม่ จากที่ไหน
2. ประสบการณ์ทางานที่ผ่านมา ได้รับรู้ถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอย่างไรบ้าง
3. มีห น่ ว ยงาน องค์กรใดที่มี บทบาทในการขับเคลื่ อ น “การท่องเที่ยวอย่ างรับผิ ดชอบ”ใน
ประเทศไทยบ้าง
4. แต่ละหน่วยงานมีบทบาทอย่างไรต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ส่วนที่ 2 ควำมสำคัญของกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
1. การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วลั ก ษณะอื่ น ได้ แ ก่ ก าร
ท่องเที่ยวอะไรบ้าง และมีความเกี่ยวข้องอย่างไร
2. การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีความสาคัญต่อองค์กร สังคม ชุมชน ประเทศ
อย่างไร
ส่วนที่ 3 ควำมรู้และควำมเข้ำใจ “กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ”
1. การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ควรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด หรือใครควรต้องทาหน้าที่นี้
เพราะเหตุใด
2. การจัดการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ต้องใช้ความรู้ ในเรื่องใดบ้าง
เพราะเหตุใด
3. มีข้อพึงใส่ใจ ตระหนัก หรือแง่คิดสาคัญ ในการทาท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอะไรบ้าง เพราะ
อะไร
4. มีตัวอย่างขององค์กร กลุ่ม หรือชุมชนที่ไหนที่มีการทาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบบ้าง และ
สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องใด
5. หากต้องนิยามหรือให้ความหมายของคาว่า “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ” จะนิยามว่า
อย่างไร
ส่วนที่ 4 ประสบกำรณ์กำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
1. การทางานด้านท่องเที่ยวที่ผ่านมา และในปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่า ง
รับผิดชอบอย่างไร
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2. ประสบการณ์ได้ทางานเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ทาให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่อง
ใดบ้าง
2. แนวคำถำมในกำรประชุมเครือข่ำยกำรเรียนรู้กำรจัดกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
2.1 ร่ าง แนวทางการพัฒ นาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบ มีข้อคิดเห็ น
อย่างไร และมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาร่างแนวทางนี้อย่างไร
2.2 มี ข้ อ เสนอในการก าหนดกิ จ กรรมการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
รับผิดชอบอะไร
2.3 มีแผนงานในการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
อย่างไร
2.4 มีแผนการทางานร่วมกันของเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอย่างไร
3. แนวคำถำมในกำรประชุมถอดบทเรียนกำรเรียนรู้หลังดำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำ
3.1 ภาพรวมกิจกรรมการพัฒนาผลการประเมินเป็นอย่างไร
3.2 การดาเนินกิจกรรมมีปัญหา สุปสรรค อย่างไร และควรแก้ไข หรือพัฒนาต่อไปอย่างไร
3.3 กิจกรรมการพัฒนาต้นแบบนี้ สามารถให้ แง่คิดส าคัญต่อการกาหนดแนวทางการพัฒ นา
บุคลากรอย่างไร
3.4 ปัจจัยใดมีความสาคัญต่อความสาเร็จของการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ
3.5 การประสานการทางานของเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบมี
ความสาคัญอย่างไร
3.6 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในอนาคตเป็น
อย่างไร

3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
14.3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จากเอกสาร หนังสือ วารสาร งานวิจัยต่างๆ
จากแหล่งข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัย และในอินเตอร์เน็ต
14.3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม (focus group) และการ
สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (in-depth interview) และการสั ง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม (non-participant
observation) ระหว่างการลงพื้นที่ เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ความ
78

ต้องการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ ยวอย่างรับผิดชอบ และแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

3.4 กำรวิเครำะห์และตรวจสอบข้อมูล
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
สอดคล้องและความถูกต้องของข้อมูล แล้วจึงนาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
พร้ อมทั้งอภิป รายผลร่ ว มกับ แนวคิดทฤษฎี แนวคิดของผู้ วิจัย เรียบเรียงเนื้อหาและภาษาเพื่อความ
สมบูรณ์ของผลการวิจัยที่สามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้ชัดเจนและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้

3.5 แผนกำรดำเนินกำรวิจัย
การดาเนินการวิจัยใช้ระยะเวลา 12 เดือน มีแผนการดาเนินงานตลอดโครงการวิจัย ดังนี้
ตำรำงที่ 1 แผนกำรดำเนินงำนวิจัย
ระยะเวลำ
เดือน 1-2 1.

กิจกรรม
การศึ ก ษาข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น จากเอกสารต่ า งๆที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
2. การจั ด ประชุ ม ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เลื อ กพื้ น ที่ แ ละ
กาหนดผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา
3. วางแผนการดาเนินงาน จัดทาเครื่องมือสาหรับ
การวิจัย และเทคนิคการเตรียมความพร้อมผู้ให้
ข้อมูล/กลุ่มเป้าหมาย
4. การลงพื้ น ที่ เ บื้ อ งต้ น ท าความเข้ า ใจในการ
ด าเนิ น การวิ จั ย กั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย และการ
ประสานงานการลงพื้นที่ เพื่อสร้างความร่วมมือ
ในการดาเนินการวิจัย

เดือน 3-6

1.
2.

3.
4.
5.

1. ด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ 1.
รายบุคคล การสัมภาษณ์กลุ่ม การประชุมกลุ่ม
ย่ อ ย กลุ่ ม เป้ า หมายในพื้ น ที่ ต้ น แบบของ 2.
การศึ ก ษา 2 จั ง หวั ด เพื่ อ ให้ ไ ด้ แ นวทางการ
พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ข้อมูลเบื้องต้น จากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้ อ งกับ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
พื้นที่ต้นแบบของการศึกษาแนวทางการพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ในกรุงเทพมหานคร แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
และผู้ให้ข้อมูลหลักของแต่ละพื้นที่
แนวทางการดาเนินการวิจัยและแผนการลงพื้ นที่
ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย
ได้เครื่องสาหรับการดาเนินงานวิจัย ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์และแนวคาถามสาหรับการวิจัย
ได้เครือข่ายและความร่วมมือในการดาเนินการ
วิจัยจากกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
ได้ข้อมูลแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ได้ (ร่าง) แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
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ระยะเวลำ
2.

3.

เดือน 7-12 1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

กิจกรรม
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทา (ร่าง) แนว
ทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ
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 การท่ 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
ละพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาบุ คลากรเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
จั ด ประชุ ม ถอดบทเรี ย นการเรี ย นรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเชื่อมประสานการ
ทางานร่วมกัน ในแต่ละพื้นที่ต้นแบบ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
3. การเริ่ ม ก่ อ ตั ว เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ก ารจั ด การ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

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
ผลกำรวิจัย
การศึกษาแนวทางการพัฒ นาบุคลากรเพื่อรองรั บการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กรณีศึกษา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแนวทางการพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบในกรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล สามารถสรุปผลการศึกษาตามหัวข้อ
ตามลาดับได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 องค์ควำมรู้กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
4.1 องค์ความรู้จากเอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
4.2 องค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชน
4.3 องค์ความรู้ เกี่ย วกับ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของตัวแทนองค์กรและชุมชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
ส่วนที่ 2 แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
4.4 แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของผู้บริหารภาครัฐ
และภาคเอกชน
4.5 แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในกรุงเทพมหานคร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
4.6 การดาเนินการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
4.7 ประมวลแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ส่วนที่ 3 กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
4.8 การสร้ างเครื อข่ายการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบในกรุงเทพมหานคร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล

ส่วนที่ 1 องค์ควำมรู้กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
4.1 องค์ควำมรู้จำกเอกสำรเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีข้อจากัดของ
การค้นพบโดยตรง จึงทาการศึกษาการท่องเที่ยวในลักษณะต่างๆ เพื่อทาการวิเคราะห์ถึงการเป็นการ
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ท่องเที่ย วอย่ างรั บ ผิ ดชอบ ทาให้ ค้นพบว่า การท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบปรากฏในการท่องเที่ ยวใน
ลักษณะต่างๆ ได้แก่ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สรุปได้ดังนี้
คาว่า “กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ” ได้ปรากฏในการเป็นแนวทางในการดาเนินงานของภาค
ธุรกิจ แต่ใช้คาว่า “ควำมรับผิดชอบต่อสังคมของภำคธุรกิจ” Corporate Social Responsibility (CSR)
เป็นการดาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเอาใจใส่ ดูแลรักษาสังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักของจริยธรรม
มีการกากับดูแลธุรกิจที่ดี เน้นความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่มีต่อสังคมที่เกิดจากการดาเนินกิจการ หรือ
กิจกรรมต่างๆขององค์กร (โดยสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน , 2013: 3) ความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ
ของ Triple Bottom Line หรือ TBL เน้นการรักษาสมดุลในมิติทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม และด้านสิ่งแวดล้ อม รวมถึงการดาเนินองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส โดยด้าน
เศรษฐกิจ การทาให้ธุรกิจเติบโตมีความมั่นคง ด้านสังคม การเป็นมิตรต่อสังคมการเกื้อกูลต่อสังคมรอบ
ข้าง และด้านสิ่งแวดล้อม การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม (สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน, 2013: 6) การ
นาหลักความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจมาประยุกต์ใช้ ควรดาเนินการเป็นขั้นตอน เริ่มจากขั้นตอนที่ 1
mandatory level เป็นข้อกาหนดตามกฎหมาย (legislation) การที่องค์กรธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 elementary level การคานึงถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
(economic profit) การที่ธุรกิจคานึงถึงความสามารถในการอยู่รอด และการได้รับผลตอบแทนจากการ
ดาเนินธุรกิจ จนถึงการส่งมอบผลประโยชน์นั้นให้แก่ถือหุ้น ผลประโยชน์ที่ได้มานั้นต้องไม่เบียดเบียน
สังคม หรือสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนที่ 3 preemptive level หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ (business code of
conduct) การที่ อ งค์ ก รด าเนิ น ธุร กิ จจนสามารถสร้ า งก าไรแก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ใ นอั ต ราที่ เหมาะสม และผู้
ประกอบธุรกิจได้ใส่ใจเพื่อให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมใกล้ที่อยู่รอบข้างที่มี
ความคาดหวังว่าจะได้รับการดูแล หรือเอาใจใส่จากผู้ประกอบธุรกิจ ขั้นตอนที่ 4 voluntary level ความ
สมัครใจ (voluntary action) เป็นการดาเนินธุรกิจควบคู่กับการปฏิบัติตามแนวทาง CSR ด้วยความสมัคร
ใจ โดยไม่ได้ถูกเรียกร้องจากสังคม การประกอบธุรกิจ อยู่บนพื้นฐานการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นสาคัญ
(สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม, 2551)
รูปแบบการดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจมี 6 รูปแบบ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดาเนิน
โดยองค์กร เพื่อสนับสนุนประเด็นทางสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร รูปแบบที่ 1 การเป็น
ผู้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมหรือตัวองค์กร (Cause Promotion) องค์กรเข้าไปสนับสนุนมอบ
เงินหรือจัดตั้งกองทุนให้กับสังคม ด้วยการระดมทุน การมีส่วนร่วมหรือการค้นหาอาสาสมัครเพื่อกิจกรรม
ของธุรกิจ หรือบริหารงานส่งเสริมนั้นด้วยตนเอง มุ่งเน้นการสื่อสารเพื่อจูงใจให้บริจาคเงินหรือสิ่ งของ
รวมถึงการเข้าเป็นอาสาสมัครร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาหรือร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ทาเพื่อสังคมไม่เกี่ยวกับ
ผลกาไรขององค์กร รูปแบบที่ 2 การตลาดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคม(Cause Related Marketing)
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การบริจาคเงินจากส่วนแบ่งการขายสินค้าหรือบริการขององค์กร เพื่อช่วยเหลือหรือร่วมแก้ไขปัญหาสังคม
ซึ่งมักมีช่วงเวลาที่จากัดแน่นอน กิจกรรมรูปแบบนี้องค์กรมักจะร่วมมือกับองค์กรอื่นที่ไม่ หวังผลกาไรเพื่อ
สร้ างสั มพัน ธภาพ และเพิ่มยอดขายสิ นค้า เพื่อนารายได้ไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศล รูปแบบที่ 3
การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) มุ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล
และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในหลาย ๆ ด้าน เช่น สาธารณสุข
ความปลอดภั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม สุ ข ภาวะ เป็ น ต้ น รู ป แบบที่ 4 การบริ จ าคเพื่ อ การกุ ศ ล (Corporate
Philanthropy) การช่วยเหลือในประเด็นปัญหาทางสังคม ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ ตามกระแสความ
ต้องการจากภายนอก หรือมีผู้เสนอให้ทาจึงไม่ค่อยเชื่อมโยงกับเป้าหมายหรือพันธกิจขององค์กร รูปแบบที่
5 การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) สนับสนุนหรือจูงใจให้พนักงานขององค์กร คู่
ค้าเป็นอาสาสมัครร่วมสละเวลาและแรงงานทางานให้แก่ชุมชน เพื่อตอบสนองต่อประเด็นทางสังคมที่
องค์กรให้ความสนใจและห่ว งใย การทาให้พนักงานและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทาให้องค์กรเกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคมภายนอก รูปแบบที่ 6 การประกอบการธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Social
Responsibility Business Practices) การดาเนินกิจกรรมธุรกิจอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเกิดปัญหา
ทางสังคม หรือร่วมกันแก้ปัญหาด้วยการช่วยเหลือเยียวยาสังคม เพื่อยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยองค์กรธุรกิจดาเนินการเอง หรือร่วมมือกับพันธมิตรภายนอก (Kotler และ Lee,
2005)
กิจกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม องค์กรสามารถเลือกดาเนินการลั กษณะใด
ลั กษณะหนึ่ ง หรื อหลายลั กษณะ ต้องขึ้นอยู่กับเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ ส่ ว นหนึ่งของการให้
ความสาคัญขององค์กรในการดาเนินกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการหล่อหลอม
จิตใจของบุคลากรได้ตระหนักและส่งผลต่อพฤติกรรมการใส่ใจการดาเนินงานการท่องเที่ยวที่ต้องมีความ
รับผิดชอบอีกด้วย
จากแนวคิดเบื้องต้นของการรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ สะท้อนถึงภาคธุกิจที่มีจริยธรรม ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล โปร่งใส ใส่ใจต่อสังคม ปัญหาสังคม แสดงบทบาทของการดาเนินธุรกิจ และกิจกรรมต่างๆ
คานึงถึงประโยชน์ต่อสังคม และสร้างสมดุลต่อทั้งสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เมื่อนามาเชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จะให้ได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ใส่ใจและมีแนวทางไม่ต่างกันกับการรับผิดชอบ
ต่อสังคมธุรกิจ จึงไม่ใช่การท่องเที่ยวประเภทใหม่ แต่เป็นแนวทางสาหรับการท่องเที่ยวทุกประเภทที่มี
เป้ า หมายหรื อ เจตนารมณ์ ต้ อ งการทาท่ อ งเที่ ย วที่ รับ ผิ ด ชอบต่อ สั งคม เมื่ อ ท าการศึ ก ษาแนวคิ ด กำร
ท่องเที่ยวโดยชุมชน จะเห็นได้ว่า
1. การท่องเที่ยวโดยชุมชน เน้นบทบาทของคนและชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยว
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการจัดการ โดยให้ชุมชนเป็นผู้กาหนดทิศทางการท่องเที่ยว จัดการท่องเที่ยว
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โดยชุมชน สร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยว (พจนา
สวนศรี, 2546 : 9 – 12)
2. รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนคานึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรวมไปถึงวัฒนธรรม ซึ่งชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของกิจกรรมการท่องเที่ยว มีการวางแผนการ
จัดการ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว (สินธุ์ สโรบล, 2545 : 29)
3. การท่ อ งเที่ ย วในรู ป แบบของการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรม ของชุ ม ชนกั บ
นักท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในวัฒนธรรมท้องถิ่น (ชมพูนุท โมรา
ชาติ, 2551 : 18)
4. การท่องเที่ยวในรูปแบบที่เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม (Community Participation)
ในทุกกระบวนการ เช่น การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว การจัดจาหน่วยสินค้าหัตถกรรมอันเป็นการดึง
เอกลักษณ์ของชุมชนสู่ภายนอก การนาเสนอเทศกาล ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น การนาเสนอวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ โดยการให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติร่วมกับคนในชุมชน (ชูวิทย์ ศิริโชคเวชกุล, 2544 : 10)
5. การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีองค์ประกอบ ได้แก่ ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม ด้านองค์กรชุมชน ด้านการจัดการ ด้านการเรียนรู้ (พจนา สวนศรี 2546: 14)
6. เครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และกาหนดทิศทาง
ส่งเสริมคุณค่า เพื่อให้ชุมชนมีความภาคภูมิใจในตนเอง การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
ส่งเสริมความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม รักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างกระบวนการเรียนรู้
ต่างวัฒ นธรรมระหว่างชุมชนกับ ผู้ มาเยือ น เคารพวัฒ นธรรมที่แตกต่างและศั กดิ์ ศ รีความเป็ น มนุ ษ ย์
แบ่งปันผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง มีการกระจายรายได้ไปสู่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน
(พจนา สวนศรี, 2546: 11)
7. สร้างความรู้ความเข้าใจกับคนในสังคมให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ ยวโดย
ชุมชนและการท่องเที่ยวทั่วไป เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป (พจนา สวนศรี, 2546: 11)
8. 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 (ดรรชนี เอมพันธุ์, 2545: 110)
9. การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน สร้างผลกระทบทั้งผลกระทบทางด้านบวก ชุมชน ท้องถิ่น มี
จิตสานึกการพัฒนาตนเอง เกิดการพึ่งพาตนเอง มีกระบวนการคิด การเรียนรู้การทาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ก่อให้เกิดอาชีพ รายได้ เกิดการรวมตัวกันของชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้สร้าง เป็นผู้ให้
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สิ่ ง ดี ๆ ที่ มี อ ยู่ ใ นชุ ม ชนแก่ ผู้ ม าเยื อ น สู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสั ง คม และ ด้ า น
สิ่งแวดล้อม (วีระพล ทองมา, 2547: 17 – 19)
10. ผลกระทบด้านลบ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมถ้าหากไม่มี
การควบคุม หรือวิธีการจัดการที่ดี การรับวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาอย่างรวดเร็ว การเลียนแบบใน
รูปแบบต่าง ๆ ก่อให้เกิดการขาดความเป็นตัวตนดั้งเดิม เกิดการขัดแย้งทางความคิด และการสูญเสียความ
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น หากตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวมากเกินไป (วีระพล
ทองมา, 2547: 20 – 22)
อาจพอวิเคราะห์ได้ว่า กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน มีลักษณะของกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
ดังนี้
1. การรับผิดชอบต่อคนในชุมชน การให้คนในชุมชนมีบทบาท สร้างคุณค่าและความสาคัญใน
การตัดสินใจดาเนินการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมจัดการท่องเที่ยว การได้รับการพัฒนาและการเรียนรู้
2. การรับผิดชอบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว การเลือกนาทรัพยากรที่มีในชุมชนเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยว ต้องใส่ใจของการตัดสินใจเลือกเพื่อจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่ไม่ส่งผลเสียหายทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพของทรัพยากรของชุมชน เพื่อการคงอยู่อย่างยั่งยืน
3. การรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยว การใส่ใจต่อการสร้างความประทับใจ การสร้างการเรียนรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรม เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของชุมชน
4. การรับผิดชอบต่อการพัฒนาชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างการกระจายรายได้ หรือการ
พัฒนาเศรฐกิจ การพัฒนาคน การพัฒนาสังคม ให้ชุมชนได้รับการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. การรับผิดชอบต่อการไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อชุมชน ทั้งวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมที่มาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการท่องเที่ยว
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อทาความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ สรุปได้ ดังนี้
1. การท่องเที่ย วเชิงนิ เวศ เป็นการท่องเที่ยวในแหล่ งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่น และมี
วัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การ
ร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายให้การจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น เพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้เกิดจิตสานึกต่อ
การรักษาระบบนิเวศให้มีใช้อย่างยั่งยืน(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2554: 1)
2. การท่องเที่ย วอย่ างมีความรับผิ ดชอบในแหล่ งธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม โดยมีระบบการ
วางแผน การจัดการที่ดีที่มุ่งเน้นมามีส่วนร่วมของทุภฝ่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ โดยเฉพาะทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรมให้คงไว้อย่างยั่งยืน (ราไพพรรณ
แก้วสุริยะ, 2549: 16)
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3. รูปแบบการท่องเที่ยวอิงธรรมชาติ และเอื้อประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ โดยได้รับงบประมาณ
หรือมีเงินทุนสาหรับการดูแลรักษา ฟื้นฟู และปกป้องพื้นที่ และทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการสร้าง
รายได้ หรือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนให้การศึกษา และปลูกฝังจิตสานึกด้าน
สิ่งแวดล้อม (ศรีประภา ชัยวรวัฒน์, 2545: 13)
4. การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม โดยการท่องเที่ยวมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้วิธีการจัดการอย่าง
มีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อสร้างให้เกิดการตระหนักรู้ จิตสานึกที่ดีและมีการจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อการ
อนุรักษ์ รักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน (ช่อแพร ทินพรรณ์, 2544: 6)
5. การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีการจัดการอนุรักษ์ และรักษาทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม และให้
การศึกษาแก่นักท่องเที่ยว (มิศรา สามารถ, 2543: 4)
6. รูปแบบการท่องที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ การเข้าใจวิถีชีวิต วัฒนธรรม และธรรมชาติ
โดยยึดหลักการเคารพซึ่งศักดิ์ศรีของวัฒนธรรมท้องถิ่น และระบบนิเวศวิทยา เพื่อเอื้ออานวยประโยชน์
และสร้างโอกาสทางเศรษกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่น วรรณา วงษ์วานิช (2539: 24)
7. การท่องที่ยวที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นหลัก และเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่
คานึงถึงผลประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ (Nature Conservation) ควบคู่ไปกับการ
มุ่งเน้นพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น (Local Development) (เสรี เวชบุษกร, 2538: 23)
8. การท่องเที่ยวในรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดการรบกวน หรือการทา
ความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ท่องเที่ยวมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาเรียนรู้ การเยี่ยมชมแหล่ง
ระบบนิเวศทางธรรมชาติ พืชพรรณและสัตว์ป่า รวมไปถึงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในแหล่ง
ธรรมชาติ (Lascurain, 2011: 2)
9. การท่องเที่ย วทางธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ จากการได้รับรายได้จากการ
ท่องเที่ยวสาหรับ การดูแลรั กษาพื้นที่ และเป็นการสร้างงานให้ชุมชนหรือท้องถิ่น รวมไปถึงการสร้ าง
จิตสานึกที่ดีในด้านสิ่งแวดล้อม (Boo, 1991: 52)
10. องค์ ป ระกอบของท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ ได้ แ ก่ ด้ า นพื้ น ที่ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับ
ระบบนิเวศวิทยา ด้านการจัดการ การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible tourism) เพื่อ
ป้องกันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมีการจัดการที่ยั่งยืนครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางธรรมชาติ ด้านกิจกรรม และกระบวนการ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) โดยมี
การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว สร้างความ
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ตระหนักและเป็นการปลูกจิตสานึกที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว และคนในชุมชนท้องถิ่น ด้านการมีส่วนร่วม เปิด
โอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น และเพื่อ
เป็นกลไกดูแลบารุงรักษาทรัพยากรในพื้นที่ และร่วมจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่ (การท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทย, 2544: 1 – 3)
11. หลักเกณฑ์สาคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประกอบด้วย แหล่ง หรือสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ (Nature – Based) เป็นการท่องเที่ยวธรรมชาติ รวมถึงวัฒนธรรมในแหล่งธรรมชาติ ความ
ยั่งยืนระบบนิเวศ (Ecologically Sustainable) การท่องเที่ยวที่เอื้ออานวยให้เกิดความยั่งยืนทางสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้ทางระบบนิเวศธรรมชาติ (Environmentally Education) เพื่อ
เป็นเครื่องมือสาคัญให้การท่องเที่ยวมีความเป็นเอกลักษณ์ และมีคุณค่า นักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติเพื่อ
การพัฒนาความรู้ ความตระหนักรู้ และเป็นการปลูกฝังจิตสานึกต่อคุณค่าของธรรมชาติ เกิดผลประโยชน์
แก่คนในท้องถิ่น (Locally Beneficial) เกิดการจ้างงาน การสร้างอาชีพ การใช้วัสดุที่หาได้จากท้องถิ่น
การสนับสนุนกิจ การที่คนในท้องถิ่นเป็นเจ้าของ คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แสดงความ
คิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยวควรมีการแบ่งไปเพื่อ
การอนุรักษ์ ทานุบารุงรักษาสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (Tourist Satisfaction) เป็น
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาหาประสบการณ์ ความรู้ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Downling,
2011: 18 – 19)
12. ผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านดี ได้แก่ ก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยว เป็น
รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วที่ ช่ ว ยสร้ า งจิ ต ส านึ ก และการส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรทางธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และ
ประเทศ เป็นการควบคุมศักยภาพของนักท่องเที่ยว เป็นการจัดหาโอกาสสาหรับสิ่งแวดล้อมศึกษาให้กับ
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ ได้สัมผัสธรรมชาติและวัฒนธรมโดยตรง ทาให้ในพื้นที่มีการสร้างกองทุนสาหรับการ
บารุงรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เป็นการส่งเสริมความสามัคคี รวมกันเป็น
น้ าหนึ่ งใจเดีย วกัน ช่ว ยสร้ างภาพลั กษณ์ ที่ดี มี ทรั พ ยากรที่ ดี มี ความอุดมสมบูร ณ์ ทั้ง สิ่ ง แวดล้ อ มทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม (เดชา ศิริสุวรรณ, 2550 : 112)
13. ผลกระทบทางด้านลบ ได้แก่ ขาดความชัดเจนในการทาแผนงาน และการกระทาอย่างจริงจัง
เป็นแหล่งรายได้ที่ไม่มั่นคง และนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม ก่อให้เกิดการรั่วไหลของรายได้ออกนอก
ประเทศได้ เมื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกลายเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยวที่มีฐานะดี
อาจทาให้เกิดการจากัดนักท่องเที่ยว และมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น ผลกระทบต่อขีด
ความสามารถการรองรั บของชุมชนท้องถิ่น เนื่องจากมีธุรกิจ โรงแรม บ้านพัก หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
เกิดขึ้น ในแหล่ งท่องเที่ย ว หากขาดการวางแผนอย่างรอบคอบ และระบบการควบคุมตรวจสอบที่ มี
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ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศ รวมไปถึงสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของ
ชุมชนท้องถิ่น (เดชา ศิริสุวรรณ, 2550 : 113)
อาจพอวิเคราะห์ได้ว่า กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีลักษณะของกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
ดังนี้
1. การรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม การจัดการอนุรักษ์และการ
รั ก ษา ทรั พ ยากรธรรมชาติ การจั ด การรายได้ จั ดสรรเพื่ อ ด าเนิ นกิ จ กรรมการอนุรั ก ษ์ และกิ จ กรรม
ท่องเที่ยวไม่สร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชน
2. การรับผิดชอบต่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้ มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้ จนเกิดจิตสานึก
การตระหนัก และเห็นความสาคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งต่อนักท่องเที่ยว คนในชุมชน
และผู้ประกอบการท่องเที่ยว
3. การรับผิดชอบต่อชุมชน การจัดการท่องเที่ยวส่งผลการสร้างอาชีพ มีรายได้ให้แก่คนในชุมชน
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมตัดสินใจและจัดการท่องเที่ยว
4. การรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยว จัดกิจกรรมท่องเที่ยวและกระบวนการเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยว
ได้สัมผัสธรรมชาติ ได้ความรู้ ประสบการณ์จากกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า
5. การรับผิดชอบต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การดาเนินกิจกรรมท่องเที่ยวไม่สร้างผลกระทบทางลบ
ต่อการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม แต่เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม
6. การรับผิดชอบของภาคธุรกิจในชุมชน การใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน ภาคธุรกิจใน
ชุ 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
7. การรับผิดชอบเชิงนโยบาย นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศที่ชัดเจน เพื่อการ
สร้างสมดุลของการสร้างรายได้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชน
8. การรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีระบบการวางแผน การจั ดการที่ดีที่มุ่งเน้นมามีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรมให้คงไว้อย่างยั่งยืน
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน เพื่อทาความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ สรุปได้ ดังนี้
1. การท่องเที่ย วอย่ างยั่ งยืน มุ่งเน้นพัฒ นาสถานที่ท่องเที่ยวที่ขาดการดูแลรักษา และมีการ
จัดการที่ดี คานึงถึงปัญหาและความต้องการของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้และ
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ทรัพยากรการท่องเที่ยวไม่เสื่อมโทรม เนื่องจากเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน (กิตติ อริยานน์, 2552: 1)
2. การท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคมของคนในพื้นที่ โดยการ
จัดการการท่องเที่ยวนั้นคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกั บทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน (ราไพพรรณ แก้วสุริยะ, 2549: 1 – 3)
3. การท่องเที่ยวในรูป แบบกลุ่มที่มีระบบ กระบวนการในการจัดการ เพื่อช่วยกันดูแลรั กษา
ปกป้ อง ฟื้น ฟู และควบคุมทรั พยากรการท่ อ งเที่ ยวไม่ใ ห้ เสื่ อ มโทรม และไม่ก่ อ ให้ เ กิ ดผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว (บุญเลิศ
จิตตั้งวัฒนา, 2542:7)
4. การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความจาเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สุนทรียภาพ โดยใช้ทรัพยากรอันทรงคุณค่าอย่างชาญฉลาดสามารถรักษาเอกลักษณ์ของธรรมชาติและ
วัฒนธรรมไว้ได้นานที่สุด เกิดผลกระทบน้อยที่สุดและใช้ประโยชน์ได้ยาวนานที่สุด (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2540)
5. การส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าให้ทรัพยากรการท่องเที่ยวแก่
ประชาชน และเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน การ
ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างกว้างขวาง โดย
มุ่งเน้นการจ้างงาน การสร้างอาชีพในท้องถิ่น และการพัฒนาศักยภาพของคนในท้องถิ่น (CSD.,1999: 9)
6. การท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาและทานุบารุงรักษา ทั้งด้านกิจกรรม กระบวนการดาเนินงาน
ภายใต้บริบทของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดคุณค่า ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
และวัฒนธรรม วิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบันและอนาคต เป็นการท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์สอดรับกับ
ความสามารถของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อคงความเป็นเสน่ห์ของเอกลักษณ์ท้องถิ่น และมีกาลังในการแข่งขัน
กับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ (Bulter,1993: 23)
7. เครื่องมือในการพัฒนาที่สามารถตอบสนองกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และผู้เป็น
เจ้าของท้องถิ่น หรือแหล่งท่องเที่ยว มีการปกป้อง รักษา หวงแหนทรัพยากรการท่องเที่ยวไว้ให้แก่คนรุ่น
หลัง รวมถึงมีการจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจาเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และ
การคงอยู่ (Eber, 1992: 3)
8. การจัดการท่องเที่ยวที่สร้างกระบวนการใช้ทรัพยากรทางปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อ
ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ และการกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างพอเพียง
ให้ความสาคัญสร้างการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างในแต่ละชุมชน ให้นักท่องเที่ยวเกิด

89

ความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขร่วมกัน (ศรีศักร วัล
ลิโภดม, 2550:10)
9. การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ควรยึดหลัก 3 ประเด็น ได้แก่ การ
พัฒนาเศรษฐกิจ จัดการท่องเที่ยวสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน การ
พัฒนาสังคม การจัดการท่องเที่ยวสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคน สังคม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ให้
เข้มแข็งไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการท่องเที่ยว
ที่มีการดาเนินการแล้วไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ด้วยการ
จัดระบบการจัดสรรและใช้ประโยชน์อย่างเป็นธรรมตามความจาเป็น (ภราเดช พยัฆวิเชียร, 2547:5)
10. การจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้นเป็นหน้าที่ของประชาชนในท้องถิ่นที่จะต้องร่วมกันคิด
ร่วมกันทาเพื่อให้มีนักท่องเที่ยวต่างถิ่นเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตลอดปีและตลอดไปอันเป็นการจั ดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อรวรรณ พันธ์เนตร, 2541)
11. หลักการสาคัญในการจัดการท่องเที่ยว ได้แก่ การใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (Using Resource
Sustainable) ควรมีการจั ดระบบ แบบแผน การจัดการนาทรัพยากรมาใช้เพื่อรองรับการท่องเที่ ย ว
กาหนดขอบเขตการนามาใช้ คานึงถึงต้นทุน ความเสียหายทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา รักษาทรัพยากร
เหล่านั้นให้คงอยู่ การลดการใช้ทรัพยากรที่เกินความจาเป็น และลดการก่อให้เกิดของเสีย (Reducing
Over Consumption and Waste) วางแผนการจัดการท่องเที่ยว จากัดการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ
หาทรัพยากรอื่นทดแทนที่หายากและมีอ ยู่น้อย การส่งเสริมการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ
สั ง คม และวั ฒ นธรรม (Maintain Diversity) มี แ ผนรั ก ษา และส่ ง เสริ ม ความหลากหลายทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ และยังคงรักษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาให้คงอยู่ การวางแผนประสานงานเพื่อ
พัฒนากรท่องเที่ยว (Integrating Tourism into Planning) ร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องประสานงาน วางแผน
หาแนวทางพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วทิ ศ ทางเดี ย วกั น การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ขยายฐานเศรษฐกิ จ ในท้ อ งถิ่ น
(Supporting Local Economy) ส่งเสริมดึงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนาเสนอ จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้
น่าสนใจ เป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายพัฒนาการ
ท่องเที่ยวกับท้องถิ่น (Involving Local Communities) การสร้างความร่วมมือในการทางานเป็นแบบ
องค์ร วม (Participation Approach) เข้าร่ว มทากิจกรรม จัดงาน คิดวิเคราะห์ หรือพัฒ นาและแก้ไข
ปัญหา การประชุมกับผู้เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (Consulting Stakeholders and the Public)
ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ประเมินผลกระทบการท่องเที่ยว หาแนวทางแก้ไข
ปั ญหาจากการท่องเที่ย วซึ่งอาจก่อ ให้ เกิ ดผลกระทบสม่าเสมอ การพัฒ นาบุคลากร (Training Staff)
ส่งเสริมสนับสนุน ฝึกอบรมให้ความรู้การจัดทาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน มีการติดตามประเมินผล
สม่าเสมอ เพื่อช่วยยกระดับการท่องเที่ยวให้ได้ตามมาตรฐาน การจัดเตรียมข้อมูล คู่มือในการบริการ
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ข่าวสารการท่องเที่ยว (Marketing Tourism Responsibly) การรวบรวมองค์ความรู้ข้อมูลพื้นฐานของ
ชุมชน และมีการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้นักท่องเที่ยวศึกษาข้อมูลก่อนมาท่องเที่ยว และเข้าใจ
บริบทของชุมชน การตรวจสอบ ประเมินผล และการวิจัย (Undertaking Research) การติดตามผล เพื่อ
การแก้ไขปั ญหาและเพิ่ มคุ ณค่ าคุ ณภาพของแหล่ งท่ อ งเที่ ยว ผู้ ประกอบการท่ องเที่ยวต้ อ งได้รั บ การ
ประเมินผลการจัดทาการท่องเที่ยว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการควบคุม กาจัด และดูแลการ
ท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างยั่งยืน (ราไพรรณ แก้วสุริยะ, 2549: 20-25)
12. องค์ประกอบการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนออกเป็นทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ที่จะเข้ามาเยือน โดยมีการจัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ การบริการการท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ที่เข้า
มาเยือน หรือนักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจและประทับใจ อีกทั้งมีการกาหนดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
แก่นักท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่ง
ท่องเทีย่ วให้คงอยู่สภาพเดิม หรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด และป้องกันผลกระทบด้านลบจากการท่องเที่ยว
โดยต้องมีการทาแผนงาน ตรวจสอบติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ด้านการพัฒ นาธุรกิจการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาด้านการบริการ สิ่งอานวยความสะดวกโดยตรงแก่นักท่องเที่ยว เพื่อพร้อมตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวให้ได้รับความพึงพอใจ และเกิดความประทับใจ โดยต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมด้วย ด้านการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว การ
พั ฒ นาทางการตลาดเพื่ อ แสวงหานั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม เป้ า หมายที่ มี คุ ณ ภาพ ซึ่ ง ต้ อ ง มี ลั ก ษณะเป็ น
คุณประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้
นักท่องเที่ยวเหล่านั้นได้รับความรู้ ประสบการณ์จากการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการ
ท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาในรูปแบบการสร้างโอกาสให้ ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการท่องเที่ยวได้ด้วย
ตนเอง และได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว เพื่อสร้างให้ชุมชนก่อให้เกิดความหวงแหน และรักษา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อ มให้คงอยู่สืบต่อไป ด้านการพัฒนาจิตสานึกทางการท่องเที่ยว การ
พัฒนาด้านการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวทุกฝ่าย โดยการให้ความรู้และสื่อความหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสานึกทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความหวงแหนใน
ทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2550: 14)
13. องค์ประกอบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ระบบนิเวศ ควรมีการกาหนดข้อจากัด
และกาหนดเกณฑ์มาตรฐาน เช่น การควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยว กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เน้นการ
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กระจายรายได้ให้ เกิดขึ้น แก่ชุมชนจากกิจกรรมท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อ ม ประชากรในพื้นที่
ควบคุมประชากรในพื้นที่ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ เพื่อไม่ให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
การอนุรักษ์ทรัพยากรพื้นฐาน ใช้ทรัพยากรให้ถูกต้องเหมาะสม ไม่ทาลายทรัพยากรท่องเที่ยวในรูปแบบ
ต่างๆ การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าทรัพยากร ปรับใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การสงวนรักษาทรัพยากร สร้างความตระหนักแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว ความหลากหลายทางชีวภาพ
หาทางและวิธีในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด การควบคุมการ
ใช้ทรัพยากร การเข้าถึงทรัพยากร รวมทั้งการจัดการการท่องเที่ยวควรได้รับการดูแลและควบคุมโดย
ชุมชนในพื้นที่ ภายใต้การให้คาปรึกษาจากหน่วยงาน องค์กร หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยว นโยบายระดับชาติ หากนโยบายระดับชาติมีการ
สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จะมีความชัดเจนในทิศทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (นิพล
เชื้อเมืองพาน, 2557)
14. ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อวิถี ชีวิต ได้แก่ ผลกระทบทางด้านการเมือง กระตุ้นให้เกิด
ความรู้สึกรักประเทศมากขึ้น ภาคภูมิใจในผืนแผ่นดินเกิด การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม สังคม และ
ศีลธรรม อาจนาไปสู่ความความขัดแย้ง ผลกระทบทางด้านวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวต่างวัฒนธรรมอาจขาด
การเคารพวัฒนธรรมของพื้นที่ ผลกระทบทางด้านสังคมและศีลธรรม ผลกระทบที่เกิดจากการพบเห็นต่าง
วัฒนธรรม อาจทาให้ชาวบ้านต่อสู้เพื่อจะยกระดับตนเอง ผลกระทบต่อมาตรฐานด้านศีลธรรม อาจเกิด
ปัญหาด้านอาชญากรรม โสเภณี ยาเสพติด ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ การวางแผน
งานที่ขาดประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ วัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยว
ที่หลากหลาย และผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ค่าครองชีพของประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้น
สูงขึ้น ส่งผลให้สินค้า ค่าจ้างแรงงาน การขนส่งในเขตเมืองเหล่านั้นสูงตามไปด้วย (วิชัย เทียนน้อย, 2550:
12 – 15)
อาจพอวิเคราะห์ได้ว่า กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน มีลักษณะของกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
ดังนี้
1. การรับผิดชอบของชุมชน การให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมจัดการท่องเที่ยว เรียนรู้กระบวนการ
พัฒนาความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สร้างความรักหวนแหนทรัพยากรการท่องเที่ยว สู่การ
ตระหนักในการร่วมกันรักษาให้เป็นมรดกของชุมชน และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในชุมชน
2. การรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการใช้ประโยชน์ การทดแทน การอนุรักษ์
อย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการสร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
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3. การรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการสังคมให้เข้มแข็ง ป้องกันปัญหาสังคมเกิดขึ้นในชุมชนอัน
เป็นผลจากนักท่องเที่ยว และการสร้างการมีส่วนร่วม ประสานการพูดคุยอย่างต่อเนื่องเพื่อการจัดการ
ท่องเที่ยวที่ไม่เกิดความขัดแย้งในสังคม
4. การรั บ ผิ ดชอบต่ อ วัฒ นธรรม การมีมาตรการควบคุม การพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ พึ งประสงค์ จ าก
นักท่องเที่ยว อันอาจนามาซึ่งการถ่ายทอดวัฒนธรรม การไม่เคารพต่อวัฒนธรรมชุมชน มีการปกป้อง
รักษา หวงแหนวัฒนธรรมไว้ให้แก่คนรุ่นหลัง และการสื่อสารข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวได้เตรียมปรับตัวก่อน
เข้ามาในชุมชน
5. การรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ การให้โอกาสสร้างงานด้วยตนเองด้วยการใช้ฐานทุนทรัพยากรที่มี
ในชุมชน ของคนในชุมชนอย่างเท่าเทียม การสร้างงาน สร้างรายได้ กระจายรายได้ในชุมชน การสร้าง
เศรษฐกิจพอเพียง เพียงพอต่อการดารงชีวิตของคนในชุมชน
6. การรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยว การจัดบริการท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
กิจกรรมท่องเที่ยวมีส่วนสร้างความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยว และการเห็น
คุณค่าในตนเองว่า ได้เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการพัฒ นาชุมชนหลายด้าน และสร้างการเรียนรู้วิถีชีวิ ต และ
วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างในแต่ละชุมชน ให้นักท่องเที่ยวเกิดความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม
และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขร่วมกัน
7. การรับผิดชอบต่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวให้มีส่วนเชื่อมโยงในการ
อนุรักษ์และไม่สร้างผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน กิจกรรมท่องเที่ ยว
มีส่วนสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและการร่วมรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงอยู่
8. การรับผิดชอบของผู้ประกอบการ การจากัดจานวนรับนักท่องเที่ยวไม่เกินชีดความสามารถ
รองรับได้ของแหล่งท่องเที่ยว หรือชุมชน สร้างโอกาสให้ชุมชนและคนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวทั้งทางตรงทางอ้อม การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว มีความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม และแสวงหานักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพ
9. การรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไม่สร้างการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีคุณค่าเดิมในชุมชน มีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลร่วมกับชุมชน
อย่างต่อเนื่อง ให้ชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยวได้มีบทบาทหลักในการตัดสินใจจัดการ
ท่องเที่ยวด้วยตนเอง และให้ความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อร่วมจัดการท่องเที่ยวให้เกิดความ
ยั่ งยื น การบู ร ณาการทางานกับ หน่ว ยงานหลายส่ ว นที่เกี่ยวข้อง และการส่ งเสริมการสร้างเครือข่าย
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ประมวลแนวคิดกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ เบื้องต้นได้ดังนี้
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1. การรับผิดชอบต่อคนในชุมชน การให้คนในชุมชนมีบทบาท สร้างคุณค่าและความสาคัญใน
การตัดสินใจดาเนินการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมจัดการท่องเที่ยว การได้รับการพัฒนาและการเรียนรู้
2. การรับผิดชอบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว การเลือกนาทรัพยากรที่มีในชุมชนเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยว ต้องใส่ใจของการตัดสินใจเลือกเพื่อจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่ไม่ส่งผลเสียหายทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพของทรัพยากรของชุมชน เพื่อการคงอยู่อย่างยั่งยืน
3. การรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการใช้ประโยชน์ การทดแทน การอนุรักษ์
อย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการสร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
4. การรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม การจัดการอนุรักษ์และการ
รั ก ษา ทรั พ ยากรธรรมชาติ การจั ด การรายได้ จั ดสรรเพื่ อ ด าเนิ นกิ จ กรรมการอนุรั ก ษ์ และกิ จ กรรม
ท่องเที่ยวไม่สร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชน
5. การรั บ ผิ ดชอบต่ อ วัฒ นธรรม การมีมาตรการควบคุม การพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ พึ งประสงค์ จ าก
นักท่องเที่ยว อันอาจนามาซึ่งการถ่ายทอดวัฒนธรรม การไม่เคารพต่อวัฒนธรรมชุมชน มีการปกป้อง
รักษา หวงแหนวัฒนธรรมไว้ให้แก่คนรุ่นหลัง และการสื่อสารข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวได้เตรียมปรับตัวก่อน
เข้ามาในชุมชน
6. การรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการสังคมให้เข้มแข็ง ป้องกันปัญหาสังคมเกิดขึ้นในชุมชนอัน
เป็นผลจากนักท่องเที่ยว และการสร้างการมีส่วนร่วม ประสานการพูดคุยอย่างต่อเนื่องเพื่อการจัดการ
ท่องเที่ยวที่ไม่เกิดความขัดแย้งในสังคม
7. การรับผิดชอบต่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้ มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้ จนเกิดจิตสานึก
การตระหนัก และเห็นความสาคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งต่อนักท่องเที่ยว คนในชุมชน
และผู้ปะกอบการท่องเที่ยว
8. การรับผิดชอบของชุมชน การให้คนในชุมชนมีส่วนร่ วมจัดการท่องเที่ยว เรียนรู้กระบวนการ
พัฒนาความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สร้างความรักหวนแหนทรัพยากรการท่องเที่ยว สู่การ
ตระหนักในการร่วมกันรักษาให้เป็นมรดกของชุมชน และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในชุมชน
9. การรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยว จัดกิจกรรมท่องเที่ยวและกระบวนการเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยว
ได้สัมผัสธรรมชาติ เข้าถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรม เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของชุมชน สร้างความตระหนักรู้ถึง
ความสาคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้วยการสร้างการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์
จากกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า
10. การรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ การให้โอกาสสร้างงานด้วยตนเองด้วยการใช้ฐานทุนทรัพยากรที่
มีในชุมชน ของคนในชุมชนอย่างเท่าเทียม การสร้างงาน สร้างรายได้ กระจายรายได้ในชุมชน การสร้ าง
เศรษฐกิจพอเพียง เพียงพอต่อการดารงชีวิตของคนในชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนในชุมชน
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11. การรับผิดชอบต่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวให้มีส่วนเชื่อมโยงใน
การอนุรักษ์และไม่สร้ างผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและวัฒ นธรรมของชุมชน กิจกรรม
ท่องเที่ยวมีส่วนสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและการร่วมรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงอยู่
12. การรับผิดชอบต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การจัดการท่องเที่ยวไม่สร้างผลกระทบทาง
ลบต่อการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม แต่เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ การ
พัฒนาคน การพัฒนาสังคม ให้ชุมชนได้รับการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. การรับผิดชอบต่อการไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อชุมชน ทั้งวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมที่มาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการท่องเที่ยว
14. การรับผิดชอบเชิงนโยบาย นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศที่ชัดเจน เพื่ อการ
สร้างสมดุลของการสร้างรายได้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชน
15. การรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีระบบการวางแผน การจัดการที่ดีที่มุ่งเน้นมามีส่วน
ร่วมของทุภฝ่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรมให้คงไว้อย่างยั่งยืน
16. การรับผิดชอบของภาคธุรกิจ การใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน ภาคธุรกิจในชุมชน
ต้องมีการวางแผน จัดการ ควบคุม การดาเนินธุรกิจไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนทั้งด้านสภาพแวดล้ อม
ระบบนิเวศ และวัฒนธรรมของชุมชน การจากัดจานวนรับนักท่องเที่ยวไม่เกินชีดความสามารถรองรับได้
ของแหล่งท่องเที่ยว หรือชุมชน สร้างโอกาสให้ชุมชนและคนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว
ทั้งทางตรงทางอ้อม มีความรั บ ผิ ดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่ งแวดล้ อ ม และ
แสวงหานักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพ
17. การรับผิดชอบของหน่ว ยงานภาครัฐ การส่งเสริมการพัฒ นาแหล่ งท่องเที่ยวไม่สร้า งการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีคุณค่าเดิมในชุมชน มีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลร่วมกับชุมชน
อย่างต่อเนื่อง ให้ชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยวได้มีบทบาทหลั กในการตัดสินใจจัดการ
ท่องเที่ยวด้วยตนเอง และให้ความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อร่วมจัดการท่องเที่ยวให้เกิดความ
ยั่ งยื น การบู ร ณาการทางานกับ หน่ว ยงานหลายส่ ว นที่เกี่ยวข้อง และการส่ งเสริมการสร้างเครือข่าย
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
18. การรับผิดชอบของการจัดการท่องเที่ยว ต้องประกอบด้วย นโยบายระดับชาติ สนับสนุนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การวางแผนการทางาน และประสานงานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น การสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวกับ
ท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากรเพื่อการดาเนินการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การควบคุมประชากรในพื้นที่ให้เกิด
ความสมดุลต่อระบบนิเวศ การจัดการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยว กาหนดข้อจากัดและกาหนดเกณฑ์มาตรฐาน
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การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
การส่ ง เสริ ม จิ ต ส านึ ก การอนุ รั ก ษ์ รัก ษาทรัพ ยากรทางธรรมชาติ สั ง คม และวั ฒ นธรรม การควบคุม
ผลกระทบจากการท่องเที่ยว การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว การพัฒนาด้านการบริการ สิ่งอานวยความ
สะดวก การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว แสวงหานักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพ การสร้าง
คุณค่าทางเศรษฐกิจ เน้นการกระจายรายได้ให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน การจัดเตรียมข้อมูล การบริการข่าวสาร
การท่องเที่ยว การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
การวิจัย
สรุ ป ได้ ว่ ำ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ มี ป ระเด็ น ของความรั บ ผิ ด ชอบแบ่ ง ออกเป็ น 15
ประการ ได้แก่ การรับผิดชอบเชิงนโยบาย การรับผิดชอบต่อคนในชุมชน การรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยว
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

4.2 องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบของผู้บริหำรภำครัฐและภำคเอกชน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนส่วนใหญ่มีแนวคิด
ไปในทิศทางเดียวกันเมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบว่า เป็นการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
น้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเพื่อทาให้พื้นที่/
ชุมชน/แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆยังคงรักษาความเป็นตัวตน รักษาสมดุลไว้ได้อย่างลงตัว มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โดยมีพื้นฐานมาจากความเข้าใจ การเคารพเงื่อนไขความแตกต่าง รวมถึงการมีส่วนร่วม การประสานความ
ร่ ว มมื อ และความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งรอบด้ า นของทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย ว ไม่ ว่ า จะเป็ น
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ สิ่งสาคัญคือ ต้องลงมือปฏิบัติให้ปรากฏเห็นผลอย่าง
ชัดเจนจึงจะเรียกว่า เป็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบซึ่งจะเป็นพื้นฐานสาคัญของการพัฒนาไปสู่ การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดังตัวอย่างความคิดเห็นต่อไปนี้
“การท่ อ งเที่ ยวอย่ างรับ ผิดชอบเป็น การท่ อ งเที่ ยวที่ก่ อ ให้เกิ ดผลกระทบลบน้ อ ยที่ สุดนั่ นหมายถึ งว่าคนที่
เกี่ยวข้องอาจจะต้องเริ่มต้นจากตัวนักท่องเที่ยวเองและพวกที่เกี่ยวข้องในการเดินทาง ตระหนักถึงผลกระทบจากการ
เดินทางท่องเที่ยวของตน ว่าอาจจะทาให้เกิดผลเสีย กับพื้นที่ที่ตนเองเดินทางไป หรือจะพูดว่า making a better place
to live, better place to visit ถ้าการท่องเที่ยวนั้นมันทาให้เกิด Destination การท่องเที่ยวนามาซึ่งการท่องเที่ยวใน
บริเวณนั้นดีขึ้น ดีทั้งคนที่ไปเยี่ยมเยือนและคนที่อยู่อาศัยแบบนั้นคือดีที่สุด....การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบคือ เราต้องไม่
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เห็นแก่ตัว เพราะถ้าเราเห็นแกตัวเราก็จะไปหน้าเร็ว หลงเร็วเราก็จะไม่สนใจผลกระทบ ย้อนกลับมาเรื่องนี้ตรงๆเลยคือ
การมีความรับผิดชอบ คือ การไม่เดินไปแบบพังๆ เราคิดถึงว่าคนอื่นจะได้รับความเสียหายไหม เราก็ค่อยๆโต และเราก็
กินได้ยาวและยั่งยืน”
(น้าฝน บุญยะวัฒน์ ผู้อานวยการฝ่ายวางแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
“สิ่งที่เราปฏิบัติกันอยู่ คือ มันเป็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม พี่อาจจะให้นิยามไม่ได้ว่ามันคืออะไร แต่พี่ว่า
มันเป็นสิ่งที่เราทุกคนปฏิบัติและต้องมีอยู่ในใจว่า ไม่ว่าจะทาอะไรก็ตามการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่จะต้องทา สิ่งที่เรา
ทาแล้วไปกระทบมันก็มีความจาเป็น ก็คือ มองดูว่าเข้าไปที่ไหนอย่างไร เขามีวัฒนธรรม มีวิถีชีวิต มีสิ่งแวดล้อมอย่างไร
แล้วเราก็ไปโดยที่ไม่ไปทาให้เกิดความยุ่งยาก ความยากลาบาก หรือไปทาให้เขาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่เสียหาย
พี่ว่าตรงนั้นเหละที่น่าจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบ”
(กุลปราโมทย์ วรรณะเลิศ ผู้อานวยการกองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิค การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
“ปฏิบัติการของผู้ที่เกี่ยวข้องของในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในการแสดงความรับผิดชอบของตนต่อการลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เคารพและปฏิบัติตามกฎกติกาของคนใน
ท้องถิ่น การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเหมือน Action เหมือนถ้า CBT ก็เหมือนการจัการแหล่งการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
มันเป็นการบริหารจัดการในเฉพาะขอบเขตของความรับผิดชอบที่เขาเป็น ชุมชน ที่จะมีต่อปฏิบัติการต่อภาคีที่เขา
เกี่ยวข้อง หรือว่านักท่องเที่ยว แต่พี่ว่า RT นี่มันเป็น มันอยู่ในทุก Key player ทุก Actor ในอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวที่
จะต้องมีปฏิบัติการแบบรับผิดชอบ แล้วเราบอกว่าหากรับผิดชอบจะรับผิดชอบอย่างไร คุณต้องมีพฤติกรรม มีการ
แสดงออก มีปฏิบัติการ ต้องมีการปฏิบัติการจริงมันถึงจะเป็น RT ได้”
(พจนา สวนศรี อดีตผู้อานวยการสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน)

“ขั้นแรกเราดูสองเรื่องในการรับผิดชอบ มันมีอันที่หนึ่งคือ รับผิดชอบกับตัวเอง อันที่สองคือ การรับผิดชอบ
ต่อผู้อื่นในฐานะที่เราไปเยือนเขาหรือเราไปเที่ยว ผมขอยกอันที่สองมาคุยก่อน เวลาเราไปไหน เราต้องรับผิดชอบอย่างไร
บ้าง ผมคิดว่าใช้หลักง่ายๆ หลักของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เรามีอยู่ คือว่า ทายังไงที่ทาให้สังคม หรือในมิติของคน
สังคม หรือในมิติของคน สังคม ชุมชนที่เราไปเยือนทายังไงถึงจะยั่งยืน ทายังไงถึงจะทาให้สิ่งแวดล้อมไม่เสียหายและ
ยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ให้อยู่ได้ทั้งผู้ประกอบการหรือตัวแหล่งท่องเที่ยวเองที่เป็นปัจจัย
ภายนอกทั้งหมด คาว่า ยั่งยืน ที่สุดแล้วมันไปสรุปเอาตรงที่ว่า มันจะเกิดดุลยภาพยังไง คือความสมดุลทั้งสามอย่าง ซึ่งคิด
ว่านี่เป็นปัจจัยที่จะทาให้เกิดความสมดุล ดูแลให้เกิดความสมดุล ไม่ใช่การไปสร้างผลกระทบ ไม่ว่ากิจกรรมอะไรก็แล้ว ที่
เกี่ยวเนื่องเรื่องการท่องเที่ยวหรือการที่เราเป็นปัจเจกหรือเป็นกลุ่มในฐานะนักท่องเที่ยว การที่เราไปเยือนก็จะมีเริ่มต้น
ตั้งแต่จัดการตนเอง หรือถ้ามีบริษัทนาเที่ยวก็เป็นผู้ที่จัด ดังนั้นในการที่จัดทาโปรแกรม การเดินทาง ดาเนินกิจกรรมอะไร
ต่างๆ ผมว่าเราต้องมองให้เกิดความสมดุล”
(ภราเดช พยัฆวิเชียร อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
“การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบถ้าจะพูดถึงว่ามันคือ การท่องเที่ยวที่กลับมาเรื่องของความยั่งยืนว่าถ้าจะยั่ งยืน
ได้ต้องรับผิดชอบในแง่ใดบ้างซึ่งตรงนี้ คือเราต้องคานึงถึงเรื่องของผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม คานึงถึงเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม คือทุกอย่างมันมีความเปราะบาง ทั้งหมดในเรื่องของการท่องเที่ยว เพราะมันคือทรัพยากรที่เราจะต้องใช้
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เพราะฉะนั้นใช้อย่างไรให้แค่รับผิดชอบใช้ได้ประโยชน์ในส่วนของวัฒนธรรมเองก็เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จัก
แล้วก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วยการนาวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้ว ดีงามให้คนได้รู้จักใช่ไหมคะรู้จักตรงนั้น เรื่องของ
สิ่งแวดล้อมเราทาเราทางานเรื่องท่องเที่ยวมันเกี่ยวกับเรื่อง supply chain ทั้งหมด ทั้งเรื่องรถ เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับใช้ประโยชน์จากตรงนั้นซึ่งเราต้องใช้ประโยชน์อย่างฉลาดและความรับผิดชอบไม่ให้มีผลกระทบ
เกิ ด ขึ้ น ในการท่อ งเที่ย วใช่ ไหมคะ เที่ ย วแล้ ว ทั้งผู้เ ที่ ยวและผู้จัด จะต้ องค านึ งถึ งเราใช้ พื้น ที่ ตรงนั้ น เปราะบางแล้วก็
รับผิดชอบ ไม่ให้มีความเสียหายในขณะเดียวกันก็สร้างประโยชน์ในเชิงรายได้ต่อประเทศไทยได้ด้วย มันก็คือสิ่งที่เราคิด
ว่ารับผิดชอบทางวัฒนธรรมทางสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมทั้งการจัดการของเราที่จะต้องทาถึง ท่องเที่ยวอย่างไรให้มี
พลาสติกมันเป็นการเพิ่มภาระให้กับสิ่งแวดล้อม เพราะว่าท่อ งเที่ยวเราส่วนมากไม่ได้เน้นตรงนี้ เราเน้นการบริการ การ
บริการที่ที่รับผิดชอบคืออะไรทาอย่างไรให้ไม่ให้เกิดปัญหาภาวะของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งหมด”
(สุภาพร ปราชญ์อาไพ บริษัท โรยัลซิลค์ ฮอลิเดย์ จากัด)
“การทายังไงก็ได้ให้ลดผลกระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม แล้วก็วัฒนธรรม คือถ้าเราไม่
รับผิดชอบสิ่งพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นในบ้านเรา การท่องเที่ยวมันก็จะถูกทาลายให้หายไป เพราะฉะนั้นทุกส่วนทุกคนในที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียต้องรับผิดชอบร่วมกัน”
(ธารงค์ ชมภูศรี บริษัท Andaman discoveries จากัด)

ผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชน สะท้อนถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมีลักษณะสาคัญ 12
ประการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
2. การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจะเกิดขึ้นได้ต้องมีพื้นฐานมาจากความรู้ความเข้าใจของคนที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องด้วยการสร้างองค์ความรู้ มีการจัดการความรู้ บูรณาการความรู้ ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูล
สาระความรู้ที่ได้จากการเดินทาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นเรื่องที่ต้อ งมาจากความตั้งใจ ทาด้วยใจที่
ต้องผ่านการฝึกทักษะฝึกปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจ เข้าถึงวิสัยทัศน์ที่เป็นแก่นแท้อันจะนาไปสู่การลงมือทาการ
พัฒนาและทาให้ปรากฏผลได้อย่างชัดเจน เห็นผลเป็นรูปธรรม
3. การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบเป็ นรากฐานที่ ส าคั ญ ของการท่ อ งเที่ ย วอย่า งยั่ง ยื นซึ่ งเป็น
จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่มีร่วมกันในมาตรฐานของโลก
4. การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต้องคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆต้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในแต่ละพื้นที่ ในแต่ละกิจกรรม ในแต่ละ supply chain ให้ทางานสอดประสานเชื่อมโยงกันด้วย
ความเข้าใจ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสม และคานึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกัน
5. การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่เห็นแก่ตัว มีความเป็นธรรมในเรื่อง
การสร้างและการกระจายรายได้อย่างสม่าเสมอ เน้นการสร้างเศรษฐกิจแบบกระจายตัว ไม่กระจุกตัวอยู่
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เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้น เพื่อ สร้างโอกาสให้กับคนในท้องถิ่น ผู้ที่เป็น
เจ้าของวัฒนธรรมได้รายได้เสริมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
6. การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต้องช่วยสร้าง ช่วยทาให้เกิด และช่วยรักษาสมดุลในด้า นสังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเพื่อนาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความภาคภูมิใจในความเป็นตัวตน
ของตนเองที่มีทั้งคุณค่าและสร้างมูลค่าได้
7. การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต้องมีแนวทางที่เป็นหลักปฏิบัติอย่างชัดเจนเพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการตรวจวัดความรับผิดชอบของหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ว่า มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และมีความรับผิดชอบผู้อื่น/สังคมในด้านไหน อย่างไร รวมถึงการเข้าใจและเคารพในความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อสิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิศาสตร์ต่างๆด้วย
8. การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต้องมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้ความสาคัญกับการมีส่วน
ร่วมตั้งแต่การกาหนดนโยบายและการลงมือปฏิบัติการจริงที่ต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีข้อมูล
ให้รับรู้ให้เห็นได้จริง
9. การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต้องเป็นสิ่งต้องลงมือปฏิบัติทาให้เห็ นได้จริง ต้องค่อยๆพัฒนา
ทดลองทา ต่อยอด สร้างสรรค์ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบอย่างแท้จริง
10. การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต้องสร้างการรับรู้ให้มากขึ้นว่า การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีอยู่เหมือนกันการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยว
เชิงวัฒ นธรรม และการท่องเที่ย วเชิงสั มผัสประสบการณ์ท้องถิ่น ต้องแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ต้องสื่ อสาร
ระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวให้เข้าใจกันได้อย่างถูกต้อง ตรงกัน โดยใช้สื่อ social media
ให้เกิดประโยชน์
11. การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบต้อ งค านึ ง ศั ก ยภาพและความพร้ อ มของแหล่ ง ท่ อ งเที่ยว
กล่ า วคื อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ด่ น ชั ด (character) มี เ นื้ อ หาดี (content) มี กิ จ กรรม
(activities) เหมาะสมได้มาตรฐานเพื่อจะได้สร้างความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่น และสร้างสมดุลได้ลง
ตัวสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน
12. การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบโดยส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเป็น
ส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเมืองรองซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องร่วมกันพิจารณาว่า ความรับผิดชอบที่เกิดขึ้น
นั้นมีอยู่ในกระบวนการใด เป็นความรับผิดชอบของใคร และส่งผลกระทบต่อใคร

4.3 องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบของตัวแทนองค์กรและชุมชนใน
พื้นที่กรุงเทพมหำนคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
4.3.1 กรุงเทพมหำนคร
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จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งตัวแทนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน ภาพรวมล้วนมีความรู้ความเข้าใจต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่
ต้องตระหนักและใส่ใจต่อผลกระทบต่อชุมชน สังคม และเห็นความสาคัญของการมีการจัดการท่องเที่ยวที่
มีระบบ ขั้นตอน โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวต้องมีจิตสานึกและมีส่วนร่วมดาเนินการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ดังตัวอย่างความคิดเห็นต่อไปนี้
“การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นการปฏิบัติที่ให้ความสาคัญต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น การที่คน
ภายนอกเข้ามาท่องเที่ยว หรือมาทากิจกรรม จัดโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในชุมชน ควรให้เกียรติและเคารพ
คนในชุมชน และเข้าใจคนในชุมชนว่าชุมชนทุกชุมชนมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะ การ
เข้าไปเพื่อไปทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ ง ควรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนของพวกเขา โดยไม่เพียงมอง
สิ่งที่เกิดขึ้นเพียงแค่ระยะสั้น แต่ควรมองถึงผลระยะยาว”
(ระพีพัฒน์ เกษโกศล เครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสังคม)
“เคยได้ยินการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมาบ้าง จากหน่วยงานสมาคมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ประเทศไทย แต่ไม่มีความเข้าใจที่ลึกซึ้ง มีความเข้าใจว่าการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ความหมายเป็นไปในเชิงของการ
กระทา การปฏิบัติ เป็นรูปแบบของการจัดการในกระบวนการท่องเที่ยว จะทาการท่องเที่ยวอย่างไรให้เกิดผลกระทบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวให้น้อยที่สุด”
(ธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ บริษัท Siam Rise Travel จากัด)
“การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นการท่องเที่ยวที่เข้ามาเรียนรู้ มาศึกษา ทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับ
ชุมชน หรือแหล่งท่องเที่ยว แต่ไม่ใช่การเข้ามาเพื่อทาลายแหล่งท่องเที่ยว”
(ปิ่นทอง วงษ์สกุล หน่วยงาน อาสาสมัครนาเที่ยวชุมชนกุฏีจีน)
“การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เป็นการท่องเที่ยวที่มีความเกรงใจ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน และ
การเคารพถึงความแตกต่างของวิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น”
(ดุรงค์ฤทธิ์ สุดสงวน และคุณอวิภา บุณยเกตุ อาสาสมัครนาเที่ยวชุมชนหัวตะเข้)

องค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สามารถสังเคราะห์และจาแนกตาม
ประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้
4.3.1.1 หลักกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงรั บผิดชอบ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมี 6
หลักการ ดังนี้
1) การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นแนวทางการปฏิบัติ ไม่ใช่การท่องเที่ยวในรูปแบบ
ใหม่ แต่เป็นการกระทา การปฏิบัติ พร้อมกับการมีจิตสานึกรับผิดชอบ โดยการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน และสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุด
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2) ความรับผิดชอบร่วมกัน ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว
หน่ ว ยงานภาครั ฐ /องค์การ ผู้ ป ระกอบการ มีจิตส านึกร่ว มครอบคลุ มหลายมิติ ทั้งประโยชน์ คุณค่ า
ความสาคัญ ความต้องการ ผลกระทบ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ฯลฯ ซึ่งไม่ใช่การมองเพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง แต่มองอย่างเข้าใจและให้ความสาคัญต่อทุกด้านอย่างสมดุล และเหมาะสม
3) การมีส่วนร่วมของหลายหน่วยงาน ร่วมทาหน้าที่ ร่วมรับผิดชอบในทุก ๆ การกระทา
จากกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวข้องต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากร แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน
ความเชื่อ ประเพณี ฯลฯ
4) การปฏิบัติที่ให้ความสาคัญต่อการตระหนักถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น คนภายนอก
เข้ามาท่องเที่ยว หรือมาทากิจกรรม จัดโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในชุมชน ให้เกียรติและ
เคารพคนในชุมชน และเข้าใจวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของชุมชน
5) การจั ด การท่องเที่ยวที่ ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้ มาศึกษา ทากิจกรรมต่าง ๆ
ร่วมกับชุมชน หรือแหล่งท่องเที่ยว ไม่ใช่การเข้ามาเพื่อ สร้างผลกระทบต่อ แหล่งท่องเที่ยว สังคม และ
วัฒนธรรม ทรัพยากรของชุมชน รวมทั้งให้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมอนุรักษ์รักษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของชุมชน
6) องค์ประกอบของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มี 3 ส่วน ได้แก่ 1) คน : กลุ่มคนทั้ง
ชาวบ้าน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว หน่วยงาน มีความรับผิดชอบในแต่ละส่วนที่แตกต่างกัน แต่ทุก
กิจกรรมที่ทาต้องมีความรับผิดชอบในทุกกระบวนการ 2) บรรยากาศ/สิ่งแวดล้อม : ตระหนักถึงความ
สะอาดเป็นหลัก ให้ความสาคัญต่อการจัดการขยะในพื้นที่ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 3) กิจกรรม : การจัด
กิจกรรมให้มีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยว การนาเอาอัตลักษณ์ของชุมชน ความเป็นวิถี
ชีวิตของชุมชนในปัจจุบัน แต่ยังมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่ นดั้งเดิมมาผสมผสานทาเป็นกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวชุมชน
4.3.1.2 แนวทำงกำรพั ฒ นำกำรท่ อ งเที่ ย วอย่ ำ งรั บ ผิ ด ชอบ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
รับผิดชอบมีแนวทางการพัฒนา 11 แนวทาง ดังนี้
1) การรวมกลุ่มผู้นาในด้านต่าง ๆ ของชุมชนมาพูดคุย ทบทวนรูปแบบการท่องเที่ยว
และการเห็นถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมของชุมชน ทรัพยากรชุมชน และประสิทธิภาพของคนในชุมชน แล้ว
จึงจัดทาโครงการหรือกิจกรรมเพื่อดึงคนในชุมชนได้เกิดความรักท้องถิ่นตน และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรม
2) การทาความเข้า ใจพื้ น ที่ใ ห้ ค รบทุ ก ด้า น มองถึงปลายทาง และควรต้องคานึ ง ถึ ง
ผลลัพธ์จากการพัฒนา ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ผลลัพธ์ระยะสั้น ๆ แต่ควรคิดถึงผลลัพธ์ในระยะยาว และการ
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รับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในทุก ๆ สถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อลดความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียที่จะเกิดขึ้น
3) การวางกรอบแนวทิศการจัดการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ เพื่อให้มีแนวทางการ
ดาเนินงานจัดการท่องเที่ยวไปในทิศทางเดียวกัน
4) การรวมกลุ่มจัดการท่องเที่ยวและมีการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่ว ถึง มีส่วน
ได้รับความร่วมมือในการฟื้นฟูและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนที่ใส่ใจต่อการสร้างความรับผิดชอบในทุก
กระบวนการจัดการท่องเที่ยว
5) การสร้ างความรู้ความเข้า ใจ การยอมรับ และความร่ว มมือ ให้ แ ก่ บ ริษั ท องค์ก ร
นั กท่องเที่ย ว เครื อข่ายภาคประชาสั งคม และผู้ ที่มีส่ ว นเกี่ยวข้องกั บ การท่ องเที่ยวทั้งหมด ถึง ความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
6) สร้ างการทางานร่ว มกันอย่างต่อเนื่อง เป็น การดาเนินงานรูปแบบขั้นบันได เมื่อ
โครงสร้างการทางานแข็งแรง ขยายงาน ขยายพื้นที่ ขยายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้น เป็นการดาเนินงาน
แบบค่อยเป็น ค่อยไป ทาฐานรากชุมชนให้ มั่นคงก่อน แล้วจึงพัฒนาส่ว นที่ขาดเพื่อให้ส ามารถจัด การ
ท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7) การสร้างแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ให้เกิดจิตสานึกในการปฏิบัติที่รับผิดชอบ โดย
เริ่มจากสิ่งง่าย ๆ หรือสิ่งใกล้ตัว หรือสิ่งที่จะกระทบอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การลดใช้ขยะพลาสติก การไม่
สร้างขยะในแหล่งท่องเที่ยว การให้ความเคารพต่อวัฒนธรรม วิถีชีวิต หรือสถานที่ท่องเที่ยว การปฏิบัติตน
ตามกฏกติกาของแหล่งท่องเที่ยว และการปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ และข้อจากัดของแหล่งท่องเที่ยว การ
เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า การงดการให้บริการถุงพลาสติก แก้วน้าพลาสติก หลอด การเลือกใช้ขนส่งสาธารณะใน
การเดินทาง
8) การให้ ข้ อ มู ล แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ในการแต่ ง กาย สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว กิ จ กรรมการ
ท่องเที่ยว ข้อห้ามต่าง ๆ และแจ้งวัน เวลาของการเปิด หรือปิดสถานที่ ให้เข้าชมภายในโบราณสถาน
ภายในชุมชน ได้แก่ โบสถ์ ศาลเจ้า และวัด เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้ชุมชนได้อย่างเต็มที่ และใน
เวลาที่ชุมชนเห็นว่าเหมาะสม รวมทั้งการนาเสนอเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และความเป็นมา
ของชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าจนสามารถยอมรับที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองได้
9) การให้ผู้มีความรู้จริง มีความเชี่ยวชาญ และมีความเกี่ยวข้องโดยตรงในชุมชน เป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ เช่น เกี่ยวกับโบราณสถาน และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และสถานที่โบราณสถานที่
สาคัญของชุมชน เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยวให้สามารถได้ความรู้ที่ครบถ้วนและมีความ
ถูกต้องของข้อมูล
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10) การมี กระบวนการทางสังคมในการพิจารณาหน่ว ยงานที่จะเข้ามาส่ งเสริม หรือ
สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน โดยชุมชนเป็นคนเลือกหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวและพร้อม
ขับเคลื่อนกาท่องเที่ยวไปในทิศทางเดียวกัน
11) การควบคุมปริมาณของนักท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมต่อสถานที่ และกิจกรรม
เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการจัดการที่สามารถรองรับได้ ไม่สร้างปัญหาขยะ ความแออัด ความวุ่นวายและ
ส่งผลกระทบต่อชุมชน เพื่อความรับผิดชอบในการการดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ที่ดี และการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักผ่อนอย่างสงบ
4.3.2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งตัวแทนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน ภาพรวมล้วนมีความรู้ความเข้าใจต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่
ต้องตระหนักและใส่ใจต่อผลกระทบต่อชุมชน สังคม และเห็นความสาคัญของการมีการจัดการท่องเที่ยวที่
มีระบบ ขั้นตอน โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวต้องมีจิตสานึกและมีส่วนร่วมดาเนินการจัดการ
ท่องเทีย่ วอย่างรับผิดชอบ ดังตัวอย่างความคิดเห็นต่อไปนี้
“ความรับผิดชอบอยู่ในตัวทุกคนที่ต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน และเป็นเรื่องของจิตสานึกของแต่
ละคน ในทุกการกระทาควรมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทาลงไป และการยอมรับผลในสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา”
“การท่องเทีย่ วอย่างรับผิดชอบ เป็นเครื่องมือการท่องเที่ยวที่ทาให้เกิดความยั่งยืน โดยการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบนั้น อยู่ในทุกการท่องเที่ยว แต่ความรับผิดชอบนั้น เกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเกิดปัญหา หรือผู้จัดการการท่องเที่ยว
เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงทาการแก้ไขปัญหา โดยการกาหนดกฎ กติกา หรือระเบียบการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีไว้ใช้ได้อย่างยั่งยืน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”
(สมภพ ยี่จอหอ นักวิจัยอิสระ)
“การท่องเที่ยว จึงต้องมีความรับผิด และรับชอบ โดยทั้งผู้จัดการการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผู้นาทรัพยากร
มาใช้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มผลประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่ม หรือชุมชน จึงต้องมีจิตสานึกที่ดี และคานึงถึง
ผลกระทบจากการน าทรั พ ยากรส่ ว นรวมมาใช้ เ พื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว ตลอดจนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในสิ่ งที่ เ กิ ด ขึ้ น และ
นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผู้เข้าไปใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวภายในพื้นที่จึงต้องมีความเคารพในวิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนใน
พื้นที่นั้น”
(ปารีณา ประยุกต์วงศ์ The Network for Sustainable Development Association)
“วิธีการทางานร่วมกับชุมชน ต้องไม่มีการใช้อานาจ ทุกฝ่า ยเป็นการทางานที่อยู่ในระดับเดียวกัน
ชุมชนและหน่วยงาน ควรทางานอย่างเข้าใจ ไม่ได้มุ่งเน้นในการทาการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว เนื่องด้วยเดิมทุกคนมี
การทางาน และภาระหน้าที่ในพื้นที่ตนเองอยู่แล้ว”
(ธนันชัย มุ่งจิต เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
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“ประสบการณ์การทาการท่องเที่ยวมา 20 ปี การท่องเที่ยวควรมีความรับผิดชอบในทุกกระบวนการ
ตั้งแต่การจัดการไปจนถึงการบริการนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านตองก๊อ มีระบบการจัดการชุมชนใน
รูปแบบกลุ่ม และรูปแบบเครือข่าย มีการพูดคุยปรึกษากันอย่างสม่าเสมอ การจัดระเบียบการรับนักท่องเที่ยว การจัดตั้ง
กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้าน และย้อมสีธรรมชาติ การแบ่งหน้าที่ และการแบ่งปันผลประโยชน์สู่ชุมชนอย่างเป็นธรรม
และทั่วถึง การบริการนักท่องเที่ยว เป็นการดูแลนักท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นทางตลอดการท่องเที่ยว โดยมีบริการรถรับส่ง
บ้านพักโฮมสเตย์ อาหารท้องถิ่น กิจกรรมเดินป่า เรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิต ย้อมผ้า ชมการแสดงราดาบ ตีดาบ และใส่ใจ
ในความสุข ความสะอาด ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว”
(เยาวลักษณ์ เลอกา ชุมชนห้วยตองก๊อ)

องค์ความรู้เกี่ยวกับการท่อ งเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สามารถสังเคราะห์และจาแนกตาม
ประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้
4.3.2.1 หลักกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมี 11
หลักการ ดังนี้
1) การท่องเทีย่ วอย่างรับผิดชอบ เป็นเครื่องมือการท่องเที่ยวที่ทาให้เกิดความยั่งยืน
2) การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอยู่ในทุกการท่องเที่ยว ทั้งการท่องเที่ยวโดยชุมชน การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น
3) การท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็นสมบัติส่วนรวม และมีคุณค่าแก่
คนส่วนใหญ่ การนาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งผลทระทบน้อยสุด และรักษาให้คงไว้
อย่างเดิม
4) ความรั บ ผิ ดชอบ มักเกิดขึ้นต่อเมื่อเกิดปัญหา หรือผู้ จัดการการท่องเที่ยวเห็ นถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงทาการแก้ไขปัญหา
5) การกาหนดกฎ กติกา หรือระเบียบการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวให้มีไว้ใช้ได้อย่างยั่งยืน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
6) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน บริษัททัวร์ ชุมชน หรือนักท่องเที่ยว
7) ความรับผิดชอบ หรือควรปฏิบัติตามหน้าที่ในการให้บริการ การดูแล สิ่งอานวยความ
สะดวก ที่พัก อาหาร กิจกรรม ของที่ระลึก คานึงถึงคุณค่าแก่การเป็นผู้ให้ ดูแลควบคุมความสะอาด และ
ความปลอดภัยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เป็นการดูแลจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
8) การทาการท่องเที่ยวของชุมชน การจัดการท่องเที่ยวอย่างมีความตระหนักรู้ และ
เข้าใจถึงบริ บ ทของชุมชน มีร ะบบการจัดการภายใน การชุมชนมีส่ ว นร่ว มในการแสดงความคิดเห็น
วางแผน ตัดสินใจ ดาเนินการ รับผิดชอบต่อการกระทา รับผลประโยชน์ร่วมกันพูดคุยปรึกษากัน การสร้าง
ความตระหนักให้เห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่นของตน การปลูกจิตสานึกให้คนในชุมชนรู้จัก
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รากของความเป็นตัวตน และการจัดการภายนอก การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวได้เข้าใจ
ถึงวิถีชีวิต การถ่ายทอดวิถีชีวิต รวมไปถึงการดูแลนักท่องเที่ยว โดยคานึงถึงความสุข และความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวเป็นที่ตั้ง
9) ความรับผิดชอบในการทาการท่องเที่ยว สามารถจาแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ทรัพยากรภายในชุมชน ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม พื้นที่ และชุมชน ด้าน
การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ด้านความปลอดภัย การสร้างมาตรฐานให้กับสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
ที่พัก อาหาร ห้องน้า รวมไปถึงความปลอดภัยในเรื่องของคุณภาพชีวิตของนักท่องเที่ยว และคนในชุมชน
ด้านบทบาทหน้าที่ของตนเอง
10) วิ ธี ก ารจั ด การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ เริ่ ม จากมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง
ประกอบด้วย การรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง เช่น กาลังทาอะไร ทาเพื่ออะไร ทาอย่างไร เป็นต้น สุขภาพ
เช่น ความปลอดภัย ผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพ เครื่องอุปโภค บริโภค เช่น ความสะอาด ความปลอดภัย
พฤติกรรม เช่น การมีระเบียบวินัย จิตสานึก มนุษย์สัมพันธ์ เช่น การเคารพซึ่งกันและกั น การอยู่ร่วมกัน
การพึ่งพาอาศัยกัน เศรษฐกิจส่วนบุคคล เช่น การกระจายรายได้ การแบ่งปันผลประโยชน์ การงาน เช่น
การบริการด้านอาหาร ที่พัก กิจกรรม ความสะอาด และความปลอดภัย การกระทา เช่น สิ่งที่กระทาลงไป
ควรคานึงถึงผลกระทบที่ตามมา โดยกระทบต่อใครบ้าง และผลประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งใครได้รับบ้าง
11) ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย การรับผิดชอบต่อส่วนรวม กลุ่ม เช่น การ
ช่วยกันทาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น การรับผิดชอบต่อเพื่อน หรือเครือข่ายในการทางานร่วมกัน เช่น การ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม การรับผิดชอบต่อชุมชน เช่น การดูแลรัก ษา ส่งเสริม หรือพัฒนาเด็ก
ผู้สูงอายุ โรงเรียน วัด และส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายในชุมชน
4.3.2.2 แนวทำงกำรพั ฒ นำกำรท่ อ งเที่ ย วอย่ ำ งรั บ ผิ ด ชอบ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
รับผิดชอบมีแนวทางการพัฒนา 14 แนวทาง ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นบริษัททัวร์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ชุมชน และนักท่องเที่ยวเองให้มีความรับผิดชอบร่วมกัน และคานึงถึงผลกระทบต่อชุมชน
2) การให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่อนักท่องเที่ยวอย่างครบถ้วน รวมถึงข้อควรปฏิบัติ และ
ไม่ควรปฏิบัติในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการให้เกียรติ และเคารพในสถานที่ท่องเที่ยว การไม่เอาเปรียบต่อ
สถานที่ท่องเที่ยวชุมชน
3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว มีความรับผิดชอบต่อการจัดการ การเข้าไป
สร้างกระบวนการการท่องเที่ยว การให้ความรู้การท่องเที่ยวต่าง ๆ คานึงถึง ความแตกต่างในแต่ละพื้นที่
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
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4) ชุมชน หรื อผู้ จัดการการท่องเที่ยว ควรมีความรับผิ ดชอบต่อการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวทั้งระบบการจัดการพื้นที่ การมีส่วนร่วมของชุมชน การรักษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่
การนาทรัพยากรมาใช้เพื่อการท่องเที่ยว และการบริการแก่นักท่องเที่ยว ความปลอดภั ย ความสะอาด
การดูแลต้ อนรั บ และการน าทรั พยากรมาใช้จึ งต้ อ งมี การจัด การอย่า งมีแ บบแผน และเป็นระบบ มี
โครงสร้างหน้าที่อย่างชัดเจน
5) นักท่องเที่ยว การสร้างจิตสานึกให้นักท่องเที่ยวเคารพต่อแหล่งท่องเที่ยว วั ฒนธรรม
วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ การไม่ทิ้งขยะ ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ควรทาตามกฎระเบียบของชุมชน เพื่อการอยู่
ร่วมกัน
6) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานที่ทางานกับชุมชนโดยตรง ควรมีแนวคิด
ให้ชุมชนจัดการท่องเที่ยวให้ได้อย่างยั่งยืน และควรมีความรับผิดชอบต่อการทางาน ไม่เป็น เพียงมาให้
ความรู้ในการทาการท่องเที่ยวแก่ชุมชน แต่คอยติดตาม สานต่องาน ประเมินผลอย่างสม่าเสมอ การจัด
เวทีพูดคุยกัน ปรึกษา แลกเปลี่ยน รับฟังถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ช่วยชุมชนหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เป็น
การไม่ทอดทิ้งชุมชน การทางานไม่ใช่เพียงแค่การให้ความรู้แก่ชุมชน แต่เป็นการคอยสนับสนุนส่งเสริม
การท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 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 ชุมชนที่มีการจัดการ
การท่องเที่ยวมาในระดับหนึ่งแล้ว ชุมชนน้องใหม่ที่ยังไม่เคยมีการทาการท่องเที่ยวมาก่อนเลย ชุมชนที่เพิ่ง
เริ่มต้นทาการท่องเที่ยว และชุมชนที่ทาการท่องเที่ยวมาอย่างเนิ่นนาน
10) วิธีการทางานร่วมกับชุมชน เป็นรูปแบบของการทางานร่วมกันไม่มีการใช้อานาจ
ทุกฝ่ายเป็นการทางานที่อยู่ในระดับเดียวกัน การชี้ให้ชุมชนเห็นถึงปัญหา และกระบวนการทางาน แนว
ทางการทาการท่องเที่ยวเป็นเรื่องสาคัญ ชุมชนและหน่วยงาน
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11) ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรมีความรับผิดชอบในการใช้สื่อ เพื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่
ท่องเที่ยว เนื่องด้วยสื่อที่ประชาสัมพันธ์ออกไป ไม่ว่าจะสื่อโทรทัศน์ หรือสื่ออินเทอร์เน็ต ล้วนทั้งส่งผล
กระทบต่อพื้นที่โดยตรง เพราะว่า “การลงสื่อประชาสัมพันธ์ไปเพียงหนึ่งครั้ง แต่ข้อมูลที่ลงนั้นจะอยู่
ตลอดไป” และนักท่องเที่ยวเองควรเคารพในพื้นที่ วัฒนธรรมของชุมชน และควรปฏิบัติตามกฏระเบียบที่
ชุมชนกาหนด
12) การทางานของเครือข่ายการท่องเที่ย วโดยชุมชน ควรมีความรับผิ ดชอบในทุก
กระบวนการทางาน การทางานในการขับเคลื่อนการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ควรทางานตอบสนองความ
ต้องการของพื้ นที่ อย่างคานึงถึงข้อจากัดภายในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการดาเนินการ วิธีการ
ดาเนินการ แนวคิดในการวางแผนจัดการ การสานต่อกระบวนการทางาน การประสานงานให้ชุมชนกับ
หน่วยงานภายนอก หรือบริษัททัวร์ต่าง ๆ เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ชุมชน
13) แนวทางการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ ควรท า Stakeholder Mapping เพื่ อ
วิเคราะห์แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นมีความรับผิดชอบต่อการท่องเที่ยวอย่างไร ควรมุ่งเน้นพื้นที่ (Area
Base) ก่อนจัดทา Supply Chain และในด้านเชิงนโยบายระดับประเทศสามารถนามาเป็นกรอบการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอย่างไรบ้าง สามารถนามาเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร บน
พื้นฐานของจรรยาบรรณ และวิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่
14) การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ควรเริ่มจากการวางแบบแผนในระดับนโยบายของ
ประเทศ โดยให้การท่องเที่ยวในแต่ละรูปแบบมีกฏเกณฑ์ทางกฏหมายที่ชัดเจน เพื่อเป็นกรอบสร้างความ
รับผิดชอบในการทาการท่องเที่ยวของแต่ละรูปแบบ เช่น การท่องเที่ยวโดยชุมชน ควรมีความรับผิดชอบ
ใน 3 ด้านหลัก ดังนี้
14.1) ด้านเศรษฐกิจ ควรคานึงถึงผลกระทบ และผลตอบรับทั้งเชิงบวก และ
เชิงลบจากการท่องเที่ยว ว่าชุมชนนั้นได้อะไรจากการท่องเที่ย ว และสิ่งที่ชุมชนได้รับนั้นมีประโยชน์ต่อ
ชุมชนมาก หรือน้อยเพียงใด
14.2) ด้ า นสั ง คม ควรค านึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ สั ง คม ชุ ม ชน และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การลอกเลียนแบบกัน การเลือนหายของความดั่ง
เดิม เป็นต้น
14.3) ด้านสิ่งแวดล้อม ควรคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรภายใน
ชุมชน เนื่องด้วยทรัพยากรภายในชุมชนเป็นของส่วนรวม การนามาใช้เพื่อการท่องเที่ยวควรต้องมีการ
กระจายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และควรต้องมีความรับผิดชอบต่อการนามาใช้ เช่น ป่า ถ้า น้าตก
ต้นไม้ เป็นต้น
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4.3.3 จังหวัดภูเก็ต
จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทั้งตัวแทนจากภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคชุมชน ภาพรวมล้วนมีความรู้ความเข้าใจต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่ต้อง
ตระหนักและใส่ใจต่อผลกระทบต่อชุมชน สังคม และเห็นความสาคัญของการมีการจัดการท่องเที่ยวที่มี
ระบบ ขั้นตอน โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวต้องมีจิตสานึกและมีส่วนร่วมดาเนินการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ดังตัวอย่างความคิดเห็นต่อไปนี้
“การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เป็นรูปแบบของการจัดการการท่องเที่ยวที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน ควรคานึงถึงชุมชนวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนเป็นหลัก และทาในสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนให้น้อยที่สุด เช่น
เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน ได้ทิ้งขยะ 1 ชิ้น พอเที่ยวเสร็จก็กลับไป แต่ขยะนั้นยังคงอยู่ในชุมชน และชุมชนต้อง
รับภาระในการจัดการกับขยะชิ้นนั้น”
(ดอน ลิ้มนันทพิสิฐ ประธานชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต)
“หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องล้วนมีความสาคัญต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และควรใส่ใจ
ในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เช่น ผู้ประกอบการ ควรต้องมีความเข้าใจในแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นอย่างดี และควรต้องตระหนักถึงการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว การชี้แจงข้อ
ควรปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติแก่นักท่องเที่ยวอย่างชัดเจน ส่วนมัคคุเทศก์ ควรเป็นผู้สื่อสารที่ดี ให้ความรู้ที่ถูกต้องชัดเจนแก่
นักท่องเที่ยว”
(พุธทิพย์ ภู่ทับทิม มัคคุเทศก์ท้องถิ่นชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต)
“จากประสบการณ์การเข้ามาทางานร่วมกับกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต โดยได้รับโอกาส
จากสมาชิกกลุ่มให้เข้ามาร่วมทาในการแสดงดนตรีกู่เจิง และสามารถเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นประจาจุดต่าง ๆ เนื่องด้วย
เป็นผู้พิการทางสายตา จากการได้รับโอกาสรู้สึกถึงชุมชนไม่ท อดทิ้ง และเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมาก มีความ
ภาคภูมิใจในการมอบเสียงดนตรีอันไพเราะให้แก่นักท่องเที่ยว มีความปลื้มปริ่มใจทุกครั้งเมื่อได้แสดง และนักท่องเที่ยว
เองมีความประทับใจเป็นอย่างมาก โดยได้รับค่าตอบแทนในการแสดงเล็ก ๆ น้อย ๆ และได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน
ในการร่วมกันของบประมาณการทาทางเท้าสาหรับผู้พิการทางสายตา และสามารถใช้ได้จ ริง อีกทั้งยังได้รับโอกาสหลาย
อย่างในการได้แสดงความสามารถด้านดนตรีกู่เจิง จนเป็นที่รู้จัก”
(อธิษฐ์รดา จันทร์ชูวณิชกุล นักดนตรีกู่เจิงท้องถิ่นชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต)

4.3.3.1 หลักกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงรั บผิดชอบ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมี 7
หลักการ ดังนี้
1) การท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวเนื่องกับทุกการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
เป็ น เรื่ องของจิ ตส านึ ก การตระหนักรู้ การใส่ ใจในทุกรายละเอียด และเป็นการรับผิ ดชอบต่อ ชุมชน
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ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ หรือก่อให้เกิดผลกระทบน้อย
ที่สุด
2) การจัดการท่องเที่ยวมีความรับผิดชอบต่อชุมชน คานึงถึงผลกระทบต่อชุมชนในวิถี
ชีวิต วัฒนธรรมให้น้อยที่สุด และมีส่วนในการฟื้นฟู อนุรักษ์วัฒนธรรม โบราณสถาน ประเพณี ของชุมชน
ให้คงอยู่
3) การรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยว ให้สามารถสัมผัสถึงความเป็นประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต
วัฒนธรรมของชุมชน การได้รับข้อมูล ความปลอดภัย และการบริการที่จาเป็น
4) การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน สร้างโอกาสให้คนใน
ชุมชนทุกช่วงวัยได้มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว
5) การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวใส่ใจในรายละเอียดของทุกสิ่ง การปฏิบัติตามกฎของ
สถานที่/แหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวน้อยที่สุด
6) หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความสาคัญต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การ
ใส่ใจในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
7) การท่องเที่ยวที่ทาให้นักท่องเที่ยวมีจิตสานึกในการท่องเที่ยว เคารพของความเป็นวิถี
ชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน และปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัด
4.3.3.2 แนวทำงกำรพั ฒ นำกำรท่ อ งเที่ ย วอย่ ำ งรั บ ผิ ด ชอบ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
รับผิดชอบมีแนวทางการพัฒนา 14 แนวทาง ดังนี้
1) การรวมตัวของคนในชุมชน ร่ว มขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนของตนเอง และการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรม หรือ
อาคารเก่าดั้งเดิมให้คงอยู่ และเพื่อป้องกันชุมชนจากการรุกล้าจากนักลงทุนภายนอก โดยการใช้การ
ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน
2) การร่วมกันจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อสร้างการเรียนรู้และความภาคภูมิใจให้แก่คนใน
ชุมชน และนักท่องเที่ยว ด้วยกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน การเรียนรู้สถานที่ทางศาสนา เยี่ยมชม
บ้านเก่าภายในชุมชน การเรียนรู้การทาอาหารท้องถิ่น การแสดง การเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น
3) การมีแนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่ชัดเจน เพื่อให้เป็นแนวทางให้ทุกคนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว และควรเปิด
โอกาสให้ เด็ ก ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก าร สามารถเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด กิ จ กรรม ชาวบ้ า นคนไหนที่ มี
ความสามารถในด้านใดให้เข้ามาจัดการดูแลในเรื่องนั้น เช่น กิจกรรมการทาอาหาร การเปิดบ้า นให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น
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4) การพัฒนาการท่องเที่ยวใช้ชุมชนเป็นตัวตั้งสาคัญ โดยมีหลักการพัฒนาด้วยการจัด
ประชุมพูดคุยกับคนในชุมชนก่อนทาโครงการ/จัดกิจกรรม ให้มีส่วนร่วมทั้ง การร่วมคิด การร่วมวางแผน
การร่วมทา การร่วมแก้ไขปัญหา /การร่วมรับผิดชอบ การร่วมรับผลประโยชน์
5) การกาหนดกฎระเบียบของชุมชน และข้อปฏิบัติร่วมกันชัดเจน เพื่อควบคุมและลด
ผลกระทบต่อชุมชน เช่น การกาหนดเวลาเปิด – ปิดตลาด ชุมชนสามารถเรียกร้องสิทธิ และสามารถ
จัดการชุมชนได้โดยชุมชนเอง เช่น หากมีหน่วยงานหรือบริษัทไหนต้องการใช้พื้นที่ภายในชุมชนในการถ่าย
ภาพยนตร์ ถ่ายละคร หรือทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ต้องเข้ามาขออนุญาตประธานชุมชน หรือการ
ควบคุมนักลงทุนจากภายนอก เพื่อรักษาโอกาสกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน
6) การรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยว ด้วยการให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวอย่างชัดเจนทั้งเรื่อง
สถานที่ อาหาร วัฒนธรรม การสอบถามข้อมูลนักท่องเที่ยวก่อนมาท่องเที่ยว การให้บริการนักท่องเที่ยว
เช่น อาหาร ร่มกันฝน ชุดแต่งกายท้องถิ่น เป็นต้น
7) การสร้างความรับผิดชอบให้แก่นักท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชน ให้มีจิตสานึกในการปฏิบัติ
ตนเมื่อเข้ามาทากิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน ด้วยการสร้างจิตสานึกเคารพของความเป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ของชุมชน และควรต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัด
8) การจัดการอานวยความสะดวก เช่น การปิดถนนเพื่อตั้งร้านค้า เปิด ให้นักท่องเที่ยว
ได้เข้ามาเดินชมอย่างปลอดภัย โดยไม่ให้กระทบต่อชุมชน มีรถพยาบาลเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉิน มีการ
จัดการขยะ กาหนดวันเวลาในการมาเก็บขยะ และมีถังขยะสาหรับนักท่องเที่ยว มีการสร้างทางเท้าสาหรับ
ผู้พิการ โดยมีกฏเกณฑ์ในการห้ามวางของขาย หรือตั้งร้านขีดขวางบนทางเท้า มีการกาหนดที่จอดรถ เพื่อ
การสัญจรสะดวกมากขึ้น
9) ชุมชนทางานร่วมกับหน่วยงานผู้มีส่วนช่วยส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ด้วย
รูปแบบการทางานร่วมกันเพื่อควบคุมผลกระทบต่อชุมชน เช่น การจัดทาการประชาสัมพันธ์ ทาการตลาด
ป้ายสื่อความหมาย ป้ายราคาสินค้า การจัดแสดงวัฒนธรรม การจัดการท่องเที่ยว ความปลอดภั ย ความ
สะอาด การจัดการขยะ ความสะอาดร้านค้าและตลาด
10) การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ชุมชนควรมีการร่วมประชุมวางแผนในการจัดการ
ต่างๆภายในชุมชนอย่างมีแบบแผน และมีการแบ่งความรับผิดชอบในการทางานที่ชัดเจน เพื่อควบคุม
ความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อชุมชน พื้นที่ สิ่งแวดล้อ ม ทั้งการจัดการขยะ การปรับภูมิทัศน์ การให้
ความรู้ การบริการต่าง ๆ อาหาร ที่พัก ความปลอดภัย ความสะอาด เพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อชุมชน
11) การประชุมชนกันภายในชุมชนอย่างสม่าเสมอ มีการประสานงานกับชุมชน และ
หน่วยงานท้องถิ่นทุกครั้ง เมื่อต้องจัดกิจกรรม หรือโครงการใดโครงการหนึ่ง ในกรณีบางอย่างที่นอกเหนือ
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กฎหมาย ไม่มีการตั้งกฎบังคับ ชุมชนใช้วิธีการพูดคุยแบบประณีประนอม และหาข้อตกลงร่วมกัน และ
กลุ่มเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เข้ามาร่วมกิจกรรมเสมอ
12) การให้ค่าตอบแทน และมีการจัดตั้งกองทุนสะสมรายได้จากการท่องเที่ยวส่วนหนึ่ง
ไว้ เพื่อนามาพัฒนาชุมชน และช่วยเหลือสังคม
13) การรณรงค์การลดสูบบุหรี่ โดยการติดป้ายสื่อความหมายไว้ตามจุด รอบเมือง อีกทั้ง
ยั งมีป้ ายสื่ อ ความหมายต่า ง ๆ ตั้งไว้เพื่อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ยวได้ ท ราบ และปฏิบัติต ามถื อ เป็ นการเข้ า มา
ท่องเที่ยวอย่างรับชอบต่อชุมชน ได้แก่ ป้ายระวัง ป้านแผนที่ ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ป้านห้ามทิ้งขยะ
14) การตรวจสอบความสะอาด ราคาสินค้า ร้านอาหาร ตลาด การจัดสรรงานให้เหมาะ
กับ ความสามารถของแต่ล ะคน เช่น ใครถนัดด้านอาหาร หน้าที่ที่ได้รับคือ การทาอาหาร การสอน
ทาอาหารแก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น และการรณรงค์ร้านค้า ร้านอาหารให้ลดการใช้พลาสติก
4.3.4 จังหวัดสตูล
การศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของตัวแทนองค์กรและชุมชนในพื้นที่
จังหวัดสตูล สามารถแยกแยะออกเป็น การรับรู้และความรู้ความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และ
การถอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบได้ดังนี้
4.3.4.1 กำรรับรู้และควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อคำว่ำ “กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ”
จากการจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน และตัวแทนภาค
ชุมชน สามารถสรุปได้ว่าแต่ละภาคส่วนมีความรู้และความเข้าใจคาว่า “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ”
ในแง่มุมต่างๆ ที่สะท้อนได้ถึงการมีความรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่ง แต่ยังขาดรายละเอียดสาคัญที่ควรรู้
เพื่อน าไปสู่ การมองถึงแนวทางการพัฒ นาบุคลากรให้ มีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ ดังนี้
1) ภำครัฐ รับรู้คาว่า “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ” จากการเข้าร่วมประชุมรับฟังวาง
แผนการกาหนดนโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ แต่ยังไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ของคาว่า “การท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ” จากการสังเกตในแต่ละหน่วยงานมีการจัดการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันออกไป และไม่ได้
มีการบูรณาแผนการท่องเที่ยวร่วมกัน เป็นลักษณะของต่างคนต่างทา ในแต่ละพื้นที่ต่างมีแบบแผนงาน
ของตน จึงไม่เห็นกระบวนการทางานร่วมกันของในแต่ละพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับอุทยาธรณีโลก อีกทั้งในแต่
ละพื้นที่มีแบบแผนการจัดการท่องเที่ยวที่เน้นเฉพาะพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวทางอุทยานธรณีโลก น้อย
ครั้งที่พูดถึงการจัดการชุมชน แนวทางการพัฒนาแหล่งพื้นที่ท่องเที่ยวในชุมชน หรือการส่งเสริมความรู้
ให้แก่ชุมชนโดยรอบ แต่ไม่มีการคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการท่ องเที่ยว ที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่
อุทยานธรณีโลก ตัวอย่างเช่น ถ้าเลสเตโกดอนมีการรับนักท่องเที่ยวจานวนมาก โดยไม่คานึงถึงพื้นที่ ซึ่ง
ภายในเป็นถ้า มีอากาศที่ถ่ายเทน้อยกว่าข้างนอก ทาให้การรับนักท่องเที่ยวมากเกินไป เกิดความแออัด
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อากาศหายใจไม่เพียงพอ และการให้ค วามรู้แก่นักท่องเที่ยว มีผู้ให้ความรู้จริงเพียงแค่คนเดียว แต่ผู้ดูแล
คนอื่นไม่มีความรู้เกี่ยวกับ Geopark ส่วนใหญ่เป็นการพาชมภายในถ้า การให้นักท่องเที่ยวจินตนาการ
มากกว่าการให้ความรู้จริง เนื่องด้วยจานวนนักท่องเที่ยวเยอะ ทาให้ไม่ได้ยินมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ ที่ให้
ความรู้ภายในถ้า
2) ภำคเอกชน ผู้ประกอบการไม่เคยได้ยินคาว่า “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ” มา
ก่อน โดยบริษัทที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดให้ความสาคัญกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในแต่ละ
บริษัทมีการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวก่ อนเสมอว่าควรปฏิบัติ หรือไม่ควรปฏิบัติอะไร และมีการลดการใช้
พลาสติก โดยเริ่มจากทางบริษัททัวร์ก่อน และได้ส่งเสริมชุมชนให้ลดการใช้พลาสติกด้วย เช่น การใช้ขวด
น้าแทนการใช้แก้พลาสติก การใช้ภาชนะใส่อาหาร หรือของว่างที่สามารถนากลับมาใช้ซ้าได้ใหม่ ได้แก่
จานพลาสติก กล่องพลาสติก หรือเป็นภาชนะที่ย่อยสลายได้ ได้แก่ ใบตอง ตะกร้าหวาย เป็นต้น แต่ยัง
ต้องค่อย ๆ ดาเนินการ เนื่องจากวัสดุบางอย่างนักท่องเที่ยวมองว่าไม่สะอาด และบางอย่างต้องใช้ต้นทุน
สูง บริษัททัวร์ที่เข้าร่วมทั้งหมดมีการให้ความสาคัญกับการรับผิดชอบต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น มีการ
แจ้งข้อมูลรายละเอียดของพื้นที่แก่นักท่องเที่ยวก่อนทาการท่องเที่ยว เช่น การเข้าไปเยี่ยมชมวัด ทาง
มัคคุเทศก์ มีการแจ้งเรื่องการแต่งกายที่เหมาะสมก่อนเสมอ และการเข้าไปเรียนรู้ในชุมชน ทางมัคคุเทศก์
มีการเล่าเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาของวิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าใจและเกิด
ความเคารพในชุมชน/แหล่งท่องเที่ยว และยังให้ความสาคัญกับการรับผิดชอบต่อชุมชน มีการสั่งอาหาร/
อาหารว่างภายในชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนส่วนหนึ่ง และมีการส่งเสริมกิจกรรม
ของชุมชน โดยการนามาใส่ในรายการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้เข้าไปเรียนรู้ และเพื่อให้ชุมชนมี
รายได้ในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว
3) ภำคชุมชน ชุมชนไม่เคยได้รับรู้คาว่า “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ” มาก่อน แต่
ปัจจุบันได้ทาการจัดการท่องเที่ยวตามรูปแบบหน่วยงานเข้ามาส่งเสริม และชุ มชมมีการจัดการท่องเที่ยว
ด้ว ยตนเอง โดยการจั ดการท่องเที่ยวของชุมชน มีความตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรสิ่ งแวดล้ อ ม
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนให้คงอยู่ ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
ส่วนหนึ่งเท่านั้น เนื่องด้วยชุมชนมีอาชีพหลักเดิมอยู่แล้ว
4.3.4.2 องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูล ทั้งตัวแทนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน ภาพรวมล้วนมีความรู้ความเข้าใจต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่
ต้องตระหนักและใส่ใจต่อผลกระทบต่อชุมชน สังคม และเห็นความสาคัญของการมีการจัดการท่องเที่ยวที่
มีระบบ ขั้นตอน โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวต้องมีจติสานึกและมีส่วนร่วมดาเนินการจัดการ
ท่องเทีย่ วอย่างรับผิดชอบ ดังตัวอย่างความคิดเห็นต่อไปนี้
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“การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เป็นการรู้ขอบเขต ข้อจากัด กฏระเบียบของแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน
โดยการมีจิตสานึก รู้จักการเคารพต่อสถานที่ ชุมชน วัฒนธรรม ความรับผิดชอบไม่เป็นเพียงแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น
ควรเป็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยการเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
บริษัททัวร์ ชุมชน หรือนักท่องเที่ยวเอง
(วรางคณา ปะสะสุข บริษัท Buddy Natures Tour จากัด)
“การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบต้ อ งคิ ด รอบด้ า น ทุ ก การท่ อ งเที่ ย ว และทุ ก คนที่ เ กี่ ย วข้ อ งต้ อ ง
รับผิดชอบการกระทาของตนเอง และต้องไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม”
(ชาวบ้านชุมชนบ้านโตนปาหนัน จังหวัดสตูล)
“การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เพียงแค่มาท่องเที่ยวแล้วกลับ แต่เป็นการ
ท่องเที่ยวที่ให้ความเคารพต่อวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น กฏระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยว ไม่สร้างผลกระทบต่อสถานที่
ท่องเที่ยว ไม่วิพากษ์วิจารณ์ ไม่นาความคิดของตนเองไปตัดสินคนอื่น เพียงแค่รู้จักเขาได้ไม่นาน”
(ฐิติวัฒน์ อุณาตระการ สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ -TRTA)
“เคยได้ยินการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมาบ้าง ว่าการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นการท่องเที่ยวที่
เข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีจิตสานึก ไม่ทาลายทรัพยากรภายในพื้นที่ให้สูญเสีย”
(เอกชัย พรหมด้วง มัคคุเทศก์)
“การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เป็นการท่องเที่ยวที่ใส่ใจในรายละเอียดเล็ก ๆ ของสถานที่ท่องเที่ยว
เช่น กฏระเบียบ ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิ บัติ และเมื่อนาสิ่งใดเข้ามา ก็ต้องนาสิ่งนั้นกลับ ออกไป เพื่อไม่สร้า ง
ภาระหน้าที่ให้แก่ผู้ดูแลสถานที่ท่องเที่ยว”
(สมเกียรติ ศรีแสง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล)

องค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สามารถสังเคราะห์และจาแนกตามประเด็น
ต่างๆ ได้ดังนี้
1) องค์ประกอบของกำรท่องเที่ยวอย่ำ งรั บผิดชอบ การท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบ
สามารถจาแนกความรับผิดชอบออกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1.1) สถานที่ท่องเที่ยว การปฏิบัติตามกฏระเบียบ การให้ความสาคัญต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสะอาด
1.2) ชุมชน การเคารพต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ การปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบของชุมชน
1.3) นั กท่องเที่ยว การให้ ข้อมูล แหล่ ง ท่ องเที่ยวอย่ า งชัด เจน การให้ ข้ อ มู ล
กิจกรรมการท่องเที่ยว รวมไปถึงข้อมูลการปฏิบัติ และการไม่ควรปฏิบัติ
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1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เป็นทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน บริษัททัวร์ต่าง ๆ
2) หลักกำรของกำรท่องเที่ยวอย่ำ งรั บผิดชอบ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมี 6
หลักการ ดังนี้
2.1) การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เป็นการท่องเที่ยวที่อยู่ในทุกการท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องด้วยการท่องเที่ยวเป็นการนาทรัพยากร
ภายในท้ อ งถิ่ น มาใช้ เ พื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ค วามตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ
ทรัพยากรเหล่านั้น เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างยั่งยืน
2.2) การท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามตระหนั ก คิ ด อย่ า งรอบด้ า น ทั้ ง ด้ า นวิ ถี ชี วิ ต
วัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการท่องเที่ยวที่ใส่ใจรายละเอียด และเห็นถึงคุณค่าของสิ่ง
เหล่านี้ โดยไม่กระทาการใด ๆ ที่ส่งผลกระทบด้านลบ
2.3) การจัดการท่องเที่ยวที่นาหลักคาสอนของศาสนา มีการกาหนดกฏระเบียบ
ในการปฏิบัติ และข้อห้ามที่ชัดเจน เพื่อควบคุมผลกระทบที่อาจตามมาจากการท่องเที่ยว
2.4) การท่องเที่ยวที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นชุมชน ผู้ประกอบการ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ บริ ษั ท ทั ว ร์ ต่ า ง ๆ ต่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในทุ ก การกระท าของตนที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
2.5) การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบการมาเยือน
อย่างมีสติ มีจิตสานึกในแหล่งท่องเที่ยว ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
2.6) การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่การมาท่องเที่ยว แต่เป็นการท่องเที่ยว
ที่มองถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการมาท่องเที่ยว ได้แก่ สิ่งที่นักท่องเที่ยวจะรับกลับไป สิ่งที่ชุมชน หรือ
สถานที่ท่องเที่ยวจะได้รับจากการท่องเที่ยว
3) แนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ มี 8 แนวทาง ดังนี้
3.1) การกาหนดขั้นตอนการคัดเลือกชุมชน เพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ ด้วยการคัดเลือกชุมชนที่ทาการท่องเที่ยว และมีความพร้อมร่วมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยว
ส ารวจชุมชน หาจุ ดแข็ง จุ ดอ่อน ของชุมชน สร้างกระบวนการคิดร่ว มกันกับชุมชน ร่ว มกันวางแผน
จั ด กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ รองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ประเมิ น ผลการจั ด กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว และ
ดาเนินการแก้ไขปัญหา

114

3.2) การให้ความรู้ในการจัดการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แหล่งท่องเที่ยว โดย
เฉพาะที่ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน เนื่ อ งด้ ว ยชุ ม ชนมี ค วามละเอี ย ดอ่ อ นทั้ ง วั ฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงต้องมีการปกป้องพื้นที่ และความเป็นวิถีของชุมชนให้คงอยู่
3.3) การวางระบบการสื่ อ สารให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเกิ ด ความเข้ า ใจในสถานที่
ท่องเที่ยว วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น เคารพความเป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน ไม่เข้ามารบกวนชุมชน
3.4) บริษัทท่องเที่ยวทาหน้าที่ในการนาเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวให้ถูกต้องและ
ชัดเจน ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวได้เข้าใจในบริบทพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยว การชี้แจงรายละเอียดข้อควร
ปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติให้นักท่องเที่ยว จะสามารถช่วยคัดกรองนักท่องเที่ยวได้ในระดับหนึ่ง เพื่อช่วย
ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยว
3.4) ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ไม่ใช่เพียงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ ยวเท่านั้น ต้องมีตระหนักถึงคนในพื้นที่ ที่มีทั้งบุคคลที่ทา
การท่องเที่ยว และไม่ได้ทาการท่องเที่ยว และอยู่ในพื้นที่เดียวกัน การท่องเที่ยวเป็นการนาทรัพยากร
ส่ ว นรวมมาใช้ จึ ง ต้ อ งมี ห น่ ว ยงานทางวั ฒ นธรรม หรื อ หน่ ว ยงานพั ฒ นาชุ ม ชน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คน
สิ่งแวดล้อม เข้ามาให้ความรู้ในด้านการจัดการร่วมกัน รวมถึงบริษัททัวร์ ผู้ประกอบการ ชุมชน เข้ามาร่วม
เรียนรู้ไปด้วยกัน เพื่อให้การท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน
3.6) หน่วยงานทุกหน่วยงานที่ทาการท่องเที่ยวทั้ง หน่วยงานภาครัฐ องค์การ
เอกชน รวมไปถึงบริ ษัททัวร์ต่าง ๆ มีความตระหนักถึงความรับผิ ดชอบต่อการท่องเที่ยว สร้างความ
รับผิดชอบร่วมกัน
3.7) การคัดเลื อกนักท่องเที่ยว โดยการวิเคราะห์ ลั กษณะของนักท่องเที่ ย ว
ความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อจัดกิจกรรมให้ตรงต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยที่ชุมชน หรือ
แหล่งท่องเที่ยวยอมรับได้ และไม่สร้างผลกระทบที่ตามมาต่อชุมชน
3.8) การพัฒนาเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวนาไปสู่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
เริ่มจากการให้ชุมชนมีความเข้าใจในวิถีชีวิต และบริบทของชุมชน การร่วมวงพูดคุย เสนอความคิดเห็น
ร่วมกัน เพื่อหาทางออกร่วมกัน โดยการยึดเสียงข้างมาก แต่ไม่ละเลยเสียงข้างน้อย การให้ความรู้แก่ชุมชน
โดยการพูดคุย แสดงความคิดเห็น เสนอแนวทางในการพัฒนาและแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยให้
เกียรติชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเอง การให้ชุมชนทดลองปฏิบัติ เรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อให้ชุมชน
เข้าใจ และเห็นถึงปัญหาด้วยตนเอง และมีระบบการให้คาปรึกษา และช่วยเหลือ สนับสนุนชุมชน
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ส่วนที่ 2 แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
4.4 แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบของผู้บริหำร
ภำครัฐและภำคเอกชน
ผู้ บ ริ ห ารภาครัฐ และเอกชนได้วิเคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรค และความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และได้ให้แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ดังนี้
4.4.1 ปัญหำ อุปสรรค และควำมไม่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
การท่องเที่ยวที่มีอยู่จัดว่าเป็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบหรือไม่นั้นต้องมีกระบวนการทางานที่
สัมผัสได้จริง เป็นการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชน เป็นการท่องเที่ยวที่ demand กับ supply ต้อง
สั มพัน ธ์กัน ไม่ห นั กไปด้านใดด้านหนึ่ง อย่างไรก็ตามมีข้อสั งเกตว่า การท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบใน
ประเทศไทยไม่มีรูปแบบปรากฏให้เห็นชัดเจนเท่าใดนัก ประเด็นเรื่องความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่มีแทรกอยู่
กระบวนการทางานของผู้ประกอบการบางกลุ่ม เป็นแนวทางในการดาเนินงานของการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน และมีอยู่ในหลักเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกได้
ว่า ในพื้นที่นั้นมีการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเกิดขึ้น สามารถประมวลปัญหา อุปสรรค และความไม่
ชัดเจนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ได้ดังนี้
4.4.1.1 กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกละเลย
การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรับ ผิ ด ชอบเป็ น ประเด็น ส าคั ญ ที่ ถู ก ละเลย ในที่ นี้ ห มายความว่า
คาว่าการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นสาคัญ ไม่ได้มีการกาหนดนิยาม
ความหมายให้เข้าใจว่าคืออะไร ต้องมีลักษณะอย่างไร แตกต่างหรือเหมือนหรือเป็นส่ วนหนึ่งของการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบอื่นๆอย่างไร ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นการดาเนินงานและการทากิจกรรมทางด้าน
การท่องเที่ยวทุกประเภท หากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนขาดความรับผิดชอบก็ยากที่จะทาให้ การ
ท่องเที่ย วนั้ น ๆประสบผลส าเร็ จ ได้ ดังนั้น เมื่อแนวคิดดังกล่ าวถู กละเลยจึง ทาให้ ผู้ ที่ มีส่ ว นเกี่ย วข้ อ ง
ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ไม่มีความเข้าใจ และไม่ตระหนักว่า ความรับผิดชอบกับการท่องเที่ยวลักษณะต่างๆที่
มีอยู่นั้นมีความสัมพันธ์หรือส่งผลกระทบต่อกันอย่างไร ดังจะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจึง
เป็ น ประเด็ น ที่แฝงอยู่ในหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล ของหน่วยงานต่างๆ ดั งตัว อย่างความคิดเห็น
ต่อไปนี้
“ท่องเที่ยวโดยชุมชนมันก็เป็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในแง่ที่ว่าเรากระจายรายได้ให้กับชุมชน
ให้กับเจ้าของประเทศ ให้กับเจ้าของวัฒนธรรม เจ้าของท้องถิ่นและโดยที่เราเองเราก็ต้องในส่วนชุมชนเองเราก็ต้องทางาน
ลักษณะให้มันไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรา เราจะก็รักษาสิ่งแวดล้อมของเรา เราก็รักษาสิ่งแวดล้อมของเรา ก็คือ
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เหมือนเราเป็นผู้ที่อนุรักษ์ด้วย เพราะฉะนั้นแล้วทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวกับทุกคนต้องรับผิดชอบหมดใน
ทุกๆจุดไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่ง ต้องร่วมกัน เพราะว่าชุมชนเองในฐานะเจ้าของทรัพยากรพื้นที่รับผิดชอบมากที่สุด
เพราะว่าชุมชนตัวนาให้คนอื่นช่วยกันดูแล เป็นตัวอย่างที่ดีที่ ที่พี่มองการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านมันเยอะแต่ว่ามันมี
ไม่กี่ที่ที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับการท่องเที่ยว ได้เป็นเหมือนกับแหล่งเรียนรู้ด้วยสร้างจิตสานึกด้วยอันนี้ค่ะ หลาย
ชุมชนที่เราทางานด้วยมีหลายชุมชนที่เป็นชุมชนเรื่องของเน้นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร”
(สุภาพร ปราชญ์อาไพ บริษัท Royal Sink Holiday จากัด)
“การท่องเที่ยวนามาซึ่งชีวิตที่ดีขึ้น ให้ความสัมพันธ์กับชุมชน คือหมายถึงชุมชนที่ตระหนักรู้ที่จะให้
ความสาคัญกับการต้อนรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบที่ไม่เสีย Identity ของตนเอง คือ ไม่ทิ้งผลลบไว้ ขณะเดียวกันคนที่
นาพานักท่องเที่ยวไป ก็ได้ดูแล้วพิจารณาแล้วว่าพื้นที่นี้ มีความแข็งแรง...แหล่งท่องเที่ยวก็อาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้รางวัล Tourism Award พยายามที่จะสนับสนุนหาผู้ประกอบการที่มีแนวคิดแบบนี้
ในการก่อตั้งอุตสาหกรรมของตนเองและธุรกิจของตนเอง ส่วนบางอย่างที่กระจัดกระจายอาจจะเป็นเรื่องข องการ
ตระหนักรู้โดยตัวของนักท่องเที่ยว Demand กับ Supply ต้องไปด้วยกัน”
(น้าฝน บุญยะวัฒน์ ผู้อานวยการฝ่ายวางแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

“เรามีในระดับหนึ่งนะคะ แต่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทาให้ทุกคนรู้สึกว่าการท่องเที่ยวอย่ าง
รับผิดชอบ แต่มันเหมือนเป็นกฎปฏิบัติในแต่ละภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ซึ่งเขาก็จะมีกฎกติกาของเขา ซึ่ง เราก็ทา
มานานแล้วในเรื่องของ Green Hotel รางวัลใบไม้สีเขียวที่เราเข้าไปมีสว่ นร่วม แล้วก็รวมไปถึงเมื่อก่อนที่เรามีเรื่องของ 7
Green concept เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันคลี่คลายตัวของมันอยู่ในเรื่องเหล่านี้ Concept เหล่านี้ พี่ว่ามันมีอยู่ คือมัน
ไม่ได้ถูกยกขึ้นมาแล้วมองว่านี่คือ การท่องเที่ยวอย่างรับ ผิดชอบ หรือการทากิจกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
...คือไม่ได้เกิด Movement อย่างจริงจังในบ้านเรา มันกลืนอยู่ในสิ่งต่างๆ มันมีอยู่แล้วแต่มันซ่อนอยู่ในข้อปฏิบัติต่างๆ
อย่าง ททท.เองก็จะมี Code of conduct ให้กับนักท่องเที่ยวได้ทราบว่า ไปทางเรือ ทางบก มีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไร”
(กุลปราโมทย์ วรรณะเลิศ ผู้อานวยการกองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิค
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

4.4.1.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เข้ำใจแนวคิดเรื่องกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กล่าวได้ว่าเป็น
ปัญหาที่สืบเนื่องมาจากว่า การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็น ประเด็นสาคัญที่ถูกละเลยตามที่กล่าวไป
ข้างต้นจึงส่งผลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ ไม่ตระหนัก และไม่เห็นถึงความสาคัญใน
ประเด็นดังกล่าวนี้ว่าคืออะไร มีขอบเขตกว้างขวางเพียงใด ต้องดาเนินการอย่างไรจึงจะเรียกได้ว่าเป็นการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น
ต้องให้บุคลากรของเราเข้าใจก่อนว่าการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบคืออะไร ถ้าทุกคนเข้าใจชัดเจนแล้วมี vision
ที่มีทิศทางที่ไปเดียวกัน ตรงนี้ที่จะทาให้เขาคงได้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปบอกให้เขาทาทุกอย่างได้ในสิ่งที่ต้องการ
เพราะนี่คือสิ่งที่มันอยู่จากใจไม่ใช่จากสมอง ถ้าจิตใจเข้าใจเรื่องของความรับผิดชอบคืออะไร แล้วรู้สึกว่าตัวเองต้อง
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รับผิดชอบสิ่งใดบ้าง เขาจะทาในสิ่งที่ควรจะทามากกว่าการที่ มีกฎระเบียบจัดการ เพราะฉะนั้นการเทรนนิ่งสาคัญมาก
บุคลากรทุกจุดต้องมีเทรนนิ่งและให้เข้าใจในจุดเดียวกันทิศทางเดียวกัน โดยถ้าเรามีความพยายามทาการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบชัดเจนคิดว่าทุกภาคส่วนสามารถที่จะไปด้วยกันได้ในจุดเดียวกัน Vision ต้องชัด Action ก็จะมา
(สุภาพร ปราชญ์อาไพ บริษัท Royal Sink Holiday จากัด)

4.4.1.3 กำรท่ อ งเที่ ย วอย่ ำ งรั บ ผิ ด ชอบขอบเขตขึ้ น อยู่ กั บ กำรปฏิ บั ติ ถึ ง ควำม
รับผิดชอบ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบขอบเขตขึ้นอยู่กับ การปฏิบัติถึง ความรับผิดชอบ ในที่นี้
หมายความว่า คาว่า ความรับผิดชอบเป็นคาที่มีขอบเขตกว้าง มองได้หลายแง่มุม เป็นสิ่งที่ต้องอาศัย
ระยะเวลาเป็ น เครื่ องพิสู จ น์ ว่า การกระทาที่จะถือว่าเป็น ความรับผิ ดชอบหรือ มีความรับผิ ดชอบนั้ น
เกี่ยวข้องกับใคร มีส่วนช่วยลดปัญหาตลอดจนผลกระทบต่างๆได้มากน้อยเท่าไหร่จึงจะจัดว่าเป็นการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ดังนั้น อาจจะเป็นการยากที่จะยืนยันว่าการท่องเที่ยวที่มีอยู่หรื อกิจกรรมที่ทา
อยู่ในพื้นที่นั้นเป็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอย่างแท้จริง สามารถลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ความรับผิดชอบท่องเที่ยวก็มีให้เห็นอยู่ใน
บางส่วน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการบางกลุ่มที่ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น
“จริงๆมันก็มี เพียงแต่เราไม่ค่อยก่อตัวถ้อยคานี้หรือ Movement นี้ อย่างเป็นรูปธรรม แล้วก็มีของ
สมาคม TRTA ที่ พ ยายามรวบรวมกลุ่ ม คนที่ ด้ ว ยชื่ อ มั น ก็ อ าจจะเออ เขาก็ อ ยากเป็ น บริ ษั ท ทั ว ร์ ที่ อ ยากแสดงความ
รับผิดชอบ และมีปฏิบัติการซ้าๆในเรื่องนี้ ทาให้เกิดการรับรู้ แต่จริงๆถ้าเราแยกในการปฏิบัติการของเขามีเรื่องนี้อยู่ไหม
มี Responsible Tourism อยู่ ไ หม ซึ่ ง ชุ ม ชน CBT ที่ เ ป็ น CBT แท้ ก็ เ ป็ น Responsible Tourism บริ ษั ท ทั ว ร์ ที่ เ ป็ น
สมาชิก TRTA หรือว่า TICA ที่เขามีปฏิบัติการในการทางานเพื่อจะลดผลกระทบทั้ง 3 ด้านที่กล่าวไปข้างต้น ก็เป็น RT
หรือว่า Accommodation ที่เขาพยายามจะได้ certify ที่ไม่ว่าจะมาจาก Green life, Travel life เขาก็มีปฏิบัติแล้วว่า
เขาทาแล้วเขาให้บุคคลที่ 3 มา certify เขา ว่าเขาเป็นอย่างไร มันก็มีอยู่เหมือนการพยายามส่งเสริมในระดับ Activity ใน
เรื่องการใช้เรื่องของการเดิน การปั่ นจักรยาน การใช้บริการรถสาธารณะให้มากขึ้น อันนี้ก็เป็นปฏิบัติที่พยายามจะ
รับผิดชอบ”
(พจนา สวนศรี อดีตผู้อานวยการสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน )
โดยความเห็ น ส่ ว นตั ว ยั ง ไม่ มี ภ าพที่ ป รากฏชั ด เจน ไม่ มี Movement ไม่ เ ป็ น ธรรมชาติ ข องการ
เคลื่อนไหวการท่องเที่ยวในประเทศไทยในภาพรวม คือตรงนี้เหมือนกับเราต้องไปรณรงค์หรือต้องไปหากลุ่มคนที่มี
จิตสานึกตรงนี้เอง ซึ่งเขามีอยู่แล้ว แต่มันไม่เหมือนกับถูกกระตุ้นด้วยความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง แต่มันก็
ยังอยู่ในใจคน ที่เรากาลังพูดทุกวันนี้ว่าทุกคนควรจะนึกถึงสิ่งแวดล้อม แล้วทุกคนก็จะลุกขึ้นมาถือถุงผ้ากัน แต่เหมือนกับ
ว่าความเข้าใจเบื้องต้น เราลดการใช้พลาสติก ให้ลดมาจากข้างใน การปลูกฝังให้เรานึกถึงผลกระทบ ให้เกิดการตระหนัก
รู้เอง ถ้าทาแบบนั้นน่าจะดีทาแบบนี้น่าจะดี มันควรออกมาจาก Inner เอง
(น้าฝน บุญยะวัฒน์ ผู้อานวยการฝ่ายวางแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
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4.4.1.4 นโยบำยของหน่ว ยงำนที่เ กี่ ย วข้ อ งไม่สนับ สนุน เรื่ องกำรท่อ งเที่ย วอย่ ำ ง
รับผิดชอบ
นโยบายของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งไม่ ส นั บ สนุ น เรื่ อ งการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ
หมายความว่า นโยบายโดยภาพรวมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมักจะให้ความสาคัญกับเรื่องตัวเลขทาง
เศรษฐกิจเป็นหลักมากกว่าการจัดท่องเที่ยวที่มีสมดุล เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และทาให้ส่งผลกระทบ
ต่อส่วนรวมให้น้อยที่สุดเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นทุนที่สาคัญ
นั้นยังคงอยู่เพื่อให้การท่องเที่ยวสามารถเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่
มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องผลกาไรหรือผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพียงอย่างเดียว
“หากเราจะเอาเรื่องเศรษฐกิจมาเราก็ไม่ผิด เศรษฐกิจนาพาให้เราเจริญขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น เราเอา
เรื่องฉันทะและพัฒนามาควบคุมไม่ให้เกินเลย ก็ไม่ใช่ว่าเราจะเจริญไม่ได้ แต่เราจะต้องไม่เห็นแก่ตัว เพราะการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบคือเราต้องไม่เห็นแก่ตัว เพราะถ้าเราเห็นแกตัวเราก็จะไปหน้าเร็ว หลงเร็วเราก็จะไม่สนใจผลกระทบ
ย้อนกลับมาเรื่องนี้ตรงๆเลยคือ การมีความรับผิดชอบ คือ การไม่เดินไปแบบพังๆ เราคิดถึงว่าคนอื่นจะได้รับความ
เสียหายไหม เราก็ค่อยๆโต และเราก็กินได้ยาวและยั่งยืน เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไม่ได้มีข้อค้าน ถ้าในรายละเอียดคนที่อยู่
ใน องคาพยพ จะต้องใจเย็นๆ ใช้ประโยชน์จากการเป็นเมืองพุทธ รู้จัก ละ ลด หันมองว่า เราจะเอาเร็ว รวยเร็ว เจ๊งเร็ว
แล้วทิ้งคนอื่นไว้โดยที่เราไม่รู้สึกผิดชอบกับมันเลย จริงๆมันก็คือ เราก็กินยาวมันจะทาให้เราก้าวอย่างระมัดระวังและมี
ปัญญาและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ใช้หลักศาสนาพุทธได้ 100% เลย”
(น้าฝน บุญยะวัฒน์ ผู้อานวยการฝ่ายวางแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

4.4.2 แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
ผู้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยงานภาครัฐ และเอกชนได้ให้ แนวทางการพั ฒ นาบุ คลากรเพื่ อรองรั บ การ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ดังนี้
4.4.2.1 หน่วยงำนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเข้ำใจ ทบทวนวิธีคิด และปรับเปลี่ยน
นโยบำย
หน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเข้าใจ ทบทวนวิธีคิด และปรับเปลี่ยนนโยบาย กล่าวคือ
หน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีความรู้ความเข้าใจว่า การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมีลักษณะ
อย่างไรเพื่อให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อของผู้คนในพื้นที่น้อยที่สุด รวม
ไปถึงการทบทวนวิธิคิด กระบวนการทางาน และปรับเปลี่ยนนโยบายให้เหมาะสมมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ทุก
ฝ่ายเข้าใจและตระหนักถึงเรื่องการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบได้มากขึ้น ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนผล ไม่เห็น
แก่ผลกาไรมากกว่าการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสร้างสมดุลได้ลงตัว ดังตัวอย่างความคิดเห็นต่อไปนี้
ททท. ตอบตัวเองได้ไหม ว่าทุกวันนี้เรามีส่วนในการชักพาลูกค้าที่ดีให้เข้ามาในประเทศรึป่าว เรากาลังสร้าง
สินค้าที่ดีเพื่อประเทศรึเปล่า เรากาลังสร้างแบรนด์ที่ดีให้กับประเทศรึเปล่า เพราะฉะนั้ น ททท.กาลังกลับมาดูตัวเองว่า
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กระบวนการที่ทาปัจจุบันเรากาลังทาอะไรกันอยู่ แล้วส่งให้ลูกค้ามันตอบโจทย์รัฐบาลไหม ถ้าจะว่าไปแล้วโจทย์ของ
รัฐบาลนั้นไม่ได้พูดเรื่องเศรษฐกิจ แต่จะบอกว่าเศรษฐกิจนั้นจะต้องมีการกระจายอย่างเป็นธรรม ลดความเหลี่ยมล้า ต้อง
ไปถึงชุมชน ต้องรักษาสิ่งแวดล้อม ถึงการเลือกกลุ่มเป้าหมาย การเลือกวิธีการจะนาส่ง การเลือกสินค้าชุมชน คุณได้คิดถึง
กระบวนการและผลกระทบอย่างละเอียดหรือไม่ …เพราะฉะนั้นเราต้องย้อนว่าทุกวันนี้ การตลาดที่เราทาอยู่ มันทาทิ้ง
ขว้างไปหรือเปล่า เพราะฉะนั้นถ้าได้ก็กลับมาดูตัวเองใหม่ Set Zero อีก 1 ครั้ง เพราะฉะนั้นเราต้องจริงใจกับเรื่องนี้
กับการประเมินตนเอง ควรจะมุ่งเรื่องการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไหม การท่องเที่ยวที่ดีควรเป็นต้นแบบที่ดีในฐานะ
องค์กรรัฐ เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องรณรงค์ มันเป็นฐานรากของการท่องเที่ยวในภาพรวมทั้งหมด การยั่งยืนไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่สร้างจิตสานึกให้กับตัวนักเที่ยวเองและตัวผู้ประกอบการแม้กระทั่งหน่วยงานรัฐเองไม่ตระหนักถึงเรื่อง
นี้และไม่พยายามผลักดันอย่างจริงจัง
(น้าฝน บุญยะวัฒน์ ผู้อานวยการฝ่ายวางแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
“สิ่ งที่ ดี ที่ สุ ด คื อ ตอนนี้ ที่ พู ด ง่ า ยๆคื อ ผู้ ป ระกอบการยั งคิ ด ไม่ ไ ด้ ยั งเป็ น ห่ ว งธุ ร กิ จ ขอให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วท าให้
ผู้ประกอบการรู้ว่าเขาต้องการจะสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีจิตสานึก เรากระตุ้นได้จากตัวดีไหมเราก็ต้องสร้าง demand
ที่ดีให้เกิด Supply ที่ด”ี
(น้าฝน บุญยะวัฒน์ ผู้อานวยการฝ่ายวางแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
ททท.ตอนนี้นโยบายท่านผู้ว่าชัดเจน ว่าจะทาอย่างไรให้เรามุ่งไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เราทาการตลาดก็
จริง เมื่อก่อน เราอาจจะบอกว่าเรามีบทบาทด้านการพัฒนา มันก็มีความชัดเจนในการเข้าไปดูแหล่งท่องเที่ยว เรื่ องการ
ปฏิบัติ และการจัดการต่างๆ พอตอนนี้เราปรับมาเป็นเรื่องการตลาด มันก็มีส่วนที่เข้าไปเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว
ดังนั้นท่านผู้ว่าเลยได้บอกไว้ว่า ทุกส่วนไม่จะเป็นการพัฒนา การจัดการในองค์กรหรือการที่จะออกไปสื่อสารต่างๆให้
นักท่องเที่ยวและประชาชนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ก็มองว่าต้องมุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ททท.เองตอนนี้ เราจับทุกจุดของการทางานในตึกเลย เรามองว่าก็คือหน่วยหนึ่งในสังคม ท่านผู้ว่าก็มีนโยบาย
ครอบ เมื่อก่อนเราทาเรื่องท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการรักษาสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ แต่ตอนนี้
ท่านผู้ว่าหันกลับมาบอกว่าคนของ ททท. เอง ทุกอณูของการคิดของการทางาน เข้าไปสู่การรับผิดชอบของทุกเรื่อง เช่น
การประชุม แต่ละครั้ง ทุกคนต้องถือภาชนะนาอะไรต่างๆ เราจะมีกระติกน้าที่ประจาตัวของเรา เวลาเราออกไปทางาน
เราก็พยายามเน้นการทาขยะน้อยที่สุด อะไรก็ ตามที่ส่งต่อข้อมูลได้ ผ่านโทรศัพท์ เช่นข้อมูลการประชุมส่งเป็นไฟล์ป่าน
เป็นกระดาษ อันนี้อาจจะมองเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ตอนนี้ ททท จัดการทุกอย่าง อย่างเช่นช่วงนี้เป็นช่วงที่มีหมอกควัน
ตึกเราก็จัดการเรื่องนี้ก็จัดการพื้นที่ ปลูกต้นไม้ จัดการพื้นที่ เรารับผิดชอบต่อตัวเราเอง ไม่ทาให้คนอื่นเดือนร้อน ตรงนี้พี่
คิดว่าเราค่อนข้างที่จะปรับตัวนี้ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
(กุลปราโมทย์ วรรณะเลิศ ผู้อานวยการกองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิค
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
บริบทที่ต่างกันอีกอันก็คือเรื่องของความเชื่อและศาสนา สภาพภูมิศาสตร์ ซึ่งมันจะเป็นตัวตั้งที่จะไปสร้าง
ผลกระทบ การเบี่ยงเบนความเข้าใจในทางวัฒนธรรมในฐานะของผู้จัด บางครั้งผู้รับหรือตัวชุมชนรวมทั้งกลุ่มท่องเที่ยว
เอง บางทีเขาขาด Bargaining power มันไม่เท่ากัน การสื่อสารเรื่องฐานะทางสังคมก็จะแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ถ้าคนที่อยู่ในสังคมหนึ่ง มีความรู้ มีรายได้สูงกว่า เวลาไปเที่ยวท้องถิ่นไอ้ความรู้สึก Inferiors กับไอ้การที่ต่ากว่าหรือสูง
กว่ า หรื อ ความไม่เท่ า เที ยมอาจจะมี ประเด็น พวกนี้ อ ยู่ ท ายั งไงให้ มั นเกิด ความเข้ าใจแล้ วลดช่ อ งว่ า งให้ได้ ระหว่าง
Superior หรือ Inferiors ทายังไงวัฒนธรรมที่มีความภาคภูมิใจ ความเสมอภาคบริบทของไม่ใช่ผู้ซื้อกับผู้ขาย เป็นบริบท
ของเจ้าของบ้านและผู้มาเยือนที่มีศักดิ์ศรี มีความภาคภูมิใจ มีอะไรที่เท่าเทียมกันเป็นการแชร์ บางครั้งถ้าเราทาได้อย่างนี้
มันก็จะเปิดบริบทที่ว่าความรับผิดชอบต่อผู้อื่นต่อสังคม ต่อวัฒนธรรม มันก็จะเกิดความสมดุล ....การท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบมี 2 อย่าง คือ หนึ่งรับผิดชอบต่อตนเอง สองรับผิดชอบต่อผู้อื่น ผู้อื่นก็มองในแง่ของ Sustainability ความ
สมดุลใน 3 มิติ พอมันสมดุล มันก็ไม่เกิดการทาลาย ความรับผิดชอบตนเองก็มี 2 ข้อหลักๆ คือ รับผิดชอบกับตัวเองให้
เหมือนกับการให้เกียรติ เรารักตัวเรายังไง เราก็รักคนอื่นแบบนั้นให้เกียรติซึ่งกัน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ กับอันที่ 2
เรียนรู้จากเขา เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเรา คิดว่าน่าจะเป็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
(ภราเดช พยัฆวิเชียร อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
การท่องเที่ยวเราต้องมองว่ามันเป็นเครื่องมือมากกว่า แทนที่เราจะไปคิดว่าการท่องเที่ยวมันเป็นที่สุด เราอย่า
ลืมว่าการท่องเที่ยวมันไม่มี Productivity ในตัวของมันเอง มันไม่เหมือนข้าว ไม่เหมือนการผลิตอะไรออกมา มันไปใช้ตัว
ทรัพยากรหรือกระบวนการทั้งหมด ซึ่งมันมีหน้าที่ที่มีเฉพาะของมันอยู่แล้วธรรมชาติมันมีวิถีของธรรมชาติของมันอยู่แล้ว
ในกระบวนการระบบนิเวศ ในการทาเกษตรชุมชนมันก็มีวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วในการทาการเกษตร แต่สิ่งที่มันมีโอกาสที่
คนจะได้มีประสบการณ์ไปแลกเปลีย่ นได้มีได้เห็นรายได้ เราต้องเข้าใจว่าหัวใจมันไม่ได้อยู่ที่การท่องเที่ยว เรากาลังจะค้าน
ในสิ่งที่มันมีหน้าที่แต่เรามองกลับกัน บางทีชุมชนหรือหน่วยงานมองว่าการท่องเที่ยวเป็นเป็นกลไกของเศรษฐกิจมองปั๊ บ
เราก็มามองว่าทุกอย่างมันเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว ทาอะไรอ้างที่เศรษฐกิจเป็นหลักซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่น่าห่วง ซึ่งมัน
ไม่ Sustainable สักเรื่องนึง พอมันเกิดการทาลายเกิดการขัดแย้ง ระหว่างการใช้ธรรมชาติ ซึ่งมันเป็นระบบของมันอยู่
เอาไปใช้มัน Overload มันก็จะมีปัญหา ในทางสังคมก็เหมือนกัน ถ้าวิถีชีวิตมันถูกกระทบไปหรือมันเปลี่ยน ลักษณะ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การ Disruption เขาก็ไม่สามารถที่จัดการ มันก็จะเกิดการล้มละลาย
หรือล้มเหลวได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้น อันแรกเลยก็คือต้องมองว่าในเชิงนโยบาย ว่ าการท่องเที่ยวมันคือโอกาสที่จะได้
รายได้เสริมจากกิจกรรมหรือภารกิจที่มันมีหรือมันดารงของมันอยู่
(ภราเดช พยัฆวิเชียร อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

4.4.2.2 ทุกภำคส่วนต้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปลูกฝังเรื่องควำมรับผิดชอบและ
ผลักดันให้เรื่องกำรท่องเที่ยวให้ปรำกฏชัดเจน
ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการปลู กฝังเรื่องความรับผิดชอบและผลักดันให้เรื่องการ
ท่องเที่ยวให้ปรากฏชัดเจน กล่าวคือ กระบวนการที่ภาคส่วนต่างๆจะเข้ามามีส่วนร่วมนั้นเป็นสิ่งที่ต้อง
คานึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดาเนินจริง เนื่องจากหน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนั้น
มีหลายกลุ่ม เป็นต้นว่า ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษาเพื่อปลูกฝังเรื่องความ
รั บ ผิ ด ชอบให้ กั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ว่ า ความรั บ ผิ ด ชอบเป็ น สิ่ ง ที่ มี อ ยู่ ใ น
ชีวิตประจาวันของทุกคนก่อนที่จะเชื่อมโยงไปสู่เรื่องการท่องเที่ยว ในส่วนของหน่วยงานปกครองท้องถิ่น
และชุมชนเองก็ต้องมีการจัดอบรม เตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความรู้ความเข้ าใจที่ถูกต้องในการที่จะ
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ช่ว ยกัน ส่ งเสริมและสอดส่องดูแลในฐานะของคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่จะต้องเป็นแกนนาให้เรื่องการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเกิดขึ้นได้จริงด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงในพื้นที่ของตนเอง หรือในส่วน
ของผู้ประกอบการก็ต้องมีการบริห ารจัดการอย่ างเป็นระบบ มีความเป็นธรรม มีการกระจายโอกาส
กระจายรายได้ ให้ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง เป็ น จริ ง ไม่ เ ห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส่ ว นตนจนลื ม ประโยชน์ ส่ ว นรวม
ดังตัวอย่างความคิดเห็นต่อไปนี้
“เรื่องแรกมันน่าจะควรจะแทรกอยู่ในเรื่องของการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่เด็กๆเลยเราต้องปูพื้นมาก่อนว่าการ
รับผิดชอบ ที่จริงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมันก็เกี่ยวกับการปฏิบัติในชีวิตประจาวัน เพราะฉะนั้นจึงมองว่าต้องเข้าไป
อยู่ในเรื่องการศึกษามาตรฐานของประเทศไทยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมีแนวปฏิบัติอย่างไรเราต้องเข้า
ไปจัดการเรื่องการให้บริการต่างๆในเรื่องของการท่องเที่ยวให้เขาเข้ามารับรู้ว่าสิ่งที่เขาทาจะมีผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างไร แล้วเราต้องแทรกให้เข้าไปอยู่ในการจัดการการท่องเที่ยวทั้งหมด นอกจากการบริการเป็นจุดๆ การ
เชื่อมโยงควรจะทายังไงให้เกิดความรับผิดชอบต่อการจัดการการท่องเที่ยว เพราะนั้นพี่มองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ใหญ่มาก ที่เรา
พยายามที่จะทาขึ้นมา เพราะมีคนที่เกี่ยวข้องมาก พี่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย ส่วนหนึ่งคือกระทรวงศึกษาธิการ”
(กุลปราโมทย์ วรรณะเลิศ ผู้อานวยการกองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิค
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

“ถ้าเป็นในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขามีบทบาทมากเพราะเขาเป็นคนที่อยู่กับท้องถิ่น เขาเป็นคนที่
ติดอยู่กับแหล่ง อยู่กับคน อยู่กับบริการที่เป็นระดับพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยวทุกแหล่ง ถ้าเขามีบทบาทและเข้าใจว่าการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบคืออะไร แล้วมีอะไรที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง พี่เชื่อว่าการพัฒนาต่อๆไป มันจะ
เข้ารูปเข้ารอย พี่มองว่าเขาเป็นหน่วยเล็กๆที่กระจายทั่วประเทศ ถ้าเราทาให้เขาเข้าใจและมีบทบาทของเขาว่าส่วนนี้ต้อง
ทายังไง พี่เชื่อว่าจะสาเร็จได้ในระดับนึง”
(กุลปราโมทย์ วรรณะเลิศ ผู้อานวยการกองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิค
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
“ต้องร่วมกัน เพราะว่าชุมชนเองในฐานะเจ้าของทรัพยากรพื้นที่รับผิดชอบมากที่สุด เพราะว่าชุมชนตัวนาให้
คนอื่นช่วยกันดูแล เป็นตัวอย่างที่ดีที่ ที่พี่มองการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านมันเยอะแต่ว่ามันมีไม่กี่ที่ที่สามารถเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้กับการท่องเที่ยว ได้เป็นเหมือนกับแหล่งเรียนรู้ด้วยสร้างจิตสานึกด้วยอันนี้ค่ะ หลายชุมชนที่เราทางานด้วย
มีหลายชุมชนที่เป็นชุมชนเรื่องของเน้นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรแม้กระทั่งชุมชนชาวเขาชาวเผ่าหรือที่เราทาที่เชียงใหม่
บ้านบ้านห้วยขี้เหล็กเขาก็เป็นชุมชนชาวเขาที่เขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินักท่องเที่ยวเข้าไปก็ได้เรียนรู้ธรรมชาติและ
ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเขา อันนี้คือการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไม่ได้เป็นแค่ไปดูการท่องเที่ยวมาเพื่อเรียนรู้แล้ว”
(สุภาพร ปราชญ์อาไพ บริษัท Royal Sink Holiday จากัด)
“DMC หรือผู้ประกอบการนาเที่ยวที่เป็นคนที่ขายจะเป็นคนที่ร้อยเรียง Supply chain ห่วงโซ่อุปทานด้านการ
ท่องเที่ยวได้มากที่สุดและจะเข้าใจทั้งตัวนักท่องเที่ยวเองและเข้าใจทั้งท้องถิ่นเอง พี่ว่า DMC มีความสาคัญที่สุด”
(กุลปราโมทย์ วรรณะเลิศ ผู้อานวยการกองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิค
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
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แต่ใน Movement มันมีอยู่แต่กระจัดกระจายไม่ทา Brand awareness เรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบ
ชัดเจน แต่ว่าเขาจะไปอิงกับอะไร เหมือนสมัยก่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนก็อาจจะแบบมีแต่ว่าคานี้มันยังไม่ขาย พอคานี้
เริ่มขายได้ต่างก็พากันเป็น CBT จะจริงหรือไม่จริงก็ว่าไปอีกอย่างหนึ่ง แล้วกาลังจะทาแบรน์ใหม่ออกมาเป็นการท่องเทีย่ ว
อย่างรับผิดชอบ แล้วถ้ามองแล้วมันก็มีมันก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ไม่ได้ดึงออกมาว่าหน่วยงานไหน ของใครเป็นอย่างไร แต่ถ้า
เกิดมันมีแล้วมันไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ อันนี้เราวิจารณ์ได้ ว่ามันมีตามเทรน์ของโลกหรือว่าการที่มีวิธีการสนับสนุนหรือ
ส่งเสริม ถ้าคุณไม่เป็น Green ไอ้บริษัทที่เขาเข้าไปในแคมเปญของพวก Green เขาก็อาจจะไม่ใช้บริการของคุณแต่มัน
เหมือนมันไม่มีผู้นาที่จะทาเรื่องนี้ออกมาเป็น Movement มันมีอยู่แล้วแต่คุณไม่ได้แสดงจุดยืน แสดงตัวตน ไม่ Commit
ใน Movement มันถือว่ามันมีแต่มันไม่ได้สร้าง Brand awareness ให้คนได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้ออกไป
(พจนา สวนศรี อดีตผู้อานวยการสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน)
“หากจะทาต้องทาบนฐานความรู้ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ การท่องเที่ยวใน Specific ในลักษณะ แบรนด์ของแต่ละอันเอง เพราะฉะนั้นคุณบอก technical tourism แล้วมัน
สัมพันธ์กับ Responsibility tourism ยังไง หรือหากคุณเป็น CBT ยังไง แล้วมันสัมพันธ์ ถ้าไม่มคี วามรู้กต็ อ้ งแสวงหาความรู้ มี
กระบวนการเรียนรู้ แล้วก็ต้องบูรณาการไอ้ความรู้นั้นให้มีความเป็นองค์รวมมากขึ้น ไม่ใช่แยกส่วน ต้องมีการจัดการ
ความรู้อย่างเป็นระบบ อันนี้คืออันดับแรกเนอะ ของเรื่องของความรูข้ องคนให้บริการ หรือปฏิบตั ิการในนั้น”
(พจนา สวนศรี อดีตผู้อานวยการสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน)
“เรื่องของสิ่งแวดล้อมเราทาเราทางานเรื่องท่องเที่ยวมันเกี่ยวกับเรื่อง Supply chain ทั้งหมด ทั้งเรื่องรถ
เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับใช้ประโยชน์จากตรงนั้นซึ่งเราต้องใช้ประโยชน์อย่างฉลาดและความ
รับผิดชอบไม่ให้มีผลกระทบเกิดขึ้นในการท่องเที่ยวใช่ไหมคะเที่ยวแล้วทั้งผู้เที่ยวและผู้จัดจะต้องคานึงถึงเราใช้พื้นที่ตรง
นั้นเปราะบางแล้วก็รับผิดชอบ ไม่ให้มีความเสียหายในขณะเดียวกันก็สร้างประโยชน์ในเชิงรายได้ต่อประเทศไทยได้ด้วย
มันก็คือสิ่งที่เราคิดว่ารับผิดชอบทางวัฒนธรรมทางสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมทั้งการจัดการของเราที่จะต้องทาถึง
ท่องเที่ยวอย่างไรให้มีพลาสติกมันเป็นการเพิ่มภาระให้กับสิ่งแวดล้อม เพราะว่าท่องเที่ยวเราส่วนมากไม่ได้เน้นตรงนี้ เรา
เน้นการบริการ การบริการที่ที่รับผิดชอบคืออะไรทาอย่างไรให้ไม่ให้เกิดปัญหาภาวะของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งหมด ก็คือ
มันเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนซึ่งมันจะรวมมาที่ตรงหลักการท่องเที่ยวของโลก ที่มีอยู่แล้วว่าการท่องเที่ยวยั่งยืน คืออะไร
แล้วเราไปอย่างไรให้มันยั่งยืน ก็คือต้องรับผิดชอบการท่องเที่ยวยั่งยืน เป็นที่ตั้งว่าเขาสรุปมาหมดแล้ว เพราะว่ามันเป็น
เรื่องที่เป็นตัวที่สร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวเวลาเราพูดถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ก็คือว่ามันต้องมีมาตรฐานของ
ตัวนั้นไปตามนั้น ซึ่งอันนี้มัน มีหลักอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทุกคนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันมันก็จะทาให้ทุกอย่างเป็นไปได้
ด้วยดี”
(สุภาพร ปราชญ์อาไพ บริษัท Royal Sink Holiday จากัด)

4.4.2.3 มีแนวทำงส่งเสริมให้กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบมีควำมชัดเจนและเห็นผล
เป็นรูปธรรมมำกขึ้น
การมีแนวทางส่งเสริมให้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมีความชัดเจนและเห็นผลเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น กล่าวได้ว่า เป็นผลลัพธ์ที่จะมีส่วนช่วยให้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมีบทบาทมากขึ้น มีแนวทาง
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การดาเนินงานที่ประจักษ์ชัด เป็นการจัดการท่องเที่ยวที่มีชัดเจนถึงการใส่ใจต่อความรับผิดชอบต่างๆ
ดังความคิดเห็นต่อไปนี้
“พี่ให้ความสนใจกับคาว่า Movement มันต้องมีการสร้างการรับรู้ สร้าง Movement ในเรื่องนี้อย่างจริงจัง
แล้ ว ก็ ต้ อ งมี ก ารท าเล่ น กั บ Social media เข้ า มา มี ก ารรั บ รู้ มี ก ารสร้ า งความสนใจให้ ก ารท่ อ งเที่ ย วเองมากขึ้ น
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องสื่อสารกับนักท่องเที่ยวเพื่อให้เขารู้ว่าการเที่ยวของคุณ ถึงแม้คุณจะบอกว่าคุณไม่มั่นใจใน Supply
Chain คุณไม่มั่นใจในโน้นนี่นั้น คุณก็มาแสวงหาการท่องเที่ยวเอง แต่บางครั้งการที่คุณไปสนับสนุนพักโรงแรมที่เขาอยู่ใน
RT ในบริษัททัวร์ RT ใช้ชุมชนที่เขามีตรงจุดนี้มันก็สามารถทาให้คุณแสดงความรับผิดชอบกับการท่องเที่ยวของคุณได้
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการบริหารจัดการ เพื่อทาให้เรื่องนี้เป็นคาพูดลอยๆ แล้วก็กลายเป็นแฟชั่น ฉะนั้นในทุกภาคี
ที่เป็น RT ควรจะต้องมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ถ้าคุ ณบอกว่าคุณเป็น RT คุณมีกิจกรรม คุณมีแคมเปญ คุณมีข้อมูล
อะไร มันก็ต้องบอก หรือบอกว่า คุณมีกองทุน หรือ CSR ว่าจะเอากองทุนนี้ไปสนับสนุนอย่าง มันต้องชัดเจนว่าที่ไหน
อะไร อย่างไร (คือมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ หรือมีข้อมูลให้เห็น) สมมติเราจะวัดว่า คุณเป็น RT อย่างไร อย่างน้อย
เราก็มีให้เห็นว่าเรามีข้อมูลในเว็บไซด์ที่จะให้นักท่อ งเที่ยวตัดสินใจ เรามีคาแนะนากับนักท่องเที่ยวเหมือนอย่างขวด
พลาสติก อาจจะไม่ใช่เรื่องการเงินอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของการปฏิบัติงานของคุณมากกว่า อย่างน้อยต้องมีรายงาน ให้
รู้ว่าคุณเป็นตัวจริง งานของคุณส่งผลกระทบอย่างไรต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และอีกอันการสร้างกลุ่มคน สร้างเพื่อน และ
รางวัล เพื่อมาเป็นตัวการันตีความเป็น RT ของคุณ”
(พจนา สวนศรี อดีตผู้อานวยการสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน)

4.5 แนวทำงกำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรเพื่ อ รองรั บ กำรท่ อ งเที่ ย วอย่ ำ งรั บ ผิ ด ชอบใน
กรุงเทพมหำนคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
4.5.1 กรุงเทพมหำนคร
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในกรุงเทพมหานคร ได้วิเคราะห์ถึงปัญหาหรือ
อุปสรรคต่างๆที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบ และได้ให้แนวทางในการพัฒ นาบุคลากรเพื่ อ
รองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ดังนี้
4.5.1.1 ประมวลปัญหำและอุปสรรคเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ การวิจัย
พื้น ที่กรุ งเทพมหานครผู้มีส่ ว นเกี่ย วข้องได้ส ะท้อนถึงปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบได้ดังนี้
1) ผู้ จั ด การท่ อ งเที่ ย วและนั ก ท่ อ งเที่ ย วขาดความเข้ า ใจต่ อ การรั บ ผิ ด ชอบในการ
ท่องเที่ย ว แม้ ปั จ จุ บั น ผู้ จั ดการท่องเที่ยวเริ่มมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมแต่ยัง
ขับ เคลื่ อนการท่องเที่ย วจากความไม่เ ข้าใจเชิงลึ ก ทาให้ เกิดผลกระทบตามมาหลายอย่า ง เช่น การ
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว และมีการเขียนบทความการท่องเที่ยวขึ้นกันเองในสื่ออินเตอร์เน็ต เกิด
กระแสท่องเที่ยวในอินเตอร์เน็ต ทาให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ทาให้การจัดการ
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ท่องเที่ยวอาจไม่ตรงกับ รสนิยมการท่องเที่ยว และจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจานวนมาก ส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการรองรับ เกิดมลภาวะทางเสียง ปัญหาขยะเพิ่มมากขึ้น และส่งผลต่อวิถีชีวิตท้องถิ่น
2) การไม่สามารถควบคุมปริมาณของนักท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมต่อสถานที่ และ
กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนได้ จากจานวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น ส่งผลให้ชุมชนไม่สามารถจัดการท่องเที่ยว
รองรับได้ทั้งหมด ก่อให้เกิดปัญหาขยะเพิ่มมากขึ้น ทางเดินแออัด เกิดความวุ่นวายและส่งผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตคนในชุมชน
3) หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน ขาด
การศึกษาทาความเข้าใจในรากฐานตัวตนของชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จึงทาให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมไม่ตรงกับความต้องการของชุมชน ส่งผลให้สิ่งที่นามาให้ชุมชนไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์หรือ
พัฒนาต่อไปได้
4.5.1.2 กำรวิเครำะห์ศักยภำพของบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
การวิจั ย พื้น ที่กรุ งเทพมหานครผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้องได้ วิเคราะห์ ถึง ศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับ การ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ได้ดังนี้
1) จุดแข็ง
บุคลากรมีความพร้อมที่จะเปิดรับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวใหม่ ๆ มีความรู้
ความสามารถ มีภ าวะผู้ น า มีความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ มีจิตส านึกรักในท้องถิ่นของตนเอง
สามารถบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิตดั้งเดิม และมีการรวมกลุ่มคนหลากหลายอาชีพ
ทางานร่วมกัน
2) จุดอ่อน
ขาดการสืบทอด หรือส่งต่อวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนท้องถิ่น และขาดการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ปัจจุบันดาเนินการท่องเที่ยวระดับกลุ่มคน
3) โอกาส
นักพัฒนา ของหน่วยงานเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสังคมกรุงเทพมหานคร
เข้ามาส่งเสริมด้านความรู้ นักวิจัย เข้ามาให้ความรู้และการเรียนรู้จากการทาวิจัย การท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทยให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ และการตลาด มหาวิทยาลัยในพื้นที่ให้
ความร่วมมือในการจัดแต่งสถานที่ และทาแผนที่ชุมชน การขนส่งสาธารณะ สามารถเข้าถึง ทั้งรถไฟ รถ
โดยสารสาธารณะ
4) อุปสรรค
มีคู่มือสาหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวบางกิจกรรม และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่าง
ต่อเนื่องจานวนมากไม่สามารถควบคุมจานวนนักท่องเที่ยวได้
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4.5.1.3 แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบดังนี้
1) การจัดทาหลักสูตรสร้างจิตสานึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด โดยหลักสูตรจัดทาขึ้นด้วยการมี
ส่วนร่วมผู้จัดการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งเป็นคนในชุมชน ทั้งการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลชุมชน การใช้กระบวนการ
จัดการชุมชน นาเสนอสู่ชุมชน ชวนชุมชนร่วมคิด ร่วมทา และประสานเครือข่ายชุมชนมาร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จะสามารถพัฒนาหลักสูตรจนได้หลักสูตรการพัฒนาการท่องเที่ยวและการ
พัฒนาคนที่เหมาะสมกับชุมชน และทาให้ชุมชนสามารถนามาปรับใช้ในการจัดการชุมชนและพัฒนาด้วย
ตนเอง
2) การศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อศึกษากระบวนการวิธีการทางานทั้งสถานที่ที่
ประสบความสาเร็จ และสถานที่ที่ไม่ประสบความสาเร็จ ในการจัดการท่องเที่ยว โดยเกณฑ์ในการเลือก
สถานที่ศึกษาดูงานจากสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความคล้ายคลึงกับการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน
3) การฝึกปฏิบัติพร้อมประเมินผลการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว ด้วยการจัดกิจกรรมการ
ทดลองเส้นทางการท่องเที่ยว โดยให้ผู้จัดการท่องเที่ยวนาองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน การ
เรียนรู้ร่วมกัน การเก็บข้อมูลชุมชนของตนเอง มาจัดการท่องเที่ยวด้วยตนเอง เพื่อเป็นการเรียนรู้การทา
การท่องเที่ยวไปด้วยกัน เรียนรู้การแก้ไขปัญหา และการปรับเปลี่ยนการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับบริบท
ชุมชน
4) การจัดฝึกอบรม และจัดทาโครงการต่าง ๆ ให้แก่คนในชุมชน เพื่อฝึกทักษะความรู้
ความสามารถในการนาเสนอชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือน ได้แก่ เรื่องราวประวัติศาสตร์ของ
ชุมชน วัด โบสถ์ และโบราณสถานต่าง ๆ และส่งเสริมการทาขนมท้องถิ่นที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโป
ตุเกสในอดีต
5) การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานสิ่งที่ควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวอย่าง
รั บ ผิ ดชอบ ให้ แก่ บุ คลากรทุก องค์กรที่ทางานเกี่ยวกั บการท่ องเที่ยว เพื่อให้ การปฏิบัติงานมีทิ ศ ทาง
สอดคล้องหรือทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว
6) การสร้างการเรียนรู้ในสังคมออนไลน์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีแอปพิเคชั่น LINE สร้าง
กลุ่มเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร แจ้งข่าวสาร ติดต่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ นาเสนอไอเดียการ
ท่องเที่ยว เปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็น พูดคุยถึงปัญหาที่ประสบและร่วมกันหาทางออกร่วมกัน โดย
สร้างกฏกติกาในการแสดงออกร่วมกัน เช่น ความยอมรับฟัวความคิดเห็นที่แตกต่าง ทุกคนมีความสาคัญ
เท่าเทียมกัน
7) การพัฒนาเยาวชน ด้วยการให้เข้ามามีบทบาทร่วมทากิจกรรมเพื่อชุมชน เช่น การ
เก็บขยะ การเรียนรู้ การนาขยะมารีไซเคิล เพื่อปลูกจิตสานึกให้เยาวชนในการรักถิ่นฐานบ้านเกิด และ
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ค่ อ ย ๆ ปลู ก ฝั ง ให้ เ ยาวชนเข้ า มาสานต่อ อุ ด มการณ์ ใ นการท าการท่ อ งเที่ ยวของชุม ชน ที่ ต้อ งมี ความ
รับผิดชอบในทุกด้าน
8) การพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ชุมชนให้สามารถจัดการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบได้ด้วยตนเอง มีขั้นตอนการเข้าถึงชุมชน เพื่อพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 1) จริงใจ : การใช้
ความจริงใจ เป็นเครื่องมือสร้างการยอมรับ เชื่อใจจากชุมชน 2) ตั้งใจ : การเข้าไปทางานกับชุมชนไม่ว่า
จะกิจกรรมใด ต้องมีค วามตั้งใจและมุ่งมั่นในงาน 3) เข้าใจ : การทางานกับชุมชน ต้องมีความเข้าใจใน
รากฐานตัวตนของคนในชุมชน เข้าใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรม การเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจ ทรัพยากร ฯลฯ
9) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถคิดแนวทางการคัดกรองจานวนนักท่องเที่ยว
ได้ ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม ตามจานวนบุคลากรทีม่ อี ย่างจากัด
10) การส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ โดยให้ชุมชนต่างเป็นพี่เลี้ยงให้กันและกัน ส่วน
นักพัฒนา หรือนักวิชาการควรช่วยสนับสนุน หรือเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของแนวทางทิศทางในการจัดการ
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งเป็นผู้ช่วยในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อส่งเสริม
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลพื้นที่ กฏกติกาของชุมชน การสร้างป้ายสื่อความหมาย หรือการให้ข้อมูลแก่
นักท่องเที่ยวได้ทาความเข้าใจชุมชนก่อนเข้ามาท่องเที่ยว
11) การสร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบของการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมการพายเรือ
เก็บขยะ เชิญชวนคนในชุมชนเข้ามาร่วมเก็บขยะ ทาให้ชุมชนของตนเองสะอาดปลอดขยะ และเปิดโอกาส
ให้คนนอกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสานึกให้แก่คนรุ่นใหม่ เด็กและเยาวชน หรือ
ผู้ใหญ่ ได้รู้รักษ์ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.5.2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้วิเคราะห์ถึงปัญหา
หรืออุปสรรคต่างๆที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และได้ให้แนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ดังนี้
4.5.2.1 ประมวลปัญหำและอุปสรรคเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ การวิจัย
พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้สะท้อนถึงปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบได้ดังนี้
1) โครงสร้ า งการบริห ารจั ดการกลุ่ ม ในบางชุ ม ชนไม่ ส ามารถจั ด การกลุ่ ม ได้ อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากบางครั้งถูกแทรกแซงโดยบริษัททัวร์ และปัญหาขาดความไม่รู้และความเข้าใจของ
สมาชิกภายในกลุ่ม
2) ชุมชนเมืองแพม การพัฒนาคนเป็นเรื่องที่ยากมาก เช่น การสร้างความเข้าใจ การ
สื่อสาร ภาษา เนื่องจากชาวบ้านมีระดับการศึกษาที่ไม่เท่ากัน ส่งผลให้บางครั้งเกิดความไม่เข้าใจกัน จึง
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ต้องใช้เวลาในการอธิบาย เพื่อสร้างความเข้าใจ แต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ เปิดใจ
รับการพัฒนา ประกอบกับต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่ดี
3) ชุมชนบ้ านจ่ าโบ่ นักท่องเที่ยวชาวไทยส่ วนใหญ่เลือกบ้านพักที่ติดวิว ภูเขา ทาให้
ชุมชนต้องตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และประสบปัญหาการรับนักท่องเที่ ยวเองโดยไม่ผ่าน
กลุ่ม การอ้างความเป็นเพื่อน เป็นญาติมาพักที่บ้าน
4) ชุ ม ชนบ้ า นจ่ า โบ่ ท าธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วมากกว่ า เป็ น การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน
เหมือนเดิม มีชาวบ้านบางกลุ่มเปิดร้านอาหาร บ้านพักโฮมสเตย์เองโดยไม่เข้าร่วมกลุ่มการทาท่องเที่ยว
5) ชุมชนบ้านจ่าโบ่ มีการต่อเติมบ้านเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น การต่อเติมบ้าน
ที่ไม่ได้มาตรฐาน การลุกล้าพื้นที่ป่ าเพื่อต่อเติมบ้าน การรับนักท่องเที่ยวมากเกินขีดจากัดของชุมชน และ
เกิดความขัดแย้งกันภายในชุมชน
6) จังหวัดมีแผนการพัฒนาด้านถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจรให้แก่คนในชุมชน
และนักท่องเที่ยว โดยขาดการให้ความสาคัญต่อการคานึงถึงผลกระทบที่อาจตามมาประกอบการตัดสินใจ
การพัฒนาด้วยการจัดทาโครงการพัฒนาต่างๆ
7) บุคลากรหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ขาดความเข้าใจภาพรวมการพัฒนาการท่องเที่ยวที่
เหมาะสมกับพื้นที่ การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ส่งผลให้มีแนวคิดในการการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวสาหรับ
ที่ชื่นชอบความท้าทาย (adventure) โดยผ่านถนนจากเสาหินมาที่แม่สะเรียง ขับผ่านลาน้า ลาห้วย ใน
ระยะทางกว่า 90 กิโลเมตร ซึ่งควรต้องมีความรู้หลากหลายด้านก่อนตัดสินใจดาเนินการ
4.5.2.2 กำรวิเครำะห์ศักยภำพของบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
การวิจัยพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้วิเคราะห์ถึงศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ได้ดังนี้
1) จุดแข็ง
บุคลากรมีความสามารถ ทักษะเฉพาะตัว มีความเป็นเอกลักษณ์ชนเผ่าชาติพันธุ์ชัดเจน
มีความพร้อมเปิดรับ เข้าใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้ในการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ ยว มีบุคลากรที่มีความรู้มี
ภูมิปัญญา และแสดงออกถึง วัฒนธรรมชนเผ่าชาติพันธุ์เฉพาะตัวและชัดเจน มีความสามารถในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติที่ และมีจิตสานึกรักบ้านเกิด หรือท้องถิ่นของตนอย่างมาก
2) จุดอ่อน
บุคลากรบางส่วนขาดความรู้และการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว รอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนงบประมาณในการจัดทาป้ายสื่อความหมาย และการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวของชุมชน และการไม่ใช้กฏระเบียบกับนักท่องเที่ยวในการควบคุมพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3) โอกาส
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หน่วยงานภาคเอกชนให้การสนับสนุนความรู้ แนวทางการจัดการการท่องเที่ยว การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ การสนุบสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด นักวิชาการคอยให้
คาแนะนา และคอยให้คาปรึกษากับบุคลากรในท้องถิ่น และคอยส่งเสริมการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว
รวมถึงการช่วยประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
4) อุปสรรค
กระแสการท่องเที่ยวจากอิทธิพลสื่อออนไลน์ ทาให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็น
จานวนมาก ส่งผลต่อขีดความสามารถในการจัดการรองรับของชุมชน
4.5.2.3 แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบได้ดังนี้
1) การสร้างกระบวนการเรียนรู้ถึงผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ขาดการจัดการร่วมกัน
ของคนในชุมชนในระยะยาว เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดของคนในชุมชนให้ย้อนกลับมายึดแนวทางการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนดังที่เคยทามาแล้วประสบความสาเร็จ
2) การเข้ามามีบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยการเป็นคนกลางและพี่เลี้ยง สร้าง
กระบวนการให้คนในชุมชนได้พูดคุยปรึกษาหารือกันภายในชุมชนอย่างตรงไปตรงมาร่วมหาทางออกใน
การแก้ไขปัญหาและวางระบบการจัดการร่วมกัน เพื่อให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่กลายเป็นธุรกิจการ
ท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพ
3) การพัฒนาข้อมูลเพื่อการสื่อสารให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง เพื่อการเข้ามาทา
กิจกรรมในช่วงฤดูกาลที่เหมาะสม การลดความเสี่ยงจากกิจกรรม เช่น การให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวใน
ฤดูกาลท่องเที่ยวที่เหมาะสม เช่น ในเดือนพฤศจิกายน สามารถเดินป่าได้ เพราะระดับน้าไม่สูงมาก แต่
ก่อนเดินทางทีมงานและชุมชนควรวางแผนการทางาน พร้อมทั้งตรวจสอบระดับน้าให้แน่ใจว่าสามารถเดิน
ได้โดยไม่มีความเสี่ยงหรือเกิดอันตราย หรือหากระดับน้าสูงก็จะใช้วิธีการเลี่ยงเส้นทางนี้
4) การพัฒนาคนในชุมชนให้สามารถวิเคราะห์และวางแนวทางในการควบคุมปริมาณ
นักท่องเที่ยวที่มากขึ้นในสัดส่วนที่เหมาะสม และความสามารถในการถ่ายทอดสิ่งที่คิดและทาให้ค นใน
ชุมชนได้เรียนรู้และเข้าใจร่วมกันได้
5) การสร้างจิตสานึกของการซื่อสัตย์ต่อนักท่องเที่ยว ทั้งด้านคุณภาพการให้บริการ การ
จัดกิจกรรมท่องเที่ยว อาหารท้องถิ่นสะอาดปลอดภัย ที่พักได้มาตรฐาน คุณภาพและราคาสินค้าที่เป็น
ธรรม
6) การสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจและความตระหนั ก ในการท างานพั ฒ นาชุ ม ชนของ
บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้สามารถสร้างกระบวนการมีส่วนร่ว ม เกิดกระบวนการ
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พัฒนาที่ไม่สร้างปั ญหาหรื อผลกระทบต่อชุมชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีความใส่ใจต่ อ การ
รับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ต่อชุมชน สังคม จังหวัด
7) การสร้างจุดยืนการท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อควบคุมผลกระทบจากการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน
8) การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้มีความรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีทีมพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษา
คอยให้คาแนะนา
9) การส่ ง เสริ ม และสื่ อ สารให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเกิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ทรั พ ยากรทาง
ธรรมชาติ และเคารพต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชน
10) การพั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ ห้ ค นในชุ ม ชน สามารถสร้ า งกิ จ กรรม จั ด ท า
ผลิ ตภัณฑ์ของที่ร ะลึ ก การผลิ ตวัตถุดิบอาหาร ที่ใส่ ใจต่อความปลอดภัย และไม่ส ร้างผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม
11) การอบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น การเข้าถึงนักท่องเที่ยวผู้ป่วยและ
หน่วยงานพยาบาล แผนการกู้ ขนย้ายการเคลื่อนที่ผู้ป่วยระหว่างการทากิจกรรม โดยเฉพาะในระหว่าง
กิจกรรมการเดินป่า
4.5.3 จังหวัดภูเก็ต
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในจังหวัดภูเก็ต ได้วิเคราะห์ถึงปัญหาหรือ
อุปสรรคต่างๆที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบ และได้ให้แนวทางในการพัฒ นาบุคลากรเพื่ อ
รองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ดังนี้
4.5.3.1 ประมวลปัญหำและอุปสรรคเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ การวิจัย
พื้นที่จังหวัดภูเก็ตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้สะท้อนถึงปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ได้ดังนี้
1) ขาดความรู้และความเข้าใจในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ส่วนหนึ่งเคยได้ยินมา
จากการเข้าฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และเห็นความสาคัญของความรับผิดชอบซึง่ มีหลายประเด็น ที่ต้อง
เรียนรู้ โดยเฉพาะจิตสานึก และพฤติกรรมของแต่ละคน
2) ขาดการสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชน ทั้งที่มีฐานทรัพยากรท่องเที่ยว
หลากหลาย มีจุดเด่นความหลากหลายของวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกัน ย่านเมืองเก่าภูเก็ต มีโบราณสถาน
มากมาย เช่น ศาลเจ้า โบสถ์ วัด พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เช่น อาคาร ตึก ประตูที่
ยังคงเป็นความดั้งเดิม และมีเรื่องราวที่เล่าขานสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นของชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตตั้งแต่
สมัยการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน การค้าขายในสมัยก่อน
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3) ขาดการจัดการบริการที่ดีเพื่อลดปัญหาหรือผลกระทบต่อชุมชน เช่น การสัญจรของ
รถวิ่งผ่านตลอดเวลาในชุมชน จัดการได้เพียงการห้ามจอดรถบนถนน มีการเว้นช่องทางสาหรับรถวิ่งได้
ตลอด การจัดการขยะจากนักท่องเที่ยว มีถังขยะสาหรับนักท่องเที่ยว แต่ในช่วงมีตลาดถนนคนเดินขยะ
เยอะมากจนล้น การกาหนดราคาสินค้า ความเป็นชุมชนเมือง มีค่าครองชีพสูง จึงยากควบคุมราคาสินค้า
ให้ต่าลง
4) ชุมชนมีบุคลากรในการทางานไม่เพียงพอ ผู้จัดการท่องเที่ยวต่างมีภาระหน้าที่หลัก
การทางานของชุมชนเป็นการทางานร่วมกัน แบ่งหน้าที่ตามความสามารถ หากจานวนนักท่องเที่ยวมาก
เกินไป ทาการให้ความรู้ในการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวไม่ทั่วถึง และครบถ้วน
4.5.3.2 กำรวิเครำะห์ศักยภำพของบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
การวิจัยพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้วิเคราะห์ถึงศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ ได้ดังนี้
1) จุดแข็ง
ผู้นาชุมชนมีความพยายามแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา มีความคิดริเริ่ม และเปิดโอกาส
ให้ บุ คลากรในชุมชนเข้ ามามีส่ ว นร่ว มในทุ ก กิจ กรรม โดยไม่แบ่งแยกในการพัฒ นาท้ องถิ่น มีความรู้
ความสามารถในการจัดการชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนา มีจิตสานึกรักในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง
มีความรักความสามัคคี และให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม บุคลากรมีความสามารถที่หลากหลาย เช่น
การเล่นดนตรี การทาอาหาร สามารถจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่ตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
สถานที่ และนักท่องเที่ยว เป็นหลัก
2) จุดอ่อน
บุคลากรบางคนยึดถือแนวคิดของตนเองเป็นหลัก ส่งผลต่อการความคิดของบุคลากรคน
อื่นๆ และมีจานวนไม่เพียงพอในการรองรับนักท่องเที่ยว ไม่สามารถคุมจานวนนักท่องเที่ยว ไม่สามารถคัด
กรองนักท่องเที่ยวที่เข้ามาได้ และขาดความรู้ในการพัฒนากิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวลงมือทาด้วยตนเอง
ทาให้กิจกรรมท่องเที่ยวเน้นการให้ข้อมูลเป็นหลัก
3) โอกาส
หน่วยงานภาครัฐ และท้องถิ่นคอยให้การสนับสนุนการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยว
4) อุปสรรค
นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาในชุมชนย่านเมืองเก่า เดินเที่ยวได้ด้วยตนเอง ทาให้ยากต่อ
การจัดการจราจร ขยะ และการควบคุมพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
4.5.3.3 แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบดังนี้
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1) การสร้ างการเรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ด้ ว ยการฝึ กอบรมสร้างทักษะ
ความรู้ในการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ
2) การจัดประชุม พูดคุย ปรึกษากันภายในชุมชน เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดการ การ
เสนอถึงปัญหา การช่วยกันหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และในอนาคต
3) การฝึกอบรมมัคคุเทศก์ เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลและความรู้แก่นักท่องเที่ยวได้ถูกต้อง
ชัดเจนและสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
4) สร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชนในการ
รั บ ผิ ดชอบต่อบทบาทหน้ า ที่ ข องตนให้ ดี ที่สุ ด เช่น มีความเข้าใจในแหล่ งท่ อ งเที่ยวเป็ น อย่า งดี และ
ตระหนักถึงการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวไม่กระทบต่อชุมชน การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว การชี้แจงข้อ
ควรปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติแก่นักท่องเที่ยวอย่างชัดเจน
5) การจัดประชุมวางแผนในการจัดการต่างๆภายในชุมชนอย่างมีแบบแผน และมีการ
แบ่งความรับผิดชอบในการทางานที่ชัดเจน เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อชุมชน พื้นที่
สิ่งแวดล้อม
6) การพัฒนาศักยภาพคนพิการในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว เช่น
การแสดง การร้องเพลง หรือในส่วนที่สามารถดาเนินการได้ เพื่อสร้างคุณค่าในตน มีความภาคภูมิใจใน
ตนเองที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
7) การพัฒนาศักยภาพในการประสานงาน หรือการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมเรียนรู้ในวิธีการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน เป็นการผนึกกาลังสนับสนุน
และยกระดับการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน และเพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ มุมมองการจัดการ
การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ๆ ให้แก่ชุมชนเอง
4.5.4 จังหวัดสตูล
ผู้ มีส่ ว นเกี่ย วข้องกับ การท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบในจังหวัดสตูล ได้วิเคราะห์ ถึงปัญหาหรือ
อุปสรรคต่างๆที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบ และได้ให้แนวทางในการพัฒ นาบุคลากรเพื่ อ
รองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ดังนี้
4.5.4.1 ประมวลปัญหำและอุปสรรคเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ การวิจัย
พื้นที่จังหวัดสตูล เลือกพื้นที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณีโลก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของรัฐบาล และตามการขับเคลื่อนงานวิจัยของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.เดิม)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้สะท้อนถึงปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบได้ดังนี้
1) การพั ฒ นาบุ ค ลากรของแต่ ล ะหน่ ว ยงานส่ ว นใหญ่ เป็ น การจั ด ฝึ ก อบรมรั บ ฟั ง
การศึกษาดูงาน และการดาเนินงานตามแผนงานนโยบายของภาครัฐ
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2) ขาดผู้มีความรู้เป็นผู้สื่อความหมาย การท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณีโลก ถ้าเลสเต
โกดอน มีองค์ความรู้มากมายที่สามารถถ่ายทอดแก่นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ แต่ยังขาดผู้ที่ให้ความรู้และมี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับถ้าเลสเตโกดอนให้แก่นักท่องเที่ยว
3) ขาดการบูรณาการแผนการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูล จังหวัดให้ความสาคัญต่อ
แผนการท่องเที่ยวเรียนรู้ในพื้นที่อุทยานธรณีโลก (Geopark) ในขณะที่มีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากในพื้นที่ใน
จังหวัดสตูล
4) ขั้นตอนระบบราชการส่งผลต่อความล่าช้าในการพัฒนา สร้างปัญหาทั้งการจัดการ
ชุมชน การทางานของภาครัฐ และการเชื่อมประสานการทางานกับภาคเอกชนที่ต้องเป็นไปตามขั้นตอน
ของระบบราชการที่การจัดการท่องเที่ยวพื้นที่อุทยานธรณีโลก
5) ขาดประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ หมาะสม มี ก ารรั บ จ านวน
นักท่องเที่ยวในแต่ละรอบที่พาเข้าถ้าเลสเตโกดอนมีจานวนมาก ทาให้บรรยากาศภายในถ้าเกิดความ
แออัด และออกซิเจนในการหายใจไม่เพียงพอ อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
6) ขาดระบบการสื่อสารแก่นักท่องเที่ยวและการประสานงานเข้าพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยว
ถ้าเลสเตโกดอนนักท่องเที่ยวมีความหลากหลาย การควบคุม การสื่อความหมายอาจยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร
และทางหน่วยงานไม่ได้รับข้อมูลเบื้องต้นจากทางองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหว้า จึงไม่ทราบจานวนของ
นักท่องเที่ยว วันเวลาการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่แน่นอน
7) ขาดงบประมาณเพื่ อ พัฒ นาแหล่ ง ท่ องเที่ยว ส่ ว นของการจัดการพื้น ที่ส าธารณะ
ภายในชุมชนเทศบาลตาบลทุ่งหว้า มีการแจ้งเรื่องของบประมาณการทาโป๊ะท่าเรือ และสวนสาธารณะ
ให้แก่ชุมชน แต่ยังไม่มีการดาเนินการอนุมัติสร้าง เนื่องด้วยต้องผ่านกระบวนการทางราชการ
8) ขาดการจัดการเอกชนเข้ามาลงทุนทาธุรกิจท่องเที่ยว องค์การบริห ารส่ว นตาบล
น้าผุดไม่ทราบจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ เนื่องจากมีนายทุนเข้ามาลงทุนทาธุรกิจการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่จานวนมาก ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเข้ารับบริการจากนายทุนโดยไม่ผ่านชุมชน
9) หน่วยงานยังขาดความรู้ในเรื่องของการจัดการท่องเที่ยว ภายในเขตพื้นที่มีสถานที่
ท่องเที่ยวมากมาย เช่น เส้นทางศึกษาธรรมชาติ สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ สถานที่สาคัญทาง
ศาสนา วัดเก่า อีกทั้งยังมีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิม
10) อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตาขาดการประชาสัมพันธ์ มีการจัดตั้งศูนย์นิทรรศการ
เพื่อให้ข้อมูลความรู้แก่นักท่องเที่ยว และการนาเสนอพื้นที่พาชมเขตพื้นที่อุทยาน ที่มีเรื่องราวความสาคั ญ
ทางประวัติศาสตร์ไทย มีป้ายสื่อความหมาย เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวเบื้องต้น แต่ยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์ และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวสัญจร ที่เดินทางมาเกาะตะรุเตาเพื่อแวะชม
ชั่วขณะเท่านั้น
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11) ขาดการประสานงานและการมีส่ ว นร่ว มของชุมชน หน่ว ยงานท้องถิ่นเน้น การ
ขับเคลื่อน ในแหล่งพื้นที่อุทยานธรณี Geopark โดยหน่วยงานเป็นผู้ขับเคลื่อนด้วยตนเอง ภาคชุมชน
ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการ ชาวบ้านในชุมชนจึงไม่ได้รับรู้รายละเอียดของการท่องเที่ยว Geopark
และน้อยคนที่จะทราบว่า Geopark คืออะไร มีความสาคัญอย่างไรกับชุมชน
12) บริษัททัวร์ยังไม่กาหนดราคาของชุมชนที่มีมาตรฐานแน่นอน ทาให้ราคาขายทัวร์
เกิดการคลาดเคลื่อน ประสบปัญหาการตกลงไม่ลงตัว และการส่งเสริมชุมชน โดยหน่วยงานภาครัฐ ทาให้
ทางชุมชนมีการผันเปลี่ยนในเรื่องของราคาและกิจกรรม
4.5.4.2 กำรวิเครำะห์ศักยภำพของบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
การวิจัยพื้นที่จังหวัดสตูล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้วิเคราะห์ถึงศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ ได้ดังนี้
1) จุดแข็ง
บุคลากรมีความรู้ ภูมิปัญญา สามารถบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีคุณค่าทั้งทางภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาในพื้นที่ได้ และมีความรู้ ความสามารถ ภูมิปัญญา
การทาการประมง
2) จุดอ่อน
บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดการท่องเที่ยว ให้ความสาคัญกับรายได้ที่จะ
ได้รับเป็นหลัก บางส่วนขาดจิตสานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้คงอยู่ และขาดการ
มีส่วนร่วม ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างทา
3) โอกาส
มีหน่วยงานภาครัฐคอยให้การสนับสนุนหลายหน่วยงาน จังหวัดสตูลได้รับให้เป็นสมาชิก
ธรณีโลก และมีเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน
4) ปัญหาและอุปสรรค
หน่วยงานภาครัฐขาดความเข้าใจการจัดการท่องเที่ยว ขาดการประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน ชุมชน การทางานร่วมกับชุมชน และกระจายงบประมาณที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน ขาด
การดาเนินการตามแผนการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ไม่มีการส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่น ไม่มี
ฐานข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ยว และไม่มีกฏระเบียบข้อมูลการปฏิบัติสาหรับการท่องเที่ยว
4.5.4.3 แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบดังนี้
1) การปรับทัศนคติชาวบ้านในการจัดการท่องเที่ยวที่มีความสุข ด้วยการวางเป้าหมาย
การท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวแห่งความสุข โดยชาวบ้านในชุมชนมีความสุขได้สร้างกิจกรรมในเชิงการ
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เรี ย นรู้ และการอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรม ทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องชุ ม ชน โดยไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างความสุข ความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเรียนรู้
2) การให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การ
ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหา การแก้ไขปัญหาเมื่อ
เกิดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันพื้นที่ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรม สถานที่สาคัญทางศาสนา
3) การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการศึกษาดูงานในสถานที่ท่องเที่ยวต่างถิ่น
การเข้าฝึกอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ การรับฟังข้อเสนอแนะจากนักท่องเที่ยว บริษัททัวร์ หน่วยงานต่าง ๆ
การเข้าร่วมฟัง ปรึกษา พูดคุยนักวิชาการด้านการท่องเที่ยว และการประชุมพูดคุยกันภายในชุมชน เพื่อ
หาข้อตกลงร่วมกัน
4) การเพิ่มศักยภาพและทักษะในการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ให้มีความรู้ใน
การจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากรมาใช้เพื่อการท่องเที่ยว และกระบวนการสร้าง
กลุ่มการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง
5) การพัฒนาความสามารถให้เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การให้ความรู้ธรณีวิทยา การสร้าง
ระบบการสื่อสารข้อมูลและความรู้ และการสร้างผู้นาในการท่องเที่ยว
6) การพั ฒ นาความสามารถในการตรวจสอบที่ พั ก ให้ ไ ด้ ม าตรฐานโฮมสเตย์ ความ
ปลอดภัย ความสะอาด การสร้างกิจกรรมภายในพื้นที่เป็นไปตามวิถีชีวิต วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ไม่
สร้างผลกระทบทางลบต่อชุมชน
7) การพัฒนาคนให้สามารถจัดการแหล่งท่องเที่ยว การออกแบบโครงสร้าง กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ให้เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่อุทยานธรณี
8) การพัฒ นาศั กยภาพในการประสานงาน การจัดระบบการทางานเชิ งบู ร ณาการ
ระหว่างหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ เพื่อเป้าหมายสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

4.6 กำรดำเนินกำรกิจกรรมพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
จากการศึกษาใน 4 พื้นที่จังหวัด จนได้แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงศักยภาพของพื้นที่เป้าหมาย พบว่า กรุงเทพมหานคร พื้นที่ชุมชน
หัวตะเข้ ตั้งอยู่ซอยลาดกระบัง 17 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง เป็นชุมชนริมน้า ใช้
ตลาดริมน้าซึ่งเป็นตลาดเก่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน การเดินทางของนักท่องเที่ยวต้องเดินเท้าข้าม
สะพาน สัมผัสถึงวิถีชีวิตชุมชนที่ยังคงสภาพบ้านเรือน อาคารไม้ ห้องแถว การค้าขาย อาหารท้องถิ่น ชม
ภาพและงานศิลปะ ซึ่ง เป็นความร่วมมือกับวิทยาลัยช่างศิลป์ รวมทั้งการรีไซเคิลขวดพลาสติกให้ เป็น
ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนศึกษาพัฒนา และมีกิจกรรมท่องเที่ยวรองรับหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมที่พักใน
135

ชุมชน พายเรือ ทาขนม เป็นต้น เป็นชุมชนที่มีกลุ่มบุคคลที่ร่วมจัดการท่องเที่ยวชุมชนในลักษณะของ
อาสาสมัคร ร่วมผ่านกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการชุ มชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวผ่านงานวิจัยของ
ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (สกสว.) และงานวิ จั ย จาก
สถาบันการศึกษาต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงศักยภาพของบุคลากรในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่
ให้ความสาคัญต่อความรับผิดชอบในด้านต่างๆ
คณะวิจัยจึงได้ประสานงานพูดคุยกับกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นแกนนาการจัดการท่องเที่ยวชุมชนหัวตะเข้
ถึงความต้องการในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ชุมชนได้
สะท้อนถึงปัญหาหลักของการจัดการท่องเที่ยวที่ภาครัฐไม่มีความเข้าใจบริบทพื้นที่ และความต้องการของ
ชุมชน การให้งบประมาณในการพัฒนาลักษณะนี้ได้มีส่วนบั่นทอนการสร้างกระบวนการชุมชน และการมี
ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน ชุ ม ชนจึ ง ระมั ด ระวั ง ในการตอบรั บ หรื อ การเลื อ กท างานร่ ว มกั บ ภาครั ฐ แต่ ใ ห้
ความสาคัญต่อการสร้างเครือข่ายเรียนรู้กับชุมชนต่างๆ การใส่ใจต่อการจัด กิจกรรมในชุมชนด้วยตนเอง
ทั้งการกระตุ้นการมีส่วนร่วม สร้างสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลง การลงมือทาให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อสร้าง
จิตสานึกของคนในชุมชนทั้งด้านการจัดการสภาพแวดล้อมในชุมชน การจัดการขยะ การจัดการพื้นที่ใน
ชุมชน เพื่อสร้างบรรยากาศชุมชนสะอาด น่าอยู่ น่าเดินชม น่าซื้อ น่าเที่ยว
แม้ปัจจุบันจะมีปัญหาความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่การทางานด้า นการท่องเที่ยวของกลุ่มคนใน
ชุมชน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย แต่การจัดการท่องเที่ยวแต่ละฝ่ายต่างทาหน้าที่ของตนเอง ซึ่งในงานวิจัยนี้
ได้เชื่อมประสานการทางานร่วมกับ กลุ่มแกนนาชุมชนคนรักหัวตะเข้ จนทาให้มีการวางแผนการทางาน
ร่วมกันเพื่อดาเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 2 กิจกรรมดังนี้
4.6.1 กิ จ กรรมกำรทบทวนแนวทำงกำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรเพื่ อ รองรั บ กำรท่ อ งเที่ ย วอย่ ำ ง
รับผิดชอบของชุมชนหัวตะเข้
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้วิจัยได้ร่วมประชุมกับกลุ่ม แกนนาชุมชนคนรักหัวตะเข้ เพื่อนา
ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของชุมชนหัวตะเข้
มาร่วมกันวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้และความจาเป็นต่อการพัฒนาบุคลากรของชุมชน โดยชุมชนได้ร่วม
สะท้อนถึงการมีความรู้ความเข้าใจต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สามารถประเมินได้จากกิจกรรมที่
ชุมชนได้ดาเนิ น การจนเห็ น ผลเป็ นรูปธรรม และยังคงมีความพยายามดาเนินกิจ กรรมอย่างต่ อ เนื่ อ ง
สะท้อนถึงการจัดการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบหลายประการ ดังนี้
1. ความรับผิดชอบต่อชุมชน เช่น การวาดรูปศิลปะตามผนังบ้านเรือนในชุมชนสะท้อนวัฒนธรรม
ชุมชน การให้โอกาสคนในชุมชนสามารถค้าขายผลิตภัณฑ์และอาหารในชุมชน
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2. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการใช้พลาสติกในชุมชน การพายเรือเก็บขยะใน
ลาคลอง การจัดการขยะของแต่ละร้านค้า การจัดสถานที่นั่งในพื้นที่โดยรอบร้า นค้าหรือที่อยู่อาศัยเพื่อให้
นักท่องเที่ยวสามารถนั่งพักผ่อนได้โดยอิสระ
3. ความรับผิดชอบต่อการศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้โรงเรียนจัดทาผลิตภัณฑ์จ ากขยะ ด้วย
การรับขวดนม ขวดน้าดื่ม จากร้านค้าในชุมชนมาจัดทาตะกร้า ตัว ตุ๊กตาจระเข้ และมีพื้นที่ให้นักเรียนที่
ประสบปัญหาด้านรายได้ครอบครัวด้วยการมาทางานในศูนย์ข้อมูลชุมชน และร้องเพลงพร้อมมีกล่องรับ
บริจาควางไว้ด้านหน้าศูนย์ข้อมูลของชุมชน
ชุมชนมีความคิดเห็นถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของ
ชุมชนหัวตะเข้ ด้วยการให้ความสาคัญความรู้ความเข้าใจต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่ แกนนาชุมชน
คนรักหัวตะเข้ต่างมีความรู้ความเข้าใจตรงกัน และสมาชิกในชุมชนได้เริ่มเรียนรู้และพร้อมเรียนรู้มาอย่าง
ต่อเนื่องแล้ว จึงไม่ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ความเข้าใจ แต่ให้ความสาคั ญต่อการ
ต่อยอดฐานของการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้ดีขึ้น จึงเสนอให้มีการดาเนินกิจกรรมการทดสอบ
เส้นทางท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อให้ได้กลุ่มนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม และมีเส้นทางท่องเที่ยวหลายลักษณะ
เพื่อเป็นทางเลือกในการนามาใช้ในการจัดการท่องเที่ยวตามความพร้อมของชุมชน และตามความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว รวมทั้งการจัดเตรียมการจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบในแต่ละเส้นทาง
ท่องเที่ยว
4.6.2 แนวทำงกำรฝึกปฏิบัติพร้อมประเมินผลกำรจัดกิจกรรมท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
การจัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยว ชุมชนมีเป้าหมายเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้การ
การจัดการท่องเที่ยว ด้วยการลงมือปฏิบัติ การประเมินผล การพัฒนา และการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
คณะผู้วิจัยจึงได้ประชุมร่วมกับ แกนนาชุมชนคนรักหัวตะเข้ จนสามารถกาหนดลาดับขั้นตอนของการ
ดาเนินงานร่วมกันดังนี้
1. การทบทวนทรัพยากรชุมชนหรือทุนสาคัญของชุมชน ทั้งในอดีต ที่เลือนหายไป หรือมีเหลือ
ร่องรอย และปัจจุบันที่มีศักยภาพ มีความโดดเด่น สะท้อนถึงความเอกลักษณ์ของชุมชน ซึง่ แกนนาชุมชน
คนรักหัวตะเข้ได้เสนอให้นาภาพเก่าในอดีต หรือภาพกิจกรรมสาคัญของชุมชนนามาประกอบการทบทวน
รวมทั้งเชิญผู้สูงอายุในชุมชนมาร่วมสะท้อนเรื่องราวต่างๆ
2. การกาหนดเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของชุมชน ด้วยการวิเคราะห์ ทรัพยากรชุมชนหรือทุน
สาคัญของชุมชน ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรม ความเป็นตัวตน หรือลักษณะชุมชนตามความต้องการของ
คนในชุมชนที่อยากสื่อสารให้สังคมได้รับรู้
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3. การกาหนดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน ร่วมกันเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์
หรืออัตลักษณ์ของชุมชน และตัดสินใจเลือกิจกรรม โดยให้คานึงถึงศักยภาพในการจัดการ และคุณค่าที่
นักท่องเที่ยวได้รับ
4. การจัดทาเส้นทางท่องเที่ยว ร่วมกันกาหนดนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้า หมาย ระยะเวลาของการ
ท่ อ งเที่ ย ว เช่ น ครึ่ ง วั น หนึ่ ง วั น และการจั ด ท าเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วจ าแนกประเภทให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กลุ่มเป้าหมายและระยะเวลาท่องเที่ยว
5. การจัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยว ด้วยการให้นักท่องเที่ยวชุดทดสอบซื้อโปรแกรม
เส้นทางท่องเที่ยวในประเภทต่างๆ เข้ามาทากิจกรรมท่องเที่ยวตามการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนที่ให้
ความสาคัญต่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยคณะผู้วิจัยทาหน้าที่สังเกตการทั้งแบบมีส่วนร่วม
และไม่มีส่วนร่วม
6. การประเมินผลการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยว ด้วยการประชุมร่ว มกันระหว่างคณะผู้ วิจัย
ผู้จัดการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว โดยให้บทบาทนักท่องเที่ยวได้สะท้อนถึงความประทับใจ สิ่งที่ต้อง
ปรับปรุง และให้ข้อเสนอแนะการพัฒนา ชุมชนและผู้วิจัยร่วมซักถาม สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน
7. การสรุปบทเรียนและวางแนวทางการพัฒนา คณะผู้วิจัยประชุมร่วมกับแกนนาชุมชนคนรักหัว
ตะเข้ สะท้อนผลในสิ่งที่นักท่องเที่ยวได้แสดงความคิดเห็นและประเมิน ผลเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชน
พร้อมทั้งการหารือถึงการพัฒนาในอนาคต หรือการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งการ
สร้างกระบวนการถอดบทเรียนการเรียนรู้ของแกนนาชุมชนคนรักหัวตะเข้ ถึงสิ่งที่ได้รับ หรือสิ่งที่ได้ใส่ใจ
หรือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดาเนินการในกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดการท่องเที่ยวให้มีความรับผิดชอบสมบูรณ์มากขึ้น
4.6.3 แผนกำรด ำเนิ น กำรฝึ ก ปฏิ บั ติ พ ร้ อ มประเมิ น ผลกำรจั ด กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วอย่ ำ ง
รับผิดชอบ
แผนการดาเนินกิจกรรมฝึกปฏิบัติพร้อมประเมินผลการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
คณะผู้วิจัยและแกนนาชุมชนคนรักหัวตะเข้ได้ประชุมหารือร่วมกัน กาหนดช่วงเวลาของการดาเนินการ
ตามขั้นตอนตามความพร้อมของทั้งชุมชนและคณะผู้วิจัย ซึ่งสามารถดาเนินการได้เฉพาะวันเสาร์ และวัน
อาทิตย์ และให้ มีการประสานงานกันล่ว งหน้า เพื่อให้มีความพร้อมที่ตรงกัน โดยแกนนาชุมชนคนรัก
หัวตะเข้คาดหวังว่าแม้งานวิจัยจะดาเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว แต่งานวิจัยไม่ควรหยุดเท่านั้น งานวิจัย
ควรสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้ แก่ชุมชน คณะผู้วิจัยมีความพร้อมให้ความร่วมมือ เนื่องจากเห็นถึง
ความตั้งใจ ความต้องการ และความพยายามของชุมชน เบื้องต้นได้หารือและกาหนดให้มีการดาเนินการ
จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยการดาเนินการขั้นตอนแรกให้เริ่มภายใน
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เดือนมีนาคม 2563 และควรดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยคณะผู้วิจัยพร้อมปรับบทบาทจากนักวิจัยมา
เป็นบทบาทพี่เลี้ยงให้แก่ชุมชน ด้วยการใช้องค์ความรู้ ประสบการณ์ การสร้างกระบวนการเรียนรู้และมี
ส่วนร่วมในชุมชน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนหัวตะเข้ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีฐานการจัดการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบในระดับที่ดีมากชุมชนหนึ่งให้มีศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

4.7 ประมวลแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
การศึ ก ษาจากการทบทวนวรรณกรรม ผลการศึ ก ษาจากพื้ น ที่ และการประชุ ม ร่ ว มกั บ
กลุ่มเป้าหมาย สามารถวิเคราะห์เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ ซึ่งสามารถเป็นแนวทางให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ประโยชน์ มีรายละเอียดดังนี้
4.7.1 กำรวำงเป้ำหมำยของกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
เป้ า หมายของการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ คื อ การสร้ า ง
กระบวนการเรี ย นรู้ เพื่อเปลี่ ย นแปลง และพัฒ นาบุคลากร ให้ มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ความ
ตระหนัก ทักษะ ประสบการณ์ และพฤติกรรม จนสามารถปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมีความ
รับผิดชอบ
4.7.2 กำรก ำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรเพื่ อ รองรั บ กำรท่ อ งเที่ ย วอย่ ำ ง
รับผิดชอบ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ควรมีการกาหนดวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนาที่ชัดเจน และให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรตรงกับความต้องการและเป้าหมายทั้งระดับ
บุคคลและระดับกลุ่มหรือองค์กร เพื่อสร้างความตระหนัก เห็นความสาคัญ เกิดความเต็มใจ พร้อมให้
ความร่วมมือ ซึ่งมีส่วนส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ โดยวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีวัตถุประสงค์หลัก 4 ข้อ ดังนี้
1. การสร้างความรู้ และความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
2. การสร้างทัศนคติ และความตระหนักต่อการจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบ
3. การสร้างทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบ
4. การสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการจัดการท่องเที่ยว
4.7.3 กำรกำหนดกลุ่มเป้ำหมำยบุคลำกรเพื่อพัฒนำรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
เป้าหมายการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยว เป็นสิ่งกาหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ควรเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาบุคลากร ซึ่ง
เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยว สามารถจาแนกได้ 4 กลุ่มหลัก ดังนี้
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1. ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหรือ ผู้ประกอบการ เป็นผู้กาหนดนโยบายและ
แผนการท่องเที่ยวขององค์กร จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และความตระหนักต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบเป็นสาคัญ
2. บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เป็นผู้นานโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติหรือ
ดาเนินการหรือการจัดการท่องเที่ยว จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ความตระหนัก ทักษะ และ
ประสบการณ์ในการจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบ และมีพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการ
จัดการท่องเที่ยวเป็นสาคัญ
3. ชุ ม ชน หรื อ ผู้ จั ด การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน เป็ น ผู้ จั ด กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน ซึ่ ง เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ
ประโยชน์ และรั บ ผลกระทบจากการท่องเที่ยวโดยตรง จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ความ
ตระหนัก ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบ และมีพฤติกรรม
ความรับผิดชอบต่อการจัดการท่องเที่ยวเป็นสาคัญ
4. นักท่องเที่ยว เป็นผู้ได้ รับผลจากการดาเนินการหรือการจัดการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นผู้ให้
ประโยชน์และผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวและผู้จัดการท่องเที่ยวโดยตรง จึงควรมี
ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ความตระหนัก และมีพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยวและ
ผู้จัดการท่องเที่ยวเป็นสาคัญ
4.7.4 รูปแบบกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรมีความหลากหลาย จึงควรเลือกกิจกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะของ
กลุ่มเป้าหมาย คานึงถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ ศักยภาพ ความพร้อม ความต้องการ ความสนใจของบุคลากร โดยรูปแบบการพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สามารถเลือกรูปแบบได้ดังนี้
1. การพัฒนาศักยภาพบุค ลากร จาแนกบุคลากรออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ด้วยการ
พัฒนาความรู้บุคลากร ระดับกลาง ด้วยการพัฒนาศักยภาพทักษะบุคลากร และระดับสูง การพัฒนา
ศักยภาพการประยุกต์ใช้
2. การพัฒนาบุคลากร ด้วยการสร้างการเรียนรู้ สามารถพัฒนาเป็นลาดับขั้น เริ่มจากการพัฒนา
ความรู้ การพัฒนาทัศนคติ และการพัฒนาทักษะ เพื่อส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างรับผิดชอบ
3. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร รูปแบบการเข้าร่วมเป็นหมู่คณะ หรือรูปแบบกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรเข้าร่วมเป็นรายบุคคล ทั้งรูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบทางการ และแบบไม่เป็นทางการ โดย
รูปแบบที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรควรแบบมีแผนงานและโครงสร้างหลักสูตรของกิจกรรมที่ชัดเจน
4. การจัดทาหลักสูตรการพัฒนาจาแนกออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ หลักสูตรระยะสั้น มุ่งเน้นการ
ฝึกอบรมสร้างความรู้ และความเข้าใจ หลักสูตรระยะกลาง มุ่งเน้นสร้างทัศนคติ และความตระหนัก
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ทักษะ และประสบการณ์ หลั กสู ตรระยะยาว มุ่งเน้นสร้างพฤติกรรมความรับผิ ดชอบต่อการจัดการ
ท่องเที่ยว
5. การสร้างหลักสูตร มี 2 แบบ ได้แก่ การสร้างข้อมูลหรือเนื้อหารูปแบบ Online ประกอบด้วย
Video Content, PDF Download, Website, Podcast เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจ และการ
สร้างข้อมูลหรือเนื้อหารูปแบบ Offline เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์เรียนรู้ เช่น การศึกษาดูงานทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ การทดสอบการปฏิบัติ การสร้างห้องเรียนการเรียนรู้ และการจัดหลักสูตร
อบรม
6. การสร้ า งสื่ อ การเรี ย นรู้ ทั้ ง สื่ อ เอกสารและสื่ อ Online ผ่ า นเวปไซด์ ไลน์ เฟสบุ๊ ค เน้ น
กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวทั่วไป ได้มีช่องทางหลากหลายในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างการเรียนรู้
ความตระหนัก การเตรียมความพร้อม และการเลือกแสดงออกทางพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อบุคคล
สังคม ชุมชน ทั้งการแสดงถึงความซื่อสัตย์/ความสุจริตต่อผู้อื่น ความเห็นอกเห็นใจ/ความเคารพผู้อื่น
ความเป็นธรรม/ความยุติธรรม การมีภาระรับผิดชอบ และความกล้าหาญสิ่งที่ถูกต้อง
4.7.5 ลำดับขั้นของกำรเรียนรู้และวิธีกำรสร้ำงกำรเรียนรู้กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
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 (Learning Pyramid) มาผนวกกับการแบ่งลาดับขั้น การ
เรียนรู้ โดยเป็นการกาหนดให้เห็นถึงลาดับความสาคัญ การเชื่อมโยง และพัฒนาการของการเรียนรู้ ซึ่งมี 7
ขั้นตอนของการเรียนรู้และแต่ละขั้นตอนการเรียนรู้มีวิธีการสร้างการเรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ของบุคลำกรหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และชุมชน ดังนี้
1. การให้ความรู้ (Knowledge) ให้บุคลากรมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
เป็ น ขั้ น ตอนเริ่ ม ต้ น เพื่ อ ท าให้ บุ ค ลากรสามารถจดจ าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยทอด เนื้ อ หาความรู้
ประกอบด้ ว ย ความเป็ น มาของการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ ความหมายของการท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
รับผิดชอบ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หลักการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และ
ผลกระทบของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เป็นต้น การสร้างการเรียนรู้ด้วยวิธีการบรรยายให้ความรู้
ซึ่งมีส่วนทาให้บุคลากรเกิดความเรียนรู้ได้ถึงร้อยละ 5 เสริมด้วยการให้บุคลากรได้อ่านเอกสารหรือคู่มือ
ประกอบการบรรยาย จะมีส่วนทาให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ได้ถึงร้อยละ 10
2. การสร้างความเข้าใจ (Comprehension) ให้บุคลากรสามารถนาความรู้มาวิเคราะห์ ปรับใช้
ในการแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า ง ๆ หรื อ วางแนวทางรูป แบบการเปลี่ ยนแปลงการจั ด การท่ อ งเที่ ย วที่ มี ความ
รับผิดชอบที่จะเป็นไปได้ การสร้างการเรียนรู้ด้วยการกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น และเกิดความ
สนใจที่จะเรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยวิธีการใช้สื่อกรณีศึกษาการจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อ
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ความรับผิดชอบ และขาดการใส่ใจต่อความรับผิดชอบ แล้วเกิดผลกระทบต่างๆ ทั้งต่อแหล่งท่องเที่ยว
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิด ชอบมากขึ้น
ซึ่งมีส่วนทาให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ได้ถึงร้อยละ 20
3. การสร้างการสารวจและการค้นหา (Exploration) ให้บุคลากรได้รับประสบการณ์ตรงจากการ
มีส่วนร่วมในการสารวจ ค้นหาความรู้ หรือร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ในประเด็นความสนใจ เพื่อให้ ได้
ค าตอบด้ ว ยตนเอง มี ส่ ว นท าให้ บุ ค ลากรเกิ ด ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การเรี ย นรู้ และต่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
รับผิดชอบ การสร้างการเรียนรู้ด้วยวิธีการให้บุคลากรได้ศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์ต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เช่น ให้พื้นที่ต้นแบบสาธิตการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ โดยบุคลากรได้ร่วมทากิจกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ พร้อมการสัมภาษณ์และการสังเกต
ในประเด็นที่สนใจ เพื่อให้บุคลากรได้รับการตอบสนองความต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง จะส่งผลต่อความ
สนใจ ความต้องการในการเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งมีส่วนทาให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ได้ถึงร้อยละ 30
4. การวิเคราะห์ (Analysis) ให้บุคลากรสามารถมีทักษะในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพ
ปัญหา ความต้องการ ข้อจากัดในการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ รวมทั้ง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของการจัดการท่องเที่ยวแต่ละระบบ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ขาดความ
รับผิดชอบ รวมถึง การสังเคราะห์ (Synthesis) ความรู้และประสบการณ์ เพื่อสร้างความรู้ของตนเอง
กลายเป็นความรู้เพิ่มเติมหรือความรู้ใหม่ที่ทาให้บุคลากรสามารถนาความรู้นามาปฏิบัติหรือแสดงออกเชิง
พฤติกรรม เพื่อให้การจัดการท่องเที่ยวใส่ใจต่อความรับผิดชอบมากขึ้น การสร้างการเรียนรู้ด้วยวิธีการเพิ่ม
ทักษะให้บุคลากรวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน และจากการได้สารวจค้นหาความรู้
ด้วยตนเอง ด้วยกระบวนการกลุ่มหรืออภิปรายกลุ่ม มีส่วนทาให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ได้ถึงร้อยละ 50
5. การประเมิ น ผล (Evaluation) ให้ บุ ค ลากรสามารถตั ด สิ น คุ ณ ค่ า ของการท่ อ งเที่ ย วอย่าง
รับผิดชอบ ถึงความสาคัญ และความจาเป็นของการจัดการท่องเที่ยวที่ต้องมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ความรู้ ด้วยวิธีการให้บุคลากรรวมกลุ่มกันจัดประชุมกลุ่ม
ย่อยเพื่อร่วมถอดบทเรียนการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมนาเสนอความรู้ให้กลุ่มย่อยอื่นได้
ร่วมเรียนรู้ มีส่วนทาให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ได้ถึงร้อยละ 75
6. การอธิบายและการสรุปผล (Explanation) ให้บุคลากรสามารถสรุปความรู้ที่ได้เรียนรู้ จนเกิด
ความเชื่อมั่นในความรู้ สามารถให้แนวทางการนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติ ได้ ด้วยวิธีการสร้างโอกาสให้
บุคลากรได้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น หรือสอนผู้อื่นให้รับความรู้ จนเกิดความเข้าใจ ความตระหนัก
และแนวทางการนาไปใช้ (Application) โดยสามารถตัดสินใจได้ว่าความรู้ที่ได้เคยเรียนรู้ เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสามารถนามาใช้ในการแก้ไขปัญหาด้วยหลักและวิธีการต่างๆ ได้ เมื่อทาได้สาเร็จ
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หรือเห็นผลเป็นรูปธรรม จะส่งผลต่อการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่
มีความรับชอบในการจัดการท่องเที่ยว และจะส่งผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
7. การขยายความรู้ (Elaboration) ให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ และการขยายความรู้
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบให้ มีความสอดคล้ องกับภาระหน้าที่ นโยบายและแนวทางการ
ดาเนินการขององค์กร เพื่อให้สามารถจัดการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ และเห็นผลกระทบด้านบวก
เป็นรูปธรรม จนกลายเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อการท่องเที่ยวจนเป็นที่ยอมรับของ
สังคม ด้วยวิธีการให้บุคลากรจัดทาแผน ดาเนินงาน และประเมินผลการทางานด้วยตนเอง ผนวกกับการ
ประเมินผลการทางานขององค์กร เพื่อร่วมวิเคราะห์ถึงศักยภาพในการขยายความรู้ของบุคลากรในการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ทั้งนี้ ขั้นตอนการอธิบายและสรุปผล มุ่งเน้นความสามารถในการสอนผู้อื่น และขั้นตอนการขยาย
ความรู้มุ่งเน้นการนาไปประยุกต์ใช้ ในข้อที่ 6 และ ข้อที่ 7 หากสามารถสร้างการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรได้
จะส่งผลต่อการทาให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ได้ถึงร้อยละ 90
ส่วนกลุ่มเป้ำหมำยนักท่องเที่ยว อาจวางเป้าหมายของการสร้างการเรียนรู้ ด้านความรู้ด้วยการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Knowledge) ด้านทัศนคติด้วยการสร้างความเข้าใจและ
ความตระหนักในการแสดงพฤติกรรมมีความรับผิดชอบ (Attitude) ด้านทักษะด้วยการมีประสบการณ์
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Skill) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยว (Behavior) อาจ
ใช้แนวคิดปิรามิดการเรียนรู้ (Learning Pyramid) เพียง 5 ขั้นตอน ซึ่งสามารถสร้างการเรียนรู้ได้ร้อยละ
75 เป็ น อย่ า งมาก เนื่ อ งจากนั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ข้ อ จ ากั ด ของเป้ า หมายของการมาท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ความ
เพลิดเพลินมากกว่าการเรียนรู้ การเสริมเป้าหมายของเรียนรู้ของผู้จัดการท่องเที่ยวจึงอาจทาได้ มากน้อย
ขั้น ตอนแตกต่างกั น ขึ้น อยู่ กับ ความสนใจ เวลา และพฤติกรรมพื้นฐานของนักท่องเที่ยว จึง สามารถ
ประยุกต์ขั้นตอนของการเรียนรู้และมีวิธีการสร้างการเรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ดังนี้
1. การให้ความรู้ (Knowledge) การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ด้วยการจัดทาสื่อตัวหนังสือ ภาพ และเสียง ผ่านช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้
มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีส่วนทาให้นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้ได้ถึงร้อย
ละ 5-10
2. การสร้างความเข้าใจ (Comprehension) การให้นักท่องเที่ยวเกิดความเข้าใจจนนาไปสู่ความ
ตระหนักในการแสดงพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อการท่องเที่ยวเบื้องต้น ด้วยการจัดทาสื่อตัวหนังสือ
ภาพ และเสียง ผ่านช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง และการสื่อสารสอดแทรกผ่านกิจกรรมท่องเที่ยว
พร้อมสร้างบทเรียนการเรียนรู้หลังจากทากิจกรรมท่องเที่ยว เพื่อการกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะเรียนรู้
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การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ และความตระหนั ก ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ มี ส่ ว นท าให้
นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้ได้ถึงร้อยละ 20
3. การสร้ า งการส ารวจและการค้ น หา (Exploration) การให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ท ากิ จ กรรม
ท่องเที่ย วพร้ อมให้ โ จทย์ ห รื อคาถามนาเพื่อ ให้ นัก ท่อ งเที่ยวเกิดความสนใจค้นหาค าตอบผ่ านการท า
กิจกรรมท่องเที่ยวซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบด้วยตนเอง เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจจนน าไปสู่ ความตระหนักรู้ในการแสดงพฤติกรรมที่มีความรับผิ ดชอบต่ อ การ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น มีส่วนทาให้นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้ได้ถึงร้อยละ 30
4. การวิ เ คราะห์ (Analysis) การสร้ า งกระบวนการแลกเปลี่ ย นความรู้แ ละประสบการณ์ที่
นักท่องเที่ยวแต่ละคนได้ เรียนรู้จากกิจกรรมท่องเที่ยว หรือการสะท้อนถึงคาตอบข้อค้นพบต่างๆ ด้วย
กระบวนการกลุ่มหรืออภิปรายกลุ่ม อย่างไม่เป็นทางการ หรือเป็นลักษณะของการชวนพูดคุยในจังหวะ
เวลาที่เหมาะสมให้ได้ความคิดและมุมมองต่างๆ ที่หลากหลาย มีส่วนทาให้นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้ได้
ถึงร้อยละ 50
5. การประเมินผล (Evaluation) ขั้นตอนนี้สามารถผนวกกับขั้นตอนที่ 4 เพื่อ ถอดบทเรียนการ
เรียนรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการตัดสินใจถึงสิ่งที่ควรกระทาหรือไม่ควรกระทาในการแสดงออกทาง
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ภาระรับผิดชอบในสิ่งที่นักท่องเที่ยวควรทา หรือสิ่งที่นักท่องเที่ยวควรต้อง
ปรับตัวเพื่อไม่สร้างผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว อาจใช้วิธีการเสริมด้วยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ ร่วมเรียนรู้ ซึ่งอาจเหมาะสมกับการท่องเที่ยวชุมชนที่นักท่องเที่ยวมี
พื้นฐานของการอยากเรียนรู้ และการได้พักอาศัยในชุมชน สามารถมีเวลาและสถานที่ส่วนรวมในการสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน มีส่วนทาให้นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้ได้ถึงร้อยละ 75
การให้แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ อาจไม่จาเป็นต้อง
นาไปปฏิบัติตามทุกขั้นตอนทั้งหมด แต่สามารถทาการเรียนรู้เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากร
หรือนักท่องเที่ยวได้ตามเป้าหมาย ความพร้อม ความต้องการ ข้อจากัด ของแต่ละองค์กรได้อย่างเหมาะสม
4.7.6 องค์ประกอบของกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท้องถิ่น มีรายละเอียดทั้งความรู้
ทัศนคติ ทักษะ และพฤติกรรม ดังนี้
1) ควำมรู้ และควำมเข้ำใจกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
ความรู้สาคัญของการนามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
ท้องถิ่น ต้องเป็นความรู้ที่มีส่วนทาให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ที่ส่งผลตามมาต่อทัศนคติและความ
ตระหนักต่อการท่องเที่ยวเชิงอย่างรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้น จากการศึกษาพบว่าสังคมยังมีความเข้าใจ
ว่า การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง และกาลังได้รับความสนใจจากหน่วยงาน
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ภาคส่วนต่างๆ อันมีแนวทางสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งใน
ความถูกต้อง “กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบไม่ใช่รูปแบบกำรท่องเที่ยวใหม่ แต่ เป็นกำรแสดงออกถึง
ควำมรับผิดชอบต่อกำรท่องเที่ยว ซึ่งอำจเป็นลักษณะของกำรจัดกำรระบบต่ำงๆของกำรท่องเที่ยวทุก
รูปแบบ ที่มีควำมรอบคอบ และใส่ใจถึงผลกระทบรอบด้ำน” โดยเฉพาะผลกระทบด้านลบที่ส่งผลต่อ
แหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนท่องเที่ยว
การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบจึ ง ไม่ มี ท ฤษฎี ห รื อ แนวคิ ด รองรั บ โดยตรง จากงานวิ จั ย นี้ ไ ด้
สังเคราะห์ความรู้ที่ได้ผ่ านจากประสบการณ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอย่าง
กว้างขวาง จึงสามารถสรุปลักษณะของความรับผิดชอบ 4 ลักษณะ ดังนี้
1.1) ควำมรับผิดชอบของชุมชนและสังคม
1.1.1) การจั ด การคนในชุ มชน การรวมกลุ่ ม ผู้ นาในด้ า นต่ า ง ๆ ของชุ ม ชนมาพูดคุย
ทบทวนรูปแบบการท่องเที่ยว และการเห็นถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมของชุมชน ทรัพยากรชุมชน และ
ประสิ ทธิภ าพของคนในชุมชน แล้ ว จึงจัดทาโครงการหรือกิจกรรมเพื่อดึงคนในชุมชนได้เกิดความรัก
ท้องถิ่นตน และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
1.1.2) การจัดการกลุ่ม การรวมกลุ่มจัดการท่องเที่ยวและมีการกระจายรายได้สู่ชุมชน
อย่างทั่วถึง มีส่วนได้รับความร่วมมือในการฟื้นฟูและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนที่ใส่ใจต่อการสร้างความ
รับผิดชอบในทุกกระบวนการจัดการท่องเที่ยว
1.1.3) การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว การสร้างความตระหนักถึงคุณค่าการอนุรักษ์
และการรั ก ษา ทรั พ ยากรธรรมชาติ การเลื อ กน าทรั พ ยากรที่ มี ใ นชุ ม ชนเพื่ อ รองรั บ การท่ อ งเที่ ย ว
จัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่ไม่ส่งผลเสียหายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของทรัพยากรของชุมชน เพื่อการคง
อยู่อย่างยั่งยืนการจัดการรายได้จัดสรรเพื่ อดาเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ การวางแผนการใช้ประโยชน์
การทดแทน การอนุรักษ์อย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการสร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
1.1.4) การจัดการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้ มาศึกษา ทากิจกรรมต่าง ๆ
ร่วมกับชุมชน หรือแหล่งท่องเที่ยว ไม่ใช่การเข้ามาเพื่อสร้างผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว สังคม และ
วัฒนธรรม ทรัพยากรของชุมชน รวมทั้งให้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมอนุรักษ์รักษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของชุมชน
1.1.5) การจั ดกิจ กรรมท่ องเที่ยว การตัดสิ นใจเลื อกจัด กิจ กรรมท่ อ งเที่ยวที่ ไ ม่ ส่ ง ผล
เสี ย หายทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุ ณภาพของทรั พยากรของชุมชน เพื่อการคงอยู่ อย่า งยั่ง ยืนกิ จ กรรม
ท่องเที่ยว เชื่อมโยงในการอนุรักษ์และไม่สร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชน
1.1.6) การจัดการผลกระทบ การทาความเข้าใจพื้นที่ให้ครบทุกด้าน มองถึงปลายทาง
และคานึงถึงผลลัพธ์จากการพัฒนา ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ผลลัพธ์ระยะสั้น ๆ แต่เป็นผลลัพธ์ในระยะยาว การไม่
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สร้างผลกระทบทางลบต่อชุมชน ทั้งวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การรับมือกับปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นในทุก ๆ สถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
1.1.7) การจัดการควบคุมปริมาณของนักท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมต่อสถานที่ และ
กิจกรรม เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการจัดการที่สามารถรองรับได้ ไม่สร้างปัญหาขยะ ความแออัด ความ
วุ่นวายและส่งผลกระทบต่อชุมชน เพื่อความรับผิดชอบในการดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง ได้รับความรู้
และประสบการณ์ที่ดี และการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักผ่อนอย่างสงบ
1.1.8) การจัดการข้อมูลและการสื่อสาร การสร้างข้อมูลและการถ่ายทอดข้อมูลให้แก่
นักท่องเที่ยวได้เตรียมปรับตัวก่อนเข้ามาในชุมชนในการแต่งกาย สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว
ข้อห้ามต่าง ๆ สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าจนสามารถยอมรับที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองได้
การมีมาตรการควบคุมการพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จากนักท่องเที่ยว และการไม่เคารพต่อวัฒนธรรม
ชุมชน
1.1.9) การจัดการเรียนรู้ การรับผิดชอบต่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้ มุ่งเน้นการสร้าง
การเรียนรู้ จนเกิดจิตสานึก การตระหนัก และเห็นความสาคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งต่อ
นักท่องเที่ยว คนในชุมชน และผู้ประกอบการท่องเที่ยว
1.1.10) การจัดการสังคมให้เข้มแข็ง ป้องกันปัญหาสั งคมเกิดขึ้นในชุมชนอันเป็นผลจาก
นักท่องเที่ยว และการสร้างการมีส่วนร่วม ประสานการพูดคุยอย่างต่อเนื่องเพื่อการจัดการท่องเที่ยวที่ไม่
เกิดความขัดแย้งในสังคม
1.1.11) การจัดการการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก การมีกระบวนการทางสังคม
ในการพิจารณาหน่วยงานที่จะเข้ามาส่งเสริม หรือ สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน โดยชุมชนเป็นคนเลือก
หน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวและพร้อมขับเคลื่อนกาท่องเที่ยวไปในทิศทางเดียวกัน
1.2) ควำมรับผิดชอบของภำครัฐ
1.2.1) การจัดการนโยบายและการวางแผน มีความชัดแจนและมีสมดุลของนโยบาย
กาหนดนโยบาย สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การวางแผนการทางาน และประสานงาน
เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการสร้างสมดุล
ของการสร้างรายได้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชน
1.2.2) การจั ด การวางแผน ตรวจสอบ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลจากการดาเนิน การ
ท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
1.2.3) การจัดการสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดการความรู้ บูรณาการความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพื่อการจัดทาโครงการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างถูกต้องเหมาะสม
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1.2.4) การจั ดการพั ฒ นาบุคลากร ให้ ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อร่วม
จัดการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน การบูรณาการทางานกับหน่วยงานหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง และการ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
1.2.5) การจัดการแนวทางที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจวัดความ
รับผิดชอบของหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งความรับผิดชอบต่อตนเองและมีความรับผิดชอบผู้อื่น/
สังคม รวมถึงการเข้าใจและเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อสิ่งแวดล้อม และ
สภาพภูมิศาสตร์ของชุมชน
1.2.6) การจัดการชุมชน การทางานร่วมกับชุมชนโดยให้ความสาคัญต่อบทบาทชุมชนซึ่ง
เป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยวได้มีบทบาทหลักในการตัดสินใจจัดการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ภาครัฐ
พร้อมเรียนรู้ สนับสนุน ให้คาแนะนา ให้ความรู้หรือความช่วยเหลือตามความจาเป็นและความต้องการ
ของชุมชน
1.2.7) การจั ดการทรัพยากรการท่องเที่ยว มีการกาหนดข้อจากัดและกาหนดเกณฑ์
มาตรฐานการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวไม่สร้างการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีคุณค่าเดิมในชุมชน และมีการ
พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
1.2.8) การจัดการประโยชน์ สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ สร้างเศรษฐกิจ
แบบกระจายตัว ไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เพื่อสร้างโอกาสให้กับ
คนในท้องถิ่น ผู้ที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมได้รายได้เสริมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
1.2.9) การจัดการส่งเสริม สร้างจิตสานึกการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ สังคม
และวัฒนธรรม การควบคุมผลกระทบจากการท่องเที่ยว และการส่งเสริมนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่มี
คุณภาพ สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ เน้นการกระจายรายได้ให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน
1.2.10) การจัดการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาด้าน
การบริการ สิ่งอานวยความสะดวก การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว
1.2.11) การจั ดการข้อมูล และการสื่ อสาร การบริการข่าวสารการท่องเที่ยว การนา
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการวิจัย และการสื่อสาร
ข้อมูลสาคัญต่อชุมชน ภาคธุรกิจ และนักท่องเที่ยวอย่างชัดเจน ต่อเนื่อง และหลายช่องทางเพื่อการเข้าถึง
ข้อมูลอย่างทั่วถึง
1.3) ควำมรับผิดชอบของภำคเอกชน
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1.3.1) การจัดการบทบาทของภาคเอกชน ด้วยการเป็นคนกลางประสานงานระหว่าง
นักท่องเที่ยวกับชุมชน ทาให้เกิดการท่องเที่ยวมีความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งนักท่องเที่ยว และชุมชน การ
ให้ข้อมูลพื้นที่แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงบริบทชุมชน เข้าใจความเป็นชุมชน อันเป็นผลให้
เกิดการประสานสัมพันธ์ที่ดีกับนักท่องเที่ยวและชุมชน นาไปสู่การลดการสร้างผลกระทบให้แก่สิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชน และการกระจายรายได้ หรือการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
1.3.2) การจัดการระบบการทางานแบบมีส่วนร่วม การจัดการที่ดีที่มุ่งเน้นมาเข้าไปมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายภาคีที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ โดยเฉพาะทรัพยากรทางธรรมชาติ
วัฒ นธรรมให้ คงไว้ อย่ างยั่ ง ยื น และสร้างโอกาสให้ ชุมชนและคนในท้ อ งถิ่ น ได้รั บประโยชน์ จากการ
ท่องเที่ยวทั้งทางตรงทางอ้อม และสร้างคุณค่าและความสาคัญในการตัดสินใจดาเนินการท่องเที่ยว การมี
ส่วนร่วมจัดการท่องเที่ยว การได้รับการพัฒนาและการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและภาครัฐ
1.3.3) การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน ภาคเอกชนมีการวางแผน จัดการ
ควบคุม การดาเนินธุรกิจไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชน และการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว ทั้งด้าน
สภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ และวัฒนธรรมของชุมชน
1.3.4) การจัดการควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ ไม่เกินชีดความสามารถรองรับ
ได้ของแหล่งท่องเที่ยว หรือชุมชน เพื่อไม่สร้างผลกระทบด้านลบต่อชุมชน และแสวงหานักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพเข้ามาทากิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน
1.3.5) การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ใส่ใจต่อกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ด้ านการ
จัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อสร้างประโยชน์ต่างตอบแทนระหว่างภาคเอกชนและชุมชนอย่างเหมาะสม
บนฐานการใช้ความรู้ในการจัดการร่วมกัน สร้างความโปร่งใส ความเป็นธรรม เพื่อมิตรภาพที่ดีและการ
ทางานเอื้อประโยชน์ต่อกันในระยะยาว
1.3.6) การจัดการกิจกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทากิจกรรม เกิดการเรียนรู้
และได้สัมผัสธรรมชาติ เข้าถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรม เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของชุมชน พร้อมสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้วยการสร้างการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จากกิจกรรมท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกอย่างคุ้มค่า
1.4) ควำมรับผิดชอบของนักท่องเที่ยว
1.4.1) การแสวงหาข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจต่อบริบท
ชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
1.4.2) การตระหนักถึงการเคารพบุคคล ความเชื่อ วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน และ
ควบคุมการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
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1.4.3) การยอมรับกฏกติกา ข้อควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติที่แหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชน
ได้กาหนดอย่างเคร่งครัด
1.4.4) การไม่ส ร้ างปัญหาให้ กับแหล่ งท่องเที่ยวหรือชุมชน ทั้งปัญหาด้านสั งคมและ
วัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจของชุมชน
1.4.5) การแจ้งความประสงค์เข้ามาทากิจกรรมท่องเที่ยวล่วงหน้า ทั้งการจองที่พัก และ
การทากิจกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับ
1.4.6) การรับผิดชอบต่อการยกเลิกการทากิจกรรมท่องเที่ยวล่วงหน้า เพื่อไม่ให้แหล่ง
ท่องเที่ยวหรือชุมชนเสียหายจากเวลา ค่าใช้จ่าย หรือการเตรียมความพร้อมซึ่งล้วนมีต้นทุนและส่งผล
กระทบต่อรายได้จากการท่องเที่ยวของชุมชน
1.4.7) การตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนสัมพันธ์ต่อ
การดารงอยู่ของวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน พฤติกรรมการท่องเที่ยวจึงใส่ใจต่อการไม่สร้างผลกระทบ
และมีส่วนอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
1.4.8) การตอบสนองการสร้างการเรียนรู้ของชุมชน การให้ความสนใจ พร้อมเรียนรู้
และยอมรับในวิธีการนาเสนอความรู้ของชุมชน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน มีส่วนสร้าง
ความรู้ใหม่ เกิดความภาคภูมิใจทั้งผู้ให้และผู้รับ รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
1.4.9) การกระจายรายได้ ใ ห้ ชุ ม ชน การท่ อ งเที่ ย วในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหรื อ ชุ ม ชน
นักท่องเที่ยวได้มีส่วนช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ และทากิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชน คึงนึงถึง
การกระจายรายได้ให้กับผลิต ร้านค้า ผู้จัดการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
2) ทัศนคติ และควำมตระหนักต่อกำรจัดกำรท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อควำมรับผิดชอบ
จากความรู้ความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หากไม่สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ เ กิด
ทัศนคติที่ดีและมีความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จะไม่สามารถสร้างพฤติกรรมความ
รับผิดชอบต่อการท่องเที่ยวได้ ซึ่งทัศนคติและความตระหนักสาคัญ อาจพอสรุปได้ดังนี้
2.1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีศักยภาพการจัดการท่องเที่ยว การทางานจึงเกิดการ
ยอมรับ มีความเชื่อมั่นในการทางานร่วมกัน สามารถเชื่อมโยงหรือประสานการทางาน เพื่อมีส่วนส่งเสริม
และสนับการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบร่วมกัน
2.2) การมีส่วนร่วมสร้างพลังการพัฒนา การทางานที่หลายคนหรือหลายกลุ่มหรือหลาย
องค์กรได้ร่วมกันคิด วางแผน ดาเนินการ ประเมินผล และการมีแนวทางปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป
จะส่งผลสู่การพัฒนาให้เกิดผลที่ดีกว่า รอบคอบกว่า ทาให้ การท่องเที่ยวไม่สร้างผลกระทบเชิงลบ แต่
สามารถทาประโยชน์ให้แก่ต่อชุมชนและองค์กร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงกว้าง
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2.3) กระบวนการเรียนรู้เ ป็นเครื่องมือสู่การพัฒนา ส่งผลต่อการให้ความสาคัญต่อการ
เปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ เรียนรู้เปิดกว้าง และใช้กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร
หรือพัฒนาชุมชนให้มีการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
2.4) สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมชุมชนเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวสาคัญ ส่งผล
ต่อการใส่ใจต่อการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไม่ส่งผลเสียหายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน ให้สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน และการจัดการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
2.5) ถิ่นฐานบ้านเกิดของตนมีคุณค่า ความรู้สึกถึงคุณของชุมชน ส่งผลต่อความรักและ
ความหวงแหน มีจิตสานึกรักชุมชน อยากปกป้องชุมชน และอยากเห็นชุมชนของตนเกิดการพัฒนา การ
จัดการท่องเที่ยวจึงต้องใส่ใจอย่างรอบคอบในทุกด้านเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
2.6) การท่องเที่ยวให้ทั้งประโยชน์และโทษ การมีระบบการจัดการท่องเที่ยวที่ดี และการ
จัดการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบจะสามารถควบคุมผลกระทบให้เกิดประโยชน์ และป้องกันหรือลด
ผลกระทบทางลบได้
2.7) นักท่องเที่ยวสามารถปรับตัวบนความแตกต่าง การจัดการท่องเที่ยวคานึงถึงการให้
นักท่องเที่ยวต้องปรับตัวตามบริบทชุมชน หรือแหล่งท่องเที่ยว มากกว่าการจัดการท่องเที่ยวรองรับความ
แตกต่างของนักท่องเที่ยว เพื่อควบคุมผลกระทบไม่พึงประสงค์ อาจสร้างปัญหาตามมาได้
2.8) ผลประโยชน์จัดการไม่ดีสร้างความขัดแย้ง การจัดการท่องเที่ยวต้องรับผิดชอบต่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ได้ประโยชน์อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเหมาะสม มีความโปร่งใส เพื่อป้องกัน
ความขัดแย้งที่จะส่งผลกระทบต่อการให้ความร่วมมือ หรือมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวร่วมกัน
2.9) การท่องเที่ยวไม่ใช่ทางออกของการพัฒนาเพียงอย่างเดียว การท่องเที่ยวสามารถ
สร้ างรายได้ พัฒ นาเศรษฐกิจ ทั้งระดับฐานราก สู่ ระดับประเทศ แต่จะไม่เกิด ผลหากไม่พัฒ นาสั ง คม
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และระบบอื่นไปคู่ขนาน การจัดการท่องเที่ยวจึงต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อการพัฒนาทุกระบบไปด้วยกัน
2.10) จุ ด ยื น การท่ อ งเที่ ย วควบคุ ม การเปลี่ ย นแปลง การจั ด การท่ อ งเที่ ย วมี ค วาม
เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน จึงเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรค ส่ งผลต่อการสร้างความเข้มแข็งหรือสร้าง
ปั ญ หาต่ อ การจั ด การท่ อ งเที่ ย ว การมี จุ ด ยื น ที่ ชั ด เจนเป็ น การแสดงถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบให้ ไ ตร่ ต รอง
กลั่นกรอง เลือกรับ หรือปฏิเสธการพัฒนาที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชุมชนหรือองค์กรในทางลบได้
3) ทักษะ และประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อควำมรับผิดชอบ
จากความรู้ความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดทัศนคติที่ดี
และมีความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบแล้ว การเสริมทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
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จะมี ส่ ว นสร้ า งพฤติ ก รรมความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การท่ อ งเที่ ย วได้ เ ป็ น รู ป ธรรมมากขึ้ น ซึ่ ง ทั ก ษะและ
ประสบการณ์สาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ อาจพอสรุปได้ดังนี้
3.1) ทักษะการแสวงหาข้อมูลรอบด้าน เชิงลึก และตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้อง เพื่อให้
มีข้อมูลเป็นจริง สามารถใช้ประกอบในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ และลดความเสี่ยงหรือผลกระทบต่อ
บุคคล องค์กร ชุมชน
3.2) ทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อสามารถวางแผน การจัดการ การดาเนินการ ให้การ
ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสู่การพัฒนาได้อย่างแท้จริง
3.3) ทักษะการประสานงาน เพื่อการทางานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถ
จัดการท่องเที่ยวไปในทิศทางเดียวกัน หรือมีส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดการจัดการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบร่วมกัน
3.4) ทักษะการสื่อสารอย่างถูกต้องและชัดเจน เพื่อสื่อสารให้สังคมและนักท่องเที่ยว ได้รู้
ข้อมูลสาคัญที่ควรรู้ อย่างเข้าใจง่าย หลายช่องทาง สร้างความเข้าใจ ความตระหนัก การยอมรับในกฏ
กติกา ระเบียบ ข้อปฏิบัติเบื้องต้น เตรียมความพร้อมเพื่อควบคุม พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไม่ให้สร้าง
ผลกระทบต่อชุมชน ทรัพยากรท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว
3.5) ทักษะการจัดการชุมชน เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเป็ นคนนอกชุมชน ทั้งภาครัฐ
และเอกชนมีความชัดเจตในเจตนา สามารถสร้างความจริงใจ ความเชื่อมั่น นาไปสู่การสร้างการยอมรับ
ในการเข้ามาทางานเชื่อมโยงกับชุมชน จะส่งผลต่อการได้รับความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเที่ยว แสดงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชน
3.6) ทักษะความคิดสร้างสรรค์ การคิดสิ่งใหม่ การต่อยอดสิ่งเดิม การประยุกต์ของเดิม
การรับสิ่งใหม่ โดยใส่ใจต่อการคิด การทา และผลของการทาอย่างรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์
3.7) ทั ก ษะการประสานผลประโยชน์ การค านึ ง ถึ ง การจั ด การท่ อ งเที่ ย วที่ ผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม เท่าเทียม ถูกต้อง โปร่งใส สามารถสร้างความพอใจและ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการยอมรับกฏกติกา และการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
3.8) ประสบการณ์เรียนรู้ตัว อย่างของผู้ มีส่ว นเกี่ยวข้องในการจัดการท่องเที่ยวอย่ าง
รับผิดชอบ เพื่อเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติ นามาสู่การคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ รวมทั้งการสร้างความ
เชื่อมั่นต่อประโยชน์ของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
3.9) ประสบการณ์การทางานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเรียนนโยบายและ
จุดมุง่ หมายของแต่ละองค์กร เป็นประโยชน์ต่อเลือกองค์กรในการเชื่อมประสานงาน และการรู้เท่าทันสิ่งที่
องค์กรให้โอกาส หรือพัฒนา
151

3.10) ประสบการณ์การทางานจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ สังคมให้ความชื่นชมและผล
ของการได้ลงมือทา ทาให้เกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมทางานจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ ส่งผลต่อ
จิ ตใจที่ใส่ ใจต้องผู้ อื่น และสั งคม เป็นการสนับสนุนเชิงพฤติกรรมให้ มีความรับผิ ดชอบต่อการจั ด การ
ท่องเที่ยว
4) พฤติกรรมควำมรับผิดชอบต่อกำรจัดกำรท่องเที่ยว
บุคลากรที่มีส่วนในการจัดการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ควรมีการ
เปลี่ยนแปลง หรือเกิดการพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อการแสดงออกในการทางานด้านการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจ
ต่อรายละเอียดของงานที่ต้องมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ต่อองค์กร และต่อสังคม ดังนี้
4.1) พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อตนเอง ได้แก่ พฤติกรรมความเอาใจใส่ ความละเอียด
รอบคอบ ความขยันหมั่นเพียร ภาระรับผิดชอบ ความอดทน ความซื่อสัตย์/ความสุจริต ความตรงต่อเวลา
การกล้าเผชิญหน้าต่อความจริง การยอมรับผลกระทบจากการกระทาของตนเอง
4.2) พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กร ได้แก่ การรู้จักหน้าที่ของตนเอง และกระทา
ตามหน้าที่อย่างดีที่สุด การใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ การเคารพต่อกฏระเบียบ/กฎเกณฑ์
การทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี การปรับปรุงตนเองให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย และต่อสังคมให้ดี
ยิ่งขึ้น
4.3) พฤติกรรมความรับผิ ดชอบต่อสั งคม ได้แก่ ความเคารพ ความเป็นธรรม ความ
ยุติธรรม ความเห็นอกเห็นใจ การมีน้าใจช่วยเหลือส่วนรวมอย่างเต็มใจ การไม่ละเมิดสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้อื่น การเคารพต่อกฏระเบียบและกฎเกณฑ์ การดูแลรักษาของส่วนรวมเสมือนเป็นของตนเอง
4.7.8 กำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีแนวทาง
การดาเนินการพัฒนา ดังนี้
1) ด้ำนบทบำทหน้ำที่องค์กรภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
1.1) สร้างความเข้าใจ ทบทวนวิธีคิด และปรับเปลี่ยนนโยบาย เพื่อให้กิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อของผู้คนในพื้นที่น้อยที่สุด
1.2) สร้างการมีส่วนร่วมปลูกฝังความรับผิดชอบและผลักดันให้การท่องเที่ยวมีความ
ชัดเจน คานึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดาเนินร่วมกันอย่างรับผิดชอบได้จริง
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1.3) สามารถพัฒนาแนวทางการส่งเสริมให้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมีความชัดเจน
และเห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น สามารถดาเนินงานให้เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ชัด เพื่อสร้างการยอมรับใน
สังคม
1.4) การสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการทางานพัฒนาชุมชนและการ
ท่องเที่ยว ให้มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด สามารถสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม มี
การพัฒนาไม่สร้างปัญหาหรือผลกระทบต่อชุมชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีความใส่ใจต่อการ
รับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ต่อชุมชน สังคม จังหวัด ประเทศ
1.5) วางบทบาทเป็นคนกลางและพี่เลี้ยง สร้ างกระบวนการให้ ค นในชุมชนได้พูดคุย
ปรึกษาหารือกันภายในชุมชน ร่วมหาทางออกในการแก้ไขปัญหาและวางระบบการจัดการร่วมกัน
1.6) การพัฒนาข้อมูลเพื่อการสื่อสารให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง เพื่อการเข้ามาทา
กิจกรรมในช่วงฤดูกาลที่เหมาะสม การลดความเสี่ยงจากกิจกรรม
2) ด้ำนกำรจัดกำรชุมชน
2.1) การจัดทาหลักสูตรสร้างจิตสานึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด จัดทาขึ้นด้วยการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน และประสานเครือข่ายชุมชนมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จะสามารถพัฒนา
หลักสูตรจนได้หลักสูตรการพัฒนาการท่องเที่ยวและการพัฒนาคนที่เหมาะสมกับชุมชน
2.2) การจัดประชุม พูดคุย ปรึกษากันภายในชุมชน เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดการ แบ่ง
ความรับผิดชอบในการทางานที่ชัดเจน การเสนอถึงปัญหา การช่วยกันหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาใน
ปัจจุบัน และในอนาคต และเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อชุมชน
2.3) การพัฒนาศักยภาพคนพิการในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว หรือ
ในส่วนที่สามารถดาเนินการได้ เพื่อสร้างคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในตนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
2.4) การพัฒนาเยาวชน เข้ามามีบทบาทร่วมทากิจกรรมเพื่อชุมชน เพื่อปลูกจิตสานึกรัก
ถิ่นฐานบ้านเกิด และปลูกฝังให้เยาวชนเข้ามาสานต่อทาการท่องเที่ยวที่ต้องมีความรับผิดชอบทุกด้าน
2.5) การปรับทัศนคติคนในชุมชนร่วมจัดการท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สร้างกิจกรรมใน
เชิงการเรียนรู้ และการอนุรักษ์วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
2.6) การสร้างจุดยืนการท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อควบคุมผลกระทบจากการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน
2.7) การส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ โดยให้ชุมชนต่างๆเป็นพี่เลี้ยงให้กันและกัน นักพัฒน
หรื อนั กวิช าการควรช่ว ยสนั บ สนุ น หรื อเป็นที่ปรึกษาแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาและเป็นผู้ ช่ ว ย
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
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2.8) การสร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบของการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมการพายเรือเก็บ
ขยะ เชิญชวนคนในชุมชนเข้ามาร่วมเก็บขยะ ให้สะอาดปลอดขยะ และเปิดโอกาสให้คนนอกที่สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสานึกให้แก่คนรุ่นใหม่
3) ด้ำนกำรพัฒนำคนให้มีควำมรับผิดชอบต่อกำรท่องเที่ยว
3.1) การพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพให้คนในชุมชนสามารถจัดการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบได้ด้วยตนเอง ต้องมีความจริงใจ เพื่อสร้างการยอมรับ เกิดความเชื่อใจ ส่งผลต่อความ
ตั้งใจและมุ่งมั่นในงาน ความเข้าใจในรากฐานตัวตนของคนในชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรม ฯลฯ
3.2) การรับฟังข้อเสนอแนะจากนักท่องเที่ยว บริษัททัวร์ หน่วยงานต่าง ๆ การปรึกษา
พูดคุยกับนักวิชาการ และการประชุมพูดคุยกันภายในชุมชน เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน
3.3) การศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อศึกษากระบวนการวิธีการทางานทั้งสถานที่ที่
ประสบความสาเร็จ และสถานที่ที่ไม่ประสบความสาเร็จในการจัดการท่องเที่ยว
3.4) การฝึกปฏิบัติพร้อมประเมินผลการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว ด้วยการจัดกิจกรรมการ
ทดลองเส้นทางการท่องเที่ยว เป็นการเรียนรู้ด้วยการลงมือทา พร้อมการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา และการ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน และสามารถควบคุมผลกระทบต่อชุมชนได้
3.5) การจัดฝึกอบรม และจัดทาโครงการต่าง ๆ ให้แก่คนในชุมชน เพื่อฝึกทักษะความรู้
ความสามารถในการสื่อความหมายให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนได้อย่างชัดเจนถูกต้อง
3.5) การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานสิ่งที่ควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวอย่าง
รั บ ผิ ด ชอบให้ แ ก่ บุ ค ลากรทุก องค์ ก รที่ ท างานเกี่ ยวกั บการท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ทิ ศ ทาง
สอดคล้องหรือทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3.6) การสร้างการเรียนรู้ในสังคมออนไลน์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีแอปพิเคชั่น LINE สร้าง
กลุ่มเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร แจ้งข่าวสาร ติดต่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ นาเสนอไอเดียการ
ท่องเที่ยว เปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็น และร่หาทางออกร่วมกัน
3.7) การสร้ างกระบวนการเรียนรู้ถึงผลกระทบจากการท่ องเที่ ยวที่ขาดการจั ด การ
ร่วมกันของคนในชุมชนในระยะยาว เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดของคนในชุมชนให้ย้อนกลั บมายึด แนว
ทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนดังที่เคยทามาแล้วประสบความสาเร็จ
4) ด้ำนกำรพัฒนำคนให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
4.1) การพัฒนาศักยภาพในการประสานงาน หรือการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมเรียนรู้การจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน ผนึกกาลัง สนับสนุน ยกระดับการ
จัดการการท่องเที่ยวชุมชน
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4.2) การพัฒนาคนในชุมชนสามารถวิเคราะห์และควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นใน
สัดส่วนที่เหมาะสม และความสามารถถ่ายทอดสิ่งที่คิดและทาให้คนในชุมชนได้เรียนรู้และเข้าใจร่วมกัน
4.3) การสร้างจิตสานึกความซื่อสัตย์ต่อนักท่องเที่ยว ทั้งด้านคุณภาพการให้บริการ การจัด
กิจกรรมท่องเที่ยว อาหารท้องถิ่นสะอาดปลอดภัย ที่พักได้มาตรฐาน คุณภาพและราคาสินค้าเป็นธรรม
4.4) การพัฒนาคนให้สามารถจัดการแหล่งท่องเที่ยว การออกแบบโครงสร้าง กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ให้เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยว และความสามารถการประสานงาน การจัดระบบการทางานเชิง
บูรณาการระหว่างหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ เพื่อเป้าหมายสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
4.5) การพั ฒ นาความสามารถในการตรวจสอบที่ พั ก ให้ ไ ด้ ม าตรฐานโฮมสเตย์ ความ
ปลอดภัย ความสะอาด การสร้างกิจกรรมภายในพื้นที่เป็นไปตามวิถีชีวิต วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ไม่
สร้างผลกระทบทางลบต่อชุมชน
4.6) การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้คนในชุมชน สามารถสร้างกิจกรรม จัดทาผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึก การผลิตวัตถุดิบอาหาร ที่ใส่ใจต่อความปลอดภัย และไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.7) การอบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น การเข้าถึงนักท่องเที่ยวผู้ป่วยและ
หน่วยงานพยาบาล แผนการกู้ขนย้ายการเคลื่อนที่ผู้ป่วยระหว่างการทากิจกรรม โดยเฉพาะในระหว่าง
กิจกรรมการเดินป่า
5) ด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
5.1) สร้างพื้นที่ทางสังคม ให้มีกิจกรรมร่วมกัน ด้วยการทางาน การประชุม การแสดง
ความคิดเห็นการแก้ไขปัญหา การพัฒนา เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
5.2) สร้ างช่องทางในการสื่ อสาร เชื่อมโยงความสั มพันธ์ของบุคลากร จากฐานความ
แตกต่างในภารกิจ หน้าที่ ความคิด และการแสดงออกพฤติกรรม เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้ และเกิด
การแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ความรู้ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
5.3) สร้างความเชื่อมั่นในการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบร่วมกัน จนเกิด พลังความ
ร่ ว มมือในการดาเนิ น การ มี ความเชื่อมั่นในแนวคิด ความคิด วิธีการทางาน และเชื่อมั่น ต่อการร่ ว ม
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
6) ด้ำนกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบให้แก่นักท่องเที่ยว
6.1) การสื่ อสารสาธารณะ ด้ว ยการนาเสนอข้อมูล ของแหล่งท่องเที่ยวในหลากหลาย
ช่ อ งทางอย่ า งกว้ า งขวาง ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรมของชุ ม ชน การจั ด การท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชน และ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และรายละเอียดกิจกรรมท่องเที่ยว เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในบริบทพื้นที่
ท่ อ งเที่ ย ว ตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ ต ามกฏกติ ก า ระเบี ย บขั้ น ตอน แนวทางปฏิ บั ติ ต่ อ ชุ ม ชน และ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และมีความซื่อสัตย์ต่อการการแจ้งความประสงค์เข้ามาทากิจกรรมท่องเที่ยว
155

ล่วงหน้า ทั้งการจองที่พัก และการทากิจกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนมีการเตรีย ม
ความพร้อมในการรองรับ การไม่สร้างปัญหาให้กับแหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชน ทั้งปัญหาด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจของชุมชน รวมถึงการรับผิดชอบต่อการยกเลิกการทา
กิจกรรมท่องเที่ยวล่วงหน้า เพื่อไม่ให้แหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนเสียหายจากเวลา ค่าใช้ จ่าย หรือการ
เตรียมความพร้อมซึ่งล้วนมีต้นทุนและส่งผลกระทบต่อรายได้จากการท่องเที่ยวของชุมชน
6.2) การสื่อสารในชุมชน การสื่อสารทั้งก่อน และระหว่างการทากิจกรรมท่องเที่ยว ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เพื่อสร้างทัศนคติของการเคารพความเชื่อ ความคิด วิถีชีวิตวัฒนธรรม และการ
ควบคุมการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ด้วยการนาเสนอข้อตกลง ข้อควรปฏิบัติและไม่ควร
ปฏิบัติในชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้เกิดความตระหนักและเกิดการยอมรับอย่างจริงใจ การให้นักท่องเที่ยวได้
รู้ถึงสภาพความเป็นจริงของชุมชนที่อาจเป็นข้อจากัดให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เคารพ
ความเป็นวิถีชุมชน หรือมีความเห็นอกเห็นใจ สิ่งที่ส่วนส่งผลต่อการควบคุมพฤติกรรมการแสดงออกของ
นักท่องเที่ยวด้วยตนเอง
6.3) การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว ด้วยการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์ของการได้
มีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน สร้างความรู้สึกนอกจาก
สนุกสนานเพลินเพลินแล้วยังเป็นผู้ให้และการได้ทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม จะส่งผลต่อการสร้างความ
ภาคภูมิใจ และการเกิดพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลายหลาย
พร้อมทั้งสื่อสารให้นักท่องเที่ยวได้รู้ถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยกระจายรายได้ในชุมชน
6.4) การสร้างการเรียนรู้ ด้วยการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและชุมชนได้ แลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ร่วมกัน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการทากิจกรรมตามจังหวะและโอกาสที่เหมาะสม สร้างการ
ยอมรับ การเป็นกันเอง การเข้าใจในความแตกต่าง จะส่งผลต่อการสนใจเรียนรู้ เกิดความภาคภูมิใจทั้ง
ผู้ให้และผู้รับ รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมถึงการสร้างการเรียนรู้เชื่อมโยงกิจกรรมท่องเที่ยวกับ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วน
สัมพันธ์ต่อการดารงอยู่ของวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน จะส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อการ
ไม่สร้างผลกระทบ แต่มีส่วนอนุรักษ์ และรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
4.7.8 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
การสร้างการเรียนรู้ บุคคล (Personal) ต้องมีความพร้อมในการเรียนรู้ ฐานจากความต้องการ
ส่วนบุคคล การมีพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งเป็นพฤติกรรมเดิมที่มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง องค์กร
สังคมในระดับหนึ่ง และการมี สิ่งแวดล้อม (Environment) ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งบรรยากาศองค์กร
สถานที่จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ จะมีส่วนสนับสนุนให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพและนาไปสู่การ
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เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม โดยปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ มีดังนี้
1) ปัจจัยด้ำนบุคคล
1.1) การมีจิตสาธารณะ ห่วงใยผู้อื่น ไม่เอาเปรียบผู้อื่น คานึงถึงปัญหาสังคม จะส่งผลต่อการ
เกิดความเข้าใจ เชื่อมโยงถึงการสร้างความตระหนักต่อความรับผิดชอบในการจัดการท่องเที่ยว ส่งผลต่อ
พฤติกรรมเสริมพฤติกรรมเดิมที่มีให้เข้มแข็งมากขึ้น
1.2) ความพร้อมเรียนรู้ เปิดใจ ยอมรับ และให้ความร่วมมือในการพัฒนาตนเอง จะส่งผลต่อ
แสดงพฤติกรรมทางบวก การเปิดรับสิ่งใหม่ และการเรียนรู้อย่างเต็มที่
1.3) การเรียนรู้ด้วยการลงมือทา ลงมือปฏิบัติ ทดลองทา ในสิ่งที่ต้อ งการเรียนรู้ จะส่งผลต่อ
การพร้อมพัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน
1.4) การถอดบทเรียนการเรียนรู้เสมอ เพื่อประเมินตนเองถึงจุดอ่อน สิ่งที่ต้องพัฒนา ด้วย
การคิดวิเคราะห์อย่างไตร่ตรอง รอบคอบ รอบด้าน จะส่งผลต่อการรับรู้ถึงความสาเร็จ ปัญหา อุปสรรค
เพื่อสามารถจัดการทุกอย่างไม่ให้กระทบต่อการเรียนรู้ได้
1.5) คิดสร้างสรรค์ ในสิ่งเดิมต่อยอดให้ดีขึ้น หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ จะส่งผลต่อยอดความคิด
เพื่อหาวิธีการ หรือแนวทางการจัดการหรือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาองค์กร ให้สามารถดาเนินการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในแนวทางของตนเองได้
1.6) การคิดรอบคอบ หรือการมองรอบด้าน จะส่งผลต่อการใส่ใจต่อการตัดสินใจ วางแผน
ดาเนินการจัดการท่องเที่ยวที่ไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อผู้อื่น หรือต่อสังคม ชุมชน ทรัพยากร เป็นต้น
2) ปัจจัยด้ำนกลุ่ม/องค์กร
2.1) การวางเป้าหมายหรือนโยบายการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่ชัดเจน จะส่งผลต่อการมี
แนวทางปฏิบั ติแ ละการด าเนิ น การจั ด การท่ อ งเที่ย ว หรือการส่ งเสริ ม การท่ องเที่ ยวที่ใ ส่ ใ จต่ อ ความ
รับผิดชอบ
2.2) การสร้างกระบวนการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างโอกาสให้บุคลากรได้
เรี ย นรู้ การท่องเที่ย วอย่ างรั บ ผิ ดชอบอย่ างต่ อ เนื่ อง จะส่ งผลต่อทัศนคติ และพฤติก รรมการท างานที่
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้กาหนดถึงของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
2.3) การสร้ างแรงจู งใจในการทางานอย่างรับผิ ดชอบ จะส่ งผลต่อการมีกาลั งใจ มีความ
เชื่อมั่นในสิ่งที่ทา มีความใส่ใจต่อการทางานที่ต้องคานึงถึงการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
2.4) การนาความรับผิดชอบไปกาหนดในคาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เพื่อ
สร้างบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรทางานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมให้การจัดการท่องเที่ยวใส่ใจต่อความ
รับผิดชอบในทุกตาแหน่งงาน
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3) ปัจจัยด้ำนสังคม
3.1) สังคมมีค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคม การทางานเพื่อผู้อื่นและส่วนรวมได้รับ การ
ชื่นชม และยอมรับจากสังคม กิจกรรมทางสังคมเพื่อส่วนรวมมีมากขึ้น เป็นโอกาสให้คนในสังคมได้มีส่วน
ร่วมและแสดงออกทางพฤติกรรม จนกลายเป็นค่านิยมที่มีส่วนผลัดดันให้ บุคลากรมีความพร้อมในการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
3.2) ความเชื่อในการทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว ซึ่งเป็นจริยธรรมของสังคม ส่งผลให้บุคลากรมีหลัก
คิดคอยเตือนสติให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อสังคมในระดับหนึ่ง เมื่อส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาบุคลากร จึงเป็นการต่อยอดพฤติกรรมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อการจัดการท่องเที่ยวที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนที่ 3 กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
4.8 กำรสร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยกำรเรี ย นรู้ ก ำรจั ด กำรท่ อ งเที่ ย วอย่ ำ งรั บ ผิ ด ชอบ ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหำนคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
การดาเนินการวิจัยเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มุ่งเน้นการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบระดับจังหวัด ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล ด้วยกระบวนการเริ่มจากการก่อตัวของเครือข่าย พัฒนาสู่การเป็นเครือข่าย
และการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ โดยสามารถถอดกระบวนการและผลลัพธ์จากกระบวนการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ดังนี้
4.8.1 เครือข่ำยกำรเรียนรู้กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดประชุมร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่ขับเคลื่อนการทางานเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สถานที่โรงระหัด ชุมชน
หัวตะเข้ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุมมาจากหน่วยและชุมชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ ประกอบด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานกรุงเทพมหานคร สานักวัฒนธรรม
กีฬา และการท่องเที่ยว สานักงานเขตลาดกระบัง สานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สานักงานเขตสัม
พันธวงศ์ เครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสังคม ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านนางเลิ้ง ชุมชนตลาด
น้อย และชุมชนคนรักหัวตะเข้
คณะผู้ วิ จั ย ได้ ชี้ แ จงถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย และสร้ า งการตระหนั ก ร่ ว มต่ อ การจั ด การ
ท่ อ งเที่ ย วที่ ใ ส่ ใ จต่ อ ความรั บ ผิ ด ชอบในด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ พื้ น ที่ ห รื อ แหล่ ง
ท่องเที่ยวในเขตชุมชนเมืองในระยะยาว และมีฐานคิดเชิงการพัฒนาที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการ
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พัฒนาชุมชน เวทีการประชุมพูดคุยจึงเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวาง จากการประชุมร่วมกัน
สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1) ควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมตระหนักต่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
ภาพรวมบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
โดยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการการท่องเที่ยว การทาการท่องเที่ยวในพื้นที่
ทุกคนต่างได้รับผลประโยชน์ จึงทาให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยกันดูแล
และปกป้องพื้นที่ของตน ตลอดจนการช่วยกันจัดการพื้นที่ให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และเนื่องจาก
แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นย่านเมืองเก่า หรือสถานที่มีความดั้งเดิม มี
สถานที่ทางศาสนา และตลาดที่มีชุมชนอยู่โดยรอบ การท่องเที่ยวในลักษณะของการเดินเที่ยวชม นั่งกิน
หรือมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิ ทธิ์ จึงทาให้นัก ท่องเที่ยวที่เข้ามามี ความหลากหลาย และมีพฤติกรรมที่ ไม่
เหมาะสม ไม่ เ คารพต่ อ วั ฒ นธรรม สถานที่ และชุ ม ชน การจั ด การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบจึ ง มี
ความสาคัญอย่างมากต่อการควบคุมผลกระทบต่อพื้นที่และชุมชน
2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
การท่องเที่ย วอย่ างรั บ ผิ ดชอบจะเกิดขึ้นได้ต้องมีระบบการจัด การท่ องเที่ยวที่ ใส่ ใจต่อ ความ
รั บ ผิ ด ชอบในทุ ก รายละเอี ย ดของงาน โดยผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ ควร
ประกอบด้ว ยชุมชนต่าง ๆ โดยมีกลุ่ มคนที่มีบทบาทหน้ าที่ในการดูแลจัดการท่องเที่ยว และสามารถ
ชักชวนชาวบ้านภายในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวภายในชุมชนของตน เครือข่าย
การท่องเที่ยวภาคประชาสังคม นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวภายในชุมชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ
หน่วยงานภาครัฐ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานกรุงเทพมหานคร สานักวั ฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว หน่วยงานท้องถิ่น สานักงานเขตต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยที่ใกล้เคียงกับชุมชน
3) สถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบในพื้นที่
การจั ด การการท่ อ งเที่ ย วของแต่ ล ะชุ ม ชนมี ค วามแตกต่ า งกั น ส่ ว นใหญ่ เ น้ น การรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ รวมไปถึงสถานที่ทางศาสนา และประวัติศาสตร์ของชุมชน
ภาพรวมของการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการท่องเที่ยวแบบเปิด นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินเข้าไปเที่ยวชมได้ด้วยตนเอง มีการคมนาคมการขนส่งที่เข้าถึงในทุกสถานที่ การเดินทางจึงใช้ ระบบ
ขนส่งสาธารณะ นักท่องเที่ยวมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากเพจ
หรือการรีวิวจากบล็อกเกอร์ต่าง ๆ ตามโซเชียลมีเดีย จึงมีนักท่องเที่ยวสัญจร และนักท่องเที่ยวที่มาเป็น
กลุ่มกับบริษัทท่องเที่ยว การควบคุมจานวนนักท่องเที่ยวได้ด้วยตนเองจึงเป็นสิ่งที่จัดการได้ยาก ปัญหาที่
ตามมามีปัญหาการทิ้งขยะ จานวนขยะที่เพิ่มขึ้น นักท่องเที่ยวที่มาเป็น กลุ่มกับบริษัทท่องเที่ยวส่งเสียงดัง
และแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ส่วนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวด้วยตนเอง นิยมมาถ่ายรูป เดิน
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เที่ยวชมภายในชุมชน หรือสถานที่ต่าง ๆ ภายในชุมชน โดยไม่ได้ขออนุญาติชุมชนก่อน อีกทั้งหน่วยงาน
ต่ า ง ๆ หรื อ นั ก วิ ช าการ นั ก วิ จั ย ที่ เ ข้ า ไปเก็ บ ข้ อ มู ล ภายในชุ ม ชนไม่ มี คุ ณ ภาพ และชุ ม ชนไม่ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์จากงานวิจัย
4) วิธีกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบในตนเองเพื่อจัดกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ก ารท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ต่ า งแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์เดิม และเสนอวิธีการสร้างความรับผิดชอบในตนเองเพื่อจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ด้วยการใช้ความรักเป็นสาคัญ ทาให้คนในชุมชนมีความรักที่อยากจะปกป้องชุมชนของตนเอง และอยาก
เห็นชุมชนตนเองเกิดการพัฒนา โดยการอนุรักษ์ความเก่าของชุมชนให้คงอยู่ การสร้างเอกลักษณ์ของ
ชุมชนให้เป็นที่น่าจดจา อาจมีการผสมผสานทั้งความเก่ากับความทันสมัย เพื่อสร้างความแตกต่างแต่ ยังคง
สามารถบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของชุมชนดั้งเดิมได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงการฟื้น ฟูสิ่งเก่า ๆ ในอดีตที่
ทรงคุณค่าเกิดมาคู่กับชุมชนตั้งแต่ในอดีตให้หวนกลับคืนมาอีกครั้ง โดยการเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ และช่วยเหลือกันในการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนของตน อีกทั้งยังมี
แนวทางในการลดการใช้พลาสติก หรือรณรงค์ให้นักท่องท่ องเที่ยวนาแก้วน้ามาเอง ตัวอย่างเช่น ร้าน
กาแฟในชุมชนหัวตะเข้ เจ้าของร้านเป็นคนรุ่นใหม่ มี การกาหนดห้ามนักท่องเที่ยวนาวัสดุที่เป็นพลาสติก
ทุกอย่าง เช่น ถุงพลาสติก แก้วน้า นาเข้า มาในร้านเด็ดขาด และถ้าหากต้องการสั่งกาแฟกลับบ้าน ลูกค้า
ต้องนาแก้วมาเอง ถ้าลูกค้าไม่ มีแก้ว ไม่สามารถจาหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ อีกทั้งชุมชนหัวตะเข้ยังนา
ถุงพลาสติกมารีไซเคิลเป็นถุงหิ้ว และมีกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น เพื่อให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาของ
ขยะ และเพื่อสร้างให้เกิดความรักความหวงแหน ความสามัคคีในชุมชนของตนเองมากขึ้น และเพื่อให้
ชุมชนมีทัศนียภาพที่ดี โดยการจัดกิจกรรมพายเรือเก็บขยะในคลองรอบชุมชน นับเป็นตัวอย่างของชุมชน
หนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่สามารถนาเสนอวิธีการจัดการตนเองให้สมาชิกเครือข่ายได้เรียนรู้
5) กำรรวมตัวกันเป็นเครือข่ำยกำรเรียนรู้กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
การรวมตัวเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบร่วมกัน ที่ประชุมมีข้อเสนอ
ควรให้ชุมชนที่ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ การท่องที่ยวอย่างรับผิดชอบเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
เข้าใจ และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ กับคนในชุมชน และชุมชนอื่นๆ และสร้างกระบวนการทางานของ
เครือข่ายด้วยการเชื่อมโยงประสานงานและสื่อสารข้อมูลกันอย่างสม่าเสมอ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ปัญหา วิธีการจัดการ รวมไปถึงแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้ชุมชนในเครือข่ายการเรียนรู้ได้ ท างาน
ร่วมกัน มีพลังในการต่อสู้ หรือเรียกร้องสิทธิในการต่อรอง หรือการจัดทานโยบายแนวทางการพัฒนาของ
ตนเอง ซึ่งปัจจุบันบุคลากรและหน่วยงานที่เข้ามาร่วมประชุม ล้วนมีการประสานงานและการทางาน
ร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง จึงเสมือนเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิมแล้ว โดยให้นาประเด็นการท่องเที่ยว
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อย่างรับผิดชอบมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมตระหนัก และจัดการท่องเที่ยวในส่วนที่แต่ละคนรับผิดชอบให้มี
ความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
6) แนวทำงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรเรียนรู้กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ด้วยการให้ความสาคัญต่อชุมชน ซึ่งรับผิดชอบและมีการ
จัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ คนในชุมชนมีความเข้าใจถึงสถานการณ์ ปัญหา บริบทชุมชน วัฒนธรรมของ
ชุ ม ชน และสามารถสะท้ อ นถึ ง ความต้ อ งการของตนเองได้ ดี ที่ สุ ด บุ ค ลากรของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
นักวิชาการ นักพัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความรู้ ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ให้ข้อมูลหรือสนับสนุน
องค์ความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่ชุมชนสนใจหรือสงสัย มากกว่าการให้ คนภายนอกมาให้องค์ความรู้กับชุมชน
เอง เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐมักมีแนวคิด รูปแบบ หรือทฤษฏีใหม่ ๆ นามาทดลองให้ชุมชนปฏิบัติตาม
และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามกรอบนโยบายภาครัฐ และการส่งเสริมมีข้อจากัดและขั้นตอนตามระบบของ
ราชการ ทั้งหลักเกณฑ์ การโฆษณา การส่งเสริมการปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากสิ่งที่ชุมชนเป็นอยู่
หรือเป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับความต้องการของชุมชน จึงส่งผลให้ ชุมชนปฏิบัติตามความต้องการของหน่วยงาน
ภาครัฐไม่ทัน และอาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอได้ ดังนั้นจึงต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
การช่วยเหลือระหว่างชุมชนด้วยกัน เองเป็นหลักก่อน โดยคนในชุมชน นักวิชาการ ภาครัฐ และนักธุรกิจ
รวมถึงนักท่องเที่ยวต้องมีความเข้าใจในการทางานการท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อลดปั ญหาความเหลื่อมล้า
ทั้งคุณภาพชีวิตและรายได้ และพัฒนาเชื่อมไปในระดับนโยบายของภาครัฐ ด้วยการใช้การท่องเที่ยวเป็น
เครื่องมือให้เกิดสิทธิชุมชน โดยชุมชนเป็นเจ้าของพื้นที่มีสิทธิในการจัดการตนเอง
4.8.2 เครือข่ำยกำรเรียนรู้กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบจังหวัดแม่ฮ่องสอน
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดประชุมร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่ขับเคลื่อนการทางานเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปได้ดังนี้
1) กำรจัดประชุมของเครือข่ำยหน่วยงำนภำคเอกชน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สถานที่
การจั ดประชุม บ้ านสวนเรื อนฝั น จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ห น่ว ยงานที่เข้าประชุม ได้แก่ สถาบันการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBTI), สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (TRTA), สมาคมเครือข่ายการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน และ บริษัท Siam Rise Travel จากัด
2) กำรจัดประชุมของเครือข่ำยชุมชน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 สถานที่การจัดประชุม ชุมชน
ผามอน ชุมชนเมืองแพม ชุมชนจ่าโบ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้เข้าประชุม ได้แก่ ชาวบ้านจากชุมชน
ผามอน ชุมชนเมืองแพม ชุมชนจ่าโบ่ และสานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3) กำรจัดประชุมเครือข่ำยของภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคชุมชน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่การจัดประชุม ศูนย์วัฒนธรรมไทยใหญ่ศึกษา โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงาน และ
ชุมชนต่างๆ ได้แก่ สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBTI), สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (TRTA),
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สมาคมเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน , บริษัท Siam Rise Travel จากัด, การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย สานักงานแม่ฮ่องสอน, หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน, เทศบาล
จังหวัดแม่ฮ่องสอน, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว (อพท.) และชุมชนห้วยตอง
ก๊อ และชุมชนแม่ละนา
4) กำรประชุมเครือข่ำยกำรเรียนรู้กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 17
พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงาน และชุมชนต่างๆ ได้แก่ ชุมชนบ้านห้วยตอง
ก๊อ ชุมชนเมืองปอน ชุมชนบ้านห้วยกุ้ง ชุมชนแพมบก ชุมชนบ้านรวมไทย ชุมชนบ้านผามอน และ บริษัท
Thai LocalistA (TRTA)
5) สำระสำคัญของกำรประชุมร่วมกับเครือข่ำย สามารถสรุปรวมได้ดังนี้
5.1) กำรชี้แจงโครงกำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำร
ดำเนินงำนวิจัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สืบเนื่องมาจากปี พ.ศ.2561 ได้ดาเนินโครงการวิจัยการ
ยกระดับการจัดการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ศึกษาในพื้นที่เมืองรอง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒ นาการท่ อ งเที่ ยวอย่า งมีคุ ณภาพ ด้ว ยการพัฒ นาเส้ นทางท่ อ งเที่ยวที่สื่ อสารถึ ง
อัตลักษณ์เฉพาะของพื้น ที่ ได้แนวทางการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าทางการท่องเที่ยว และแนวทางการ
ยกระดับ การจั ดการวัฒ นธรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท้องถิ่น เพื่อให้ การจัดการ
ท่องเที่ยวสามารถเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักท่องเที่ยว เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่ างชุมชน และ
นักท่องเที่ยว และการคงอยู่ของวัฒนธรรมท้องถิ่น
ในปี พ.ศ.2562 คณะผู้ วิ จั ย ได้ ง บประมาณสนั บ สนุ นการวิจั ยต่ อ เนื่ อ งจากส านัก งานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ให้ ดาเนินโครงการวิจัยย่อยที่ 3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ การ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยการมุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจ การสร้างความตระหนัก และการ
จัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อการแสดงออกถึงความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง สังคม หรือต่อสาธารณะหรือ
ส่วนรวม ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาชุมชน และ
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนสะท้อนถึงจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อสัมภาษณ์ถึงสถานการณ์
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเพื่อถอดถึงการขับเคลื่อนจริงในระดับพื้นที่ และกระแสหรือเหตุผลของการ
ท่องเที่ย วอย่ างรับ ผิดชอบ ความรู้ ความเข้าใจเพื่อถอดองค์ความรู้ส าคัญ บทบาทหน้าที่ ของผู้จัดการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเพื่อถอดถึงความสาคัญ ผลกระทบจากการดาเนินการอย่างรับผิดชอบ และสิ่งที่
บุคลากรควรพัฒนา เป็นต้น เพื่อนาผลการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์ วิเคราะห์ และจัดทาร่างแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ก่อนนาร่างเข้าสู่ที่ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
ร่วมกันพิจารณา โดยกระบวนการจัดประชุมร่วมกันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่มุ่งให้เกิดการก่อตัว
ของเครือข่ายการเรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และเมื่อแนวทางแล้วเสร็จ จะให้สมาชิกเครือข่ายได้
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ร่วมกันเลือกกิจกรรมเพื่อดาเนินการนาไปสู่การปฏิบัติจริงให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในเบื้องต้น ส่วนนี้เพื่อ
เป็นการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการพัฒนาบุคลากรให้เกิดผลได้จริง
5.2) กำรกำหนดพื้นที่เป้ำหมำยในกำรศึกษำในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถกาหนด
พื้นที่ต้นแบบและกลุ่มเป้าหมายได้ดังนี้
5.2.1) พื้นที่ต้นแบบของจังหวัดแม่ฮ่องสอน การเลือกพื้นที่วิจัยจากชุมชนที่ทา
การท่องเที่ยวโดยชุมชน มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
และการเข้าถึงของพื้นที่ได้สะดวก สามารถแบ่งออกเป็น 3 เขตพื้นที่ ได้แก่ โซนเหนือ ชุมชนจ่าโบ่ ชุมชน
แม่ละนา ชุมชนเมืองแพม ชุมชนผามอญ โซนกลาง ชุมชนห้วยตองก๊อ ชุมชนห้วยฮี้ ชุมชนห้วยกุ้ง โซนใต้
ชุมชนเมืองปอน ชุมชนบ้านดง ชุมชนห้วยห้อม โดยเลือกโซนละ 1 ชุมชนเป็นพื้นที่ศึกษา ได้แก่ ชุมชนจ่า
โบ่ ชุมชนห้วยตองก๊อ และชุมชนเมืองปอน
5.2.2) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย บุคลากรสังกัดหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่
ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (แม่ ฮ่ อ งสอน) ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน สานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถาบันการศึกษาหรือวิทยาลัยชุมชน เป็นต้น บุคลากรสังกัด
หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
บุคลากรสังกัดองค์กรพัฒนาเอกชน ได้แก่ สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่าง
รั บ ผิ ดชอบ บุ คลากรทางานจั ดการท่ อ งเที่ ยวชุมชน ได้แก่ เครือข่ ายการท่อ งเที่ยวโดยชุมชนจั ง หวั ด
แม่ ฮ่ อ งสอน และบุ ค ลากรของชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว จากชุ ม ชนบ้ า นจ่ า โบ่ และเมื อ งปอน เขตห้ ว ยปู ลิ ง
ประกอบด้วย ชุมชนห้วยตองก๊อ ชุมชนห้วยฮี้ ชุมชนห้วยกุ้ง และชุมชนเมืองแพม
จากการให้ ความร่ ว มมือของกลุ่ มเป้ าหมายในพื้น ที่จังหวัดแม่ฮ่ องสอน ทั้งหน่ ว ยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคชุมชน เข้าร่วมประชุมครั้งแรกเพื่อทาความเข้าใจ สร้างความตระหนัก และการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการวิจัย ได้เกิดบรรยากาศของการพูดคุย การซักถาม และการแลกเปลี่ยนมุม มองที่
หลากหลาย ได้สะท้อนถึงจุดเริ่มต้นของการก่อตัวของเครือข่ายการเรียนรู้การท่ องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
และการมีข้อสรุปในแนวทางการดาเนินการวิจัยครั้งต่อไป เพื่อการดาเนินการร่วมกันซึ่งมีแนวโน้มที่ดี
6) เครือข่ำยและควำมร่วมมือในกำรดำเนินกำรวิจัยจำกกลุ่มเป้ำหมำยในพื้นที่
จากการประชุมกลุ่มในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถวิเคราะห์ลักษณะการเกิดการก่อตัวของ
เครือข่าย ดังนี้
6.1) สมำชิกเครือข่ำยกำรเรียนรู้กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ ประกอบด้วย ชุมชน
ผามอน ชุมชนเมืองแพม ชุมชนจ่าโบ่ ชุมชนห้วยตองก๊อ ชุมชนแม่ละนา ชุมชนห้วยกุ้ง ชุมชนแพมบก
ชุมชนบ้ านรวมไทย, สถาบั น การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBTI), สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิ ด ชอบ
(TRTA), สมาคมเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน , บริษัท Siam Rise Travel จากัด, การท่องเที่ยวแห่ง
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ประเทศไทย สานักงานแม่ฮ่องสอน, หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน, สานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน, เทศบาล
จังหวัดแม่ฮ่องสอน, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว (อพท.)
6.2) ลักษณะของกำรก่อตัวของเครือข่ำยกำรเรียนรู้กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
จากการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับหน่วยงานและองค์กรที่ขับเคลื่อนการวิจัยในพื้นที่
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่ และชุมชนที่จัดการท่องเที่ยวในพื้นที่
โดยแต่ละการประชุมมีความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมายที่ได้ม าพบกันเพื่อร่วมรับฟังการชี้แจงและขอ
ความร่วมมือในการดาเนินการวิจัย และกระบวนการจัดประชุมได้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งระดับ
การมีส่วนร่วมรับรู้ วิเคราะห์ ร่วมคิดตัดสินใจ และการเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็น
ระหว่างกันอย่างเต็มที่ โดยให้ความสาคัญของการเข้าใจในเป้าหมายของคณะวิจัย การประสานเป้าหมาย
ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เป็นเป้าหมายที่สอดคล้องนาไปสู่การเห็นประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกัน ส่งผลให้
การประชุมเกิดบรรยากาศการพูดคุยกันอย่างกว้างขวาง และสังเกตได้ถึงการตั้งใจฟัง การคิดเห็นทั้ง
สอดคล้อง และแตกต่างกันอย่างสร้างสรรค์
6.3) กำรพัฒนำเครือข่ำยกำรเรียนรู้กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
การจัดประชุมเครือข่ายการเรียนรู้ ได้กาหนดประเด็นในการพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
6.3.1) ควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมตระหนักต่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
ภาพรวมเครือข่ายการเรียนรู้จังหวัดแม่ฮ่องสอน มี ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักต่อ การท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community base Tourism: CBT) ผู้ที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการทาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่ว่าจะเป็นชุมชน หน่วยงานรัฐ หรือเอกชนล้วนต้องมี
ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน โดยเฉพาะชุมชนทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ รับผิดชอบในสิ่งที่
ตนกระทาหรื อ ในงานที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจากชุมชน เช่น มัคคุเทศก์ท้องถิ่ นต้ อ งให้ ข้อ มูล ที่ ถู กต้ อ งแก่
นักท่องเที่ยว การประสานงาน การกระจายรายได้ในชุมชนอย่างเท่าเทียม มองว่าความรับผิดชอบมีความ
ใกล้เคียงกับความเสมอภาคและความเท่าเทียม ทุกคนในชุมชนควรได้ผลประโยชน์ด้วยความเสมอภาค
ไม่มีใครได้ประโยชน์มากกว่าใคร เกิดการกระจายผลประโยชน์ อย่างเท่าเทียม เพื่อไม่ให้เกิดการผิดใจหรือ
ปัญหาเรื่องของรายได้ตามมาในอนาคต
6.3.2) วิธีกำรจัดกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
การจัดการท่องเที่ยวที่ทาให้ นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูล และเกิดความตระหนักในการ
แสดงพฤติกรรมการเคารพและให้เกียรติวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน ให้การยอมรับความเป็นชุมชนที่มี
ความแตกต่างกัน นักท่องเที่ยวส่วนมากเป็นชาวต่างชาติจะมีความรับผิดชอบมากกว่า นักท่องเที่ยวชาว
ไทย เช่น การเตรียมตัวก่อนมาท่องเที่ยว ด้วยการหาข้อมูลและรู้ถึงข้อห้ามและธรรมเนียมปฏิบัติต่าง ๆ
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ของชุมชนมากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย และสิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติชื่นชอบ ได้แก่ ความโดดเด่นของวิถี
ชุมชน การมีส่วนร่วมของผู้คนในชุมชน ความสวยงาน และอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ส่วนสิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องการให้ปรับปรุง ได้แก่ เรื่องความปลอดภัย การลดพลาสติกในชุมชน
และอยากให้ระบุถึงข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามทางวัฒนธรรมที่ชัดเจนแจ้งให้นักท่องเที่ยวได้ทราบ
การเป็นแบบอย่างให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวทั้งคนในชุมชนและคนภายนอกที่
เดินทางเข้ามาในชุมชน ได้เห็นถึงการรู้หน้าที่ สิ่งที่ควรกระทาและไม่ควรกระทา รวมถึงกระบวนการ
จัดการการท่องเที่ยวภายในชุมชนที่ให้ เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเหมาะสม เพื่อลดความ
ขัดแย้งในชุมชน หากผู้ประกอบการและชุมชนสร้างความร่วมมือในการจัดการที่ดีได้จะสามารถส่งเสริมให้
เกิดการสร้างความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้ เช่น มีระบบน้าดื่มแบบเติมหรือรีฟิลเพื่อ
ลดการใช้พลาสติก โดยผู้ประกอบการสนับสนุนตู้เติมน้าให้แก่ชุมชน มีจุดเติมน้าที่เพียงพอต่อ จานวน
นักท่องเที่ยว และหน่วยงานภาครัฐทาหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนมีความเข้าใจขอบเขตหน้าที่อย่าง
ชัดเจนและมีความรับผิดชอบในการทางานของตนอย่างเต็มที่
6.4) แนวทำงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรเรียนรู้กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
สมาชิกเครื อข่ายการเรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบล้ ว นเป็นสมาชิกเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีโอกาสได้ประชุม วางแผน พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบพี่เลี้ยงซึ่งเป็นบุคลากรจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จาก
การประชุมกลุ่มด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในงานวิจัยนี้ จึงไม่ได้เป็นการก่อตัวของเครือข่ายใหม่ แต่เป็น
รูปแบบเครือข่ายที่มีจุดมุ่งหมายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน การ
พัฒ นาเครื อข่า ยการเรี ย นรู้ จึ ง ให้ ความส าคัญ ต่ อ ชุมชนที่ผ่ านกระบวนการเรียนรู้ ก ารท่ อ งเที่ยวอย่ า ง
รั บ ผิ ด ชอบมาแล้ ว ผ่ านที ม พี่ เลี้ ย งหรื อ ที่ ป รึก ษาชุม ชน ได้ มี บ ทบาทน าในการแลกเปลี่ ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการทางานด้านการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบให้แก่ชุมชนอื่นที่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจ หรือเป็น ชุมชนที่นาการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนผิดวัตถุประสงค์ ซึ่ง
ชุมชนสามารถให้คาปรึกษาซึ่งกันและกันได้อย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของชุมชนกันเองได้
แล้วจึงเป็นผู้ให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐกับผู้เกี่ยวข้องและนักท่องเที่ยวด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนา
เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ก ารท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบแบบส่ ง ต่ อ ความรู้ ความเชื่ อ มั่ น ใจความรู้ แ ละ
ประสบการณ์จะส่งผลต่อการจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบได้อย่างต่อเนื่อง เป็นวงจรการ
เรียนรู้ไม่รู้จบ ซึ่งจะส่งผลดีต่อชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมรับผิดชอบในการทาท่องเที่ยวเพื่อให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน

165

4.8.3 เครือข่ำยกำรเรียนรู้กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบจังหวัดภูเก็ต
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดประชุมร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่ขับเคลื่อนการทางานเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 สถานที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุมมาจากหน่วยและชุมชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบ ประกอบด้วย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต บริษัท Green Apple Voyage จากัด
ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ บริษัท Andaman Discovery จากัด
คณะผู้ วิ จั ย ได้ ชี้ แ จงถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย และสร้ า งการตระหนั ก ร่ ว มต่ อ การจั ด การ
ท่ อ งเที่ ย วที่ ใ ส่ ใ จต่ อ ความรั บ ผิ ด ชอบในด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ พื้ น ที่ ห รื อ แ หล่ ง
ท่องเที่ยวในเขตชุมชนเมืองเก่าในระยะยาว และมีฐานคิดเชิงการพัฒนาที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาชุมชน เวทีการประชุมพูดคุยจึงเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวาง จากการประชุม
ร่วมกันสามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1) ควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมตระหนักต่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
ภาพรวมบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
โดยการท าการท่ อ งเที่ ย วคนในชุ ม ชนต้ อ งได้ รั บ ผลประโยชน์ และผู้ ที่ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มไม่ ว่ า จะเป็ น
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ ต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชน การเข้ามาดาเนินการในพื้นที่
จ าเป็ น ต้องแจ้ งความจ านงค์ผ่ านประธานชุ มชนก่ อนเสมอ เนื่องจากชุ มชนมี แนวทางในการจั ด การ
ท่องเที่ยวเป็นของชุมชนเอง มีการจัดกิจกรรมภายในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และ
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประวัติความมาของชุมชน ชมชนมีแนวคิดการ
จั ดการขยะและน ามาใช้ป ฏิบัติจ ริง เพื่อปรับทัศนี ย ภาพให้ ชุมชน สุ ขภาวะภายในชุมชนเอง โดยการ
กาหนดวันเก็บขยะกับทางหน่วยงานท้องถิ่น มีถังขยะสาธารณะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทิ้ง มีการคัดแยก
ขยะ อีกทั้งชุมชนมีการตั้งกฏกติกาของชุมชนเองจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เช่น การกาหนดเวลา
ลดการส่งเสียงดัง การกาหนดที่จอดรถเป็นเวลา เป็นต้น และทุกคนต่างรู้บทบาทในหน้าที่ของตน และ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองมีความรับผิดชอบ เช่น มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประธานชุมชน กลุ่มแม่บ้านทาอาหาร
2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
การท่องเที่ย วอย่ างรั บ ผิ ดชอบชุมชนไม่ส ามารถทาหน้าที่และจัดการความรับผิดชอบในการ
ท่องเที่ยวเพียงฝ่ายเดียว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จึงประกอบด้วย ชุมชน ซึ่งมี
การรวมตัวคนในชุมชนก่อตั้งกลุ่มเพื่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยตนเอง หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น
(เทศบาล อบต. อบจ.) เป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมแนวทางการจัดการและการพัฒนาของ
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ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ (ททท. ทกจ.) เป็นหน่วยงานที่ช่วยในการสนับสนุนด้านการท่ องเที่ยวโดยชุมชน
และภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการ นานักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน
3) สถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบในพื้นที่
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ชุมชนจึงให้ความสาคัญต่อการท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวต้องให้ความเคารพและให้เกียรติวัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ของชุมชน ชุมชนจึงมีการแจ้ง
กฏระเบียบของชุมชนให้แก่ทางบริษัทนาเที่ยว และนักท่องเที่ยว หากเป็นนักท่องเที่ยวสัญจร ชุมชนมีการ
รองรับ โดยการติดป้ายสื่อความหมาย มีข้อมูลออนไลน์ ให้นักท่องเที่ยวได้ดาวน์โหลด โดยชุมชนมีความ
เข้มงวดในกฏระเบียบอย่างมาก หากนักท่องเที่ยวสร้างปัญหาให้แก่ชุมชน ชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของบ้านจะ
เป็นผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด ปัญหาที่ชุมชนไม่สามารถควบคุมได้ เป็นการสื่อสาร การประสานงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เช่น การจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนด้วยการปิดถนนเพื่อจัดกิจกรรม ได้ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน เนื่องจากเส้นทางการเดินรถของเมืองภูเก็ตเป็นเส้น ทางเล็ก ๆ ช่วงเวลาเช้าจะใช้ในการสัญจรเพื่อ
ไปตลาด แล้วยังส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยว ทาให้ นักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนได้
ชุมชนจึงขาดรายได้ มีขยะจากกิจกรรมจานวนมาก จึงมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยหน่วยงาน
จัดกิจกรรม แจ้งกาหนดการให้แก่ชุมชนล่วงหน้า และให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยการสั่งซื้อ
อาหารจากชุมชน เพื่อเป็นการทดแทนรายได้ และกระจายรายได้สู่ชุมชน
4) วิธีกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบในตนเองเพื่อจัดกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
การสร้างกระบวนการจัดการท่องเที่ยวภายในชุมชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน กระจาย
รายได้ในชุมชนอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม การประสานความร่วมมือในการจัดการท่องเที่ยวระหว่าง
ชุมชนและผู้ ป ระกอบการให้ สามารถจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบ และการสร้างความ
ตระหนักให้แก่นักท่องเที่ยวได้แสดงถึง พฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชน เช่น ชุมชนมีการบริการถัง
ขยะแบบแยกขยะให้แก่นักท่องเที่ยว ด้วยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุน การ
จัดการขยะให้แก่ชุมชน รวมทั้งการจัดระบบการจัดการเก็บขยะเป็นเวลา การคัดแยกขยะ เพื่อการจัดการ
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน
5) กำรรวมตัวกันเป็นเครือข่ำยกำรเรียนรู้กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
ความเป็นเครือข่ายของชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต ยังไม่ชัดเจน มีการรวมตัวกันเฉพาะกิจ
ตามโอกาสต่างๆ งานวิจัยนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มารวมตัวเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบร่วมกัน ด้วยการได้พูดคุยถึงสถานการณ์การท่องเที่ย วของชุมชน สภาพปัญหา
ความต้ อ งการ และแนวทางการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วที่ ค านึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ท าให้ เ กิ ด
กระบวนการสร้างการเรียนรู้ และเริ่มเห็นถึงการเชื่อมโยงของสมาชิกในเครือข่ายการเรียนรู้ ในการทางาน
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ร่วมกัน และมีนักวิชาการในพื้นที่สามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่ชุมชนได้ และค่อยพัฒนาให้มีกระบวนการ
การทางานร่วมกันที่ชัดเจนในอนาคต
6) แนวทำงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรเรียนรู้กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
เครือข่ายการเรียนรู้ ไม่มีโครงสร้างการทางานที่เป็นรูปธรรม แต่รวมกลุ่มกันตามโอกาสของ
งานวิจัย ซึ่งได้นาประเด็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมาสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนัก
ในการจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบรอบด้านของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบ
จากการท่องเที่ยวต่อชุมชน การพัฒนาเครือข่ายจึงให้ความสาคัญของการนาประเด็นการท่ องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบมาหารือพูดคุยกันในโอกาสการประชุมต่างๆ ที่หน่วยงานภาคส่วนต่างๆได้จัดขึ้นในการประชุม
ของจังหวัด โดยให้ชุมชนเป็นหลักในการกระจายความรู้ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ และ
นักท่องเที่ยว และเปิดโอกาสให้นักวิชาการ หรือผู้ชานาญการด้านการจัดการการท่องเที่ยว ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพื่อให้ได้แนวคิด มุมมองใหม่ หรือแนวทางการพัฒนาใหม่
วิเคราะห์ถึงความสอดคล้องกับบริบทชุมชน และความต้องการของชุมชน เพื่อให้การทางานด้านการ
ท่องเที่ยวของชุมชนขับเคลื่อนไปได้อย่างรับผิดชอบต่อชุมชน
4.8.4 เครือข่ำยกำรเรียนรู้กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบจังหวัดสตูล
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดประชุมร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่ขับเคลื่อนการทางานเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจังหวัดสตูล สรุปได้ดังนี้
1) กำรจัดประชุมของเครือข่ำยหน่วยงำนภำครัฐ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สถานที่การจัด
ประชุม ห้องประชุม ชั้น 2 ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหว้า โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ภาครัฐเข้าร่วมประชุม ได้แก่ เทศบาลตาบลทุ่งหว้า องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหว้า องค์การบริหารส่วน
ตาบลนาทอน องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง องค์การบริหารส่วน
ตาบลทุ่งบุหลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสัน องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน องค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลน้ าผุ ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาทอน อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ห มู่ เกาะตะรุ เตา อุ ท ยานธรณี
วิทยาลัยชุมชนสตูล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานจังหวัดสตูล สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สตูล และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2) กำรจัดประชุมของเครือข่ำยภำคเอกชน วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สถานที่จัดประชุมห้ อง
ประชุม ชั้น 2 ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหว้า โดยมีผู้ประกอบการเข้า ร่วมประชุม ได้แก่ บริษัท
Chao Mai Tour จากัด บริษัท Satun CPS Travel จากัด บริษัท Satun Ok Travel จากัด และ บริษัท
Stun President&Travel จากัด
3) กำรจัดประชุมเครือข่ำยภำคชุมชน วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 สถานที่จัดประชุม ห้องประชุม
ชั้น 2 ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหว้า โดยมีหน่วยงานตัวแทนชุมชนเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ชุมชน
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ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ชุมชนท่องเที่ยวขอนคลาน ชุมชนท่องเที่ยวทุ่งหว้า วิสาหกิจชุมชนพริกไทยสุไหงอุเป
ชุมชนท่องเที่ยวท่าข้ามควาย และกลุ่มจักสานต้นคลุ้มบ้านวังตง
4) กำรจัดประชุมเครือข่ำยกำรเรียนรู้จังหวัดสตูล วันที่ 11 ธันวาคม 2562 สถานที่ หอประชุม
กลางน้า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานและตัวแทนชุมชนเข้าร่วมประชุม
ได้แก่ โรงเรียนกาแพงวิทยา หน่วยพิทักษ์ป่าภูผาเพชร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานจังหวัด
สตูล สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนตาบลปาล์มพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนตาบลทุ่งหว้า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา วิสาหกิจชุมชนปากน้า
บริษัท ซีแอนด์ฟิชชิ่งทัวร์ จากัด ชุมชนท่องเที่ยวถ้าภูผาเพชร ชุมชนบ้านโตนปาหนัน ชุมชนภูผาแดง การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล และการท่องเที่ยวโดยชุมชนปากบารา
5) สำระสำคัญของกำรประชุมร่วมกับเครือข่ำย สามารถสรุปรวมได้ดังนี้
5.1) กำรชี้แจงโครงกำรวิจัย เพื่อสร้างความเข้าใจและการสร้างความร่วมมือในการ
ดาเนินงานวิจัยในพื้นที่จังหวัด สตูล และการประชุมหารือร่วมถึงแนวทางจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน
พื้นที่อุทยานธรณี (Geopark) จังหวัดสตูล โดยพยายามให้กลุ่มเป้าหมายได้มองถึงปลายทาง โดยเน้นย้าว่า
การท่องเที่ยวไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดเพียงหน่วยงานเดียว ทุกหน่วยงานจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบ และ
จะทาอย่างไรให้การท่องเที่ยวที่ทาอยู่แป็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ “การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ”
ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นในเรื่องของนามธรรมซึ่งแทรกตัวอยู่ในทุกการท่องเที่ยว อาจจะมีการให้ นิย าม
ความหมายมากมาย เช่น การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นการท่องเที่ยวที่ ทาบ้านให้น่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่
เมืองน่าอยู่ก่อน แล้วค่อยทาท่องเที่ยว ทาให้คนอยากมาท่องเที่ยว เพราะบ้านน่าอยู่ แต่ในหลายพื้นที่ไม่
ต้อนรับนักท่องเที่ยว เพราะมีความเข้าใจว่านักท่องเที่ยวเข้ามาจะมาแย่งทรัพยากรของพื้นที่ เนื่องจากการ
ท่องเที่ยวได้สร้างผลกระทบต่อคนในพื้นที่มากมาย ดังนั้นเมื่อทาการท่องเที่ยวแล้วจะลดผลกระทบนั้นได้
อย่างไร แต่อีกความหมายหนึ่ง การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ต้องคาถึงถึงผลกระทบจากการท่องเที่ยว
สร้างผลกระทบทางบวกให้มากที่สุด ลดผลกระทบทางลบให้มากที่สุด ซึ่งจะสร้างเรื่องบวกได้อย่างไรต้อง
อาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเป็นสาคัญ
การประกาศเป็นพื้นที่อุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย มีการจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดย
การฟื้น ฟู ดูแลแหล่ งท่องเที่ย วที่ถูกประกาศเป็นเขตพื้นที่อุทยานธรณีโลกในแต่ละตาบล โดยเฉพาะ
องค์การบริ ห ารส่ วนตาบลทุ่งหว้า เป็นพื้นที่ห ลั กในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มีการจัดตั้งพิพิธ ภัณฑ์
อุทยานธรณีสตูล มีห้องนิทรรศการจัดแสดงซากฟอสซิลต่าง ๆ ที่ถูกค้นพบ รวมถึงข้อมูลความเป็นมาของ
จังหวัดสตูล ชนเผ่า วิถีชีวิต และช้างเลสเตโกดอน และในจังหวัดสตูลยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกยกย่องให้
เป็นพื้นที่ทางธรณีโลกของประเทศไทย ได้แก่ ปราสาทหินพันยอด ถ้าเลสเตโกดอน เขตข้ามกาลเวลาเขา
โต๊ะหงาย ถ้าภูผาเพชร หาดสันหลังมังกร ตันหยงโป ปะการังเจ็ดสีบริเวณร่องน้าจาบัง ดังนั้น การมีส่วน
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ร่ ว มในการจั ดการท่อ งเที่ ย วที่ คานึ ง ถึง ความรับผิ ดชอบจึงมี ความส าคัญต่ อ การสร้ างความยั่งยื น ของ
ทรัพยากร แหล่งท่องเที่ยว และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่นอย่างยาวนาน
5.2) เครือข่ำยและควำมร่วมมือในกำรดำเนินกำรวิจัยจำกกลุ่มเป้ำหมำยในพื้นที่ จาก
การประชุมกลุ่มในพื้นที่จังหวัดสตูล สามารถวิเคราะห์ลักษณะการเกิดการก่อตัวของเครือข่าย ดังนี้
5.2.1) สมำชิ ก เครื อ ข่ ำ ยกำรเรี ย นรู้ ก ำรท่ อ งเที่ ย วอย่ ำ งรั บ ผิ ด ชอบ
ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ โรงเรียนกาแพงวิทยา หน่วยพิทักษ์ป่าภูผา
เพชร เทศบาลตาบลทุ่งหว้า องค์การบริหารส่วนตาบลปาล์มพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหว้า
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งบุหลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมสัน องค์การบริหารส่วนตาบลขอน
คลาน องค์การบริหารส่วนตาบลน้าผุด องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ห มู่ เ กาะเภตรา อุ ท ยานธรณี วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสตู ล การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล สานักงานจังหวัดสตูล สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
องค์การบริหารการพัฒนาพื้น ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการภาคเอกชน ได้แก่
บริษัท Chao Mai Tour จากัด บริษัท Satun CPS Travel จากัด บริษัท Satun Ok Travel จากัด และ
บริษัท Stun President&Travel จากัด ตัวแทนภาคชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ชุมชน
ท่องเที่ยวขอนคลาน ชุมชนท่องเที่ยวทุ่ งหว้า วิสาหกิจชุมชนพริกไทยสุไหงอุเป วิสาหกิจชุมชนปากน้า
ชุมชนท่องเที่ยวท่าข้ามควาย และกลุ่มจักสานต้นคลุ้มบ้านวังตง ชุมชนท่องเที่ยวถ้าภูผาเพชร ชุมชนบ้าน
โตนปาหนัน ชุมชนภูผาแดง การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล และการท่องเที่ยวโดยชุมชนปากบารา
5.2.2 ลักษณะของกำรก่อตัวของเครื อข่ำ ยกำรเรียนรู้กำรท่องเที่ยวอย่ำ ง
รับผิดชอบ จากการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับหน่วยงานและองค์กรที่ขับเคลื่อนการ
วิจัยในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่ และชุมชนที่จัดการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยแต่ละการประชุมมีความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมายที่ได้มาพบกันเพื่อร่วมรับฟัง
การชี้แจงและขอความร่วมมือในการดาเนินการวิจัย และกระบวนการจัดประชุมได้เน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วม ทั้งระดับการมีส่วนร่วมรับรู้ วิเคราะห์ ร่วมคิดตัดสินใจ และการเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองและ
ความคิดเห็นระหว่างกัน อย่างเต็มที่ โดยให้ความสาคัญของการเข้าใจในเป้าหมายของคณะวิจัย การ
ประสานเป้าหมายของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เป็นเป้าหมายที่สอดคล้องนาไปสู่การเห็นประโยชน์ที่จะได้รับ
ร่วมกัน ส่งผลให้การประชุมเกิดบรรยากาศการพูดคุยกันอย่างกว้างขวาง และสังเกตได้ถึงการตั้งใจฟัง การ
คิดเห็นทั้งสอดคล้อง และแตกต่างกันอย่างสร้างสรรค์ ลักษณะของเครือข่ายยังคงเป็นเครือข่ายแยกกลุ่ม
ตามภาคส่วน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่เชื่อมโยงและมีการประสานการทางานร่วมกันมาก่อน ซึ่งอาจมีระดับมาก
น้อยแตกต่างกัน ไป การมีจุดเริ่มต้นของการได้ประชุมร่วมกัน ได้มีการทาความเข้าใจและสร้างความ
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ตระหนักในความร่วมมือเพื่อให้การจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ได้เกิด
ความเคลื่อนไหวของการประสานความคิด ความเข้าใจ และเริ่มมีจุดร่วมของการวางแนวทางการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ตลอดจนการมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรของแต่ละภาคส่วนให้มีความรู้และ
ความเข้าใจในการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมากขึ้น จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการร่วมกัน
ในอนาคต
5.3) กำรพัฒนำเครือข่ำยกำรเรียนรู้กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
การจัดประชุมเครือข่ายการเรียนรู้ ได้กาหนดประเด็นในการพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
5.3.1) ควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมตระหนักต่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
การจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นแบบเปิดรับนักท่องเที่ยวสัญจร การสื่อความของ
มั ค คุ เ ทศก์ มี ค วามชั ด เจนในระดั บ หนึ่ ง บางชุ ม ชนมี มั ค คุ เ ทศก์ ข องชุ ม ชน แต่ ยั ง ขาดความรู้ ก ารสื่ อ
ความหมาย หรือการให้ข้อมูล แก่นักท่องเที่ยวที่ถูกต้อง การดูแลทรัพยากรสิ่ งแวดล้ อมภายในพื้น ที่ที่
นามาใช้เพื่อการท่องเที่ยวยังไม่ดีพอ เนื่องด้วยการจัดการท่องเที่ยวเป็นเชิงธุรกิจมากกว่าการจัด การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ทาให้ภาพรวมเครือข่ายการเรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจึงสะท้อนถึงการขาด
ความรู้ความเข้าใจการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยมีความรู้การจัดการท่องเที่ยวทั่วไปในเบื้องต้น
เท่านั้น เช่น การหาสินค้า กิจกรรม การบริการ และการพานักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชม เข้าทากิจกรรมต่าง ๆ
เพียงเท่านั้น เมื่อการจัดการเป็นไปในเชิงธุรกิจจึงส่งผลต่อการขาดความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ต่อชุมชนและทรัพยากรการท่องเที่ยว
5.3.2) วิธีกำรจัดกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวในเขตอุทยาน หรือพื้นที่
ทะเล อีกทั้งจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่ได้ขึ้นเป็นพื้นที่อุทยานธรณีโลก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญหลายแห่ง
และเป็นสถานที่ที่มีความเปราะบางเกิด การสูญเสียได้ง่าย การให้ข้อมูล การจัดการท่องเที่ยว การนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมาใช้จึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมาก
จึงต้องมีความรู้และความรับผิดชอบสูงในการจัดการท่องเที่ยว ให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ
ให้น้อยที่สุด หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานหลักที่ให้ข้อมูลการจัดการท่องเที่ยว
แก่ชุมชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง หากหน่วยงานภาครัฐไม่มีความรู้ที่เพียงพอในการจัดการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ สามารถประสานงานกับนักวิชาการที่มีความรู้โดยตรงเข้ามาให้ความรู้แก่หน่วยงาน ชุมชน และ
ผู้ประกอบการในพื้นที่
กระบวนการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ทาให้ ส ามารถยกตัว อย่างชุมชนโตนปาหนัน ให้ เป็น
ตัวอย่างของการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้แก่เครือข่ายการเรียนรู้ ซึ่งมีการจัดการที่เป็นรูปธรรม
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ได้สร้างความสนใจแก่เครือข่ายการเรียนรู้อย่างมาก เนื่องจากชุมชนให้ความสาคัญต่อการแบ่งหน้าที่การ
ท างาน การรู้ บ ทบาทหน้ า ที่ ข องตนเอง รู้ สิ่ ง ที่ ค วรกระท าหรื อ ไม่ ค วรกระท า และสิ่ ง ไหนที่ ค วรให้
ความสาคัญ เช่น ชุมชนเป็นชุมชนชาวมุสลิมที่เริ่มทาการท่องเที่ยวมาไม่นาน มีการรับนักท่องเที่ยว และ
คณะศึกษาดูงาน โดยชุมชนนาความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนมานาเสนอนักท่องเที่ยว นาภูมิปัญญาวิถีชีวิต
มาสร้างเป็นความรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว วัสดุที่ใช้ ในชุมชนนามาจากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ชุมชน
เรียนรู้การรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่และสามารถนามาใช้ได้อยู่ตลอด โดยการปลูก การพักฟื้น
การกาหนดจานวนที่นามาใช้ เช่น การหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่ อีกทั้งชุมชนมีการกระจายรายได้สู่ชุมชน
อย่างชัดเจน คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ มีการปลูกฝังความรู้ให้แก่เด็กในโรงเรียนในพื้นที่
ถึงแม้บางครั้งมีหน่วยงานเข้ามาบอกให้ชุมชนเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการนักท่องเที่ยว แต่ชุมชนยึดมั่นใน
จุดยืนความคิดของตนเอง ไม่ละทิ้งความเป็นตัวตนของตนเองเพื่อการท่องเที่ยว เป็นชุมชนชนที่ใช้ หลักคา
สอนทางศาสนามาปรับใช้เพื่อดาเนินการท่องเที่ยว
5.4) แนวทำงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรเรียนรู้กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
จากการประชุมกลุ่มย่อยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม นาไปสู่การเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ก่อตัวของเครือข่ายย่อยแยกตามภาคส่วน ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคเอกชน เครือข่ายภาค
ชุมชน เมื่อมีการจัดประชุมร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การรวมตัวเป็นเครือข่าย
การเรียนรู้ ค่อนข้างมีความเป็นทางการและไม่เป็นหนึ่งเดียว แต่ละภาคส่วนมีแนวคิด การจัดการของ
ตนเอง โดยบทบาทการนาเป็นของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีความรู้ และมีขอบเขตอานาจในการจัดการพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเป็นหลัก การพัฒนาเป็นเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จึง
ควรขับเคลื่อนเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนเป็นหลัก ก่อน ทั้งการเรียนรู้ในชุมชน สร้างความตระหนักถึง
การใช้การท่ องเที่ย วเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพัฒ นาชุมชน มีการจัดการท่องเที่ ยวโดยชุ มชน และรัก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ การสร้างการเรียนรู้ระหว่างชุมชน แล้วจึงเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ ในการ
ประสานงาน การทางาน การสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ร่วมกัน ภาครัฐต้องมีความเข้าใจและเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมมากขึ้น รวมทั้งมีบทบาทในการ
ถ่ายทอดความรู้ทรัพยากรธรรมชาติที่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง และภาคเอกชน
ทาธุรกิจท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบของชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ สามารถเป็นส่วนหนึ่งใน
การกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน
4.8.5 เครือข่ำยกำรเรียนรู้กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบของส่วนกลำง
จากประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทาหลักสูตรและการเรียนรู้ด้านการตลาดท่องเที่ยวแบบ
ออนไลน์ วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร จัดโดย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานใหญ่) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ
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ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชน และสถาบันการศึกษา สามารถสรุปสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยได้ดังนี้
1) แนวทางปฏิบัติการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ควรดาเนินการลดผลกระทบทางลบสิ่งแวดล้อม
ยกระดั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น วั ฒ นธรรม สภาพแวดล้ อ ม และเศรษฐกิ จ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ธรรมชาติ
สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมเจ้าของบ้าน สร้างประสบการณ์ที่เพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวโดยเชื่อมกับ
ธรรมชาติ วัฒนธรรม ชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนทั้งคนเดียวและเป็นกลุ่ม
2) แนวทางของการถ่ายทอดหลักสูตรการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สามารถทาได้ 2 แบบ ได้แก่
แบบระบบ Online และ แบบระบบ Offline
3) แบบระบบ Online ตรงกับพฤติกรรมของคนยุคปัจจุบันมีพฤติกรรมการใช้ การบริโภค และ
การให้ความสนใจต่อ Social media การจัดทาระบบ Online ทาให้เข้าถึงง่าย สะดวก และรวดเร็ว เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสู่ชุมชน นักท่องเที่ยว หน่วยงาน ผู้ประกอบการและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
4) การทาหลักสูตรการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ต้องกาหนดเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่ ม ผู้ มี ป ระสบการณ์ และกลุ่ ม ผู้ ไ ม่ มี ป ระสบการณ์ และควรมี ก ารจั ด ระดั บ ความสามารถของ
กลุ่มเป้าหมาย
5) การสอนให้ความรู้ online ควรสร้างสื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย และภาษาที่สามารถสื่อสารให้
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจ และมีความเป็นสากล แต่ยังมีข้อจากัดของการสื่สารทางเดียว ขาดการได้พูดคุยกัน
อาจไม่สามารถสร้างความตระหนัก หรือความเข้าใจในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบได้
6) การใช้ Social media เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการกระจายข่ า วสาร/ข้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
รับผิดชอบในเบื้องต้นให้ทุกคนควรได้รับรู้ และเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ นาไปสู่การทาความเข้าใจ
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
7) ข้อคาถามก่อนสร้างหลักสูตร เช่น กลุ่มเป้าหมายใด ทาไปทาไม ประโยชน์ที่จะได้รับ รวมทั้ง
การรองรับมาตรฐานเพื่อสร้างความน่าเชื่ อถือ ทาไปเพื่อคนรุ่นใหม่หรือการทาเพื่อสร้างประสบการณ์
ให้กับทุกคน
8) เนื้อหาควรสร้างให้เป็นความรู้ใหม่ เพื่อสร้างความน่าสนใจ ตอบโจทย์ผู้บริโภค เนื้อหา ที่
กาหนดควรแบ่งเนื้อหาออกเป็นประเภทตามกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม
9) การสร้างข้อมูล/เนื้อหารูปแบบ Online ประกอบด้วย Video Content, PDF Download,
Website, Podcast
10) การสร้างข้อมูล/เนื้อหารูปแบบ Offline ประกอบด้วย การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ การทดสอบการปฏิบัติ การสร้างห้องเรียนการเรียนรู้ การจัดหลักสูตรอบรม
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11) การคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นวิทยากรในการให้ค วามรู้ ควรมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และควร
จัดทาหลักสูตรการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้เป็นหลักสูตรนานาชาติการรับผิดชอบต่อสังคม หรือ การ
ทา CSR ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องทาอย่างต่อเนื่อง และต้องทาการพัฒนาที่
ยั่งยืนคู่ขนานไปพร้อมกัน
12) การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับจิตใจ ความต้องการจิตใจ และอาจอยู่ในเบื้องลึก
ของจิตใจ
13) การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ไม่ใช่การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ เป็นความรับผิดชอบในทุก
เรื่อง ไม่ใช่เพียงด้านการตลาด และด้านเศรษฐกิจ แต่ควรให้ความสาคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ
เป็นการใส่ใจในทุกการกระทาของตนเอง การตระหนัก การมองถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และประโยชน์ที่
จะได้รับ
14) การพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการอบรม อาจไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจาก
ผู้เข้าอบรมถูกมอบหมายจากหน่วยงาน และมาตามหน้าที่
15) การสร้างความรู้ความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ควรชัดเจนถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
มีความสาคัญอย่างไร การสร้างหลักสูตรออนไลน์ควรชัดเจนถึงกลุ่มเป้าหมาย และมีวิธีสร้างการเรียนรู้ให้
สอดคล้อง
16) จิตสานึกความรับผิดชอบของคนไทยน้อยกว่าคนต่างประเทศ การรับผิดชอบต่อสั งคมไม่ใช่
แค่บทบาทขององค์กร แต่คนรุ่นใหม่ควรให้ความสาคัญ
17) การถ่ายทอดความรู้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ควรแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การสร้างความ
ตระหนักรู้ (Awareness) รับรู้ สร้างให้เกิดความชอบนาไปสู่การปกป้อง และ ความรู้ (Knowledge) การ
เรียนรู้
18) การสร้างความเข้า ใจต่อนักท่องเที่ยว ควรนาเสนอข้อมูลภาพรวมพื้นที่ กฏระเบียบ การ
ปฏิบัติ วัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งข้อมูลที่ให้ควรต้องเห็นและเข้าใจได้ง่าย
19) การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ต้องทาให้คนตระหนักถึงวิถีชีวิต ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตกับ
ส่ งต่างๆด้ว ยการสื่ อสารและให้ ความรู้แ บบซ้ า หรื อบ่อยครั้ง เพื่อสร้างความตระหนั ก ให้ กั บผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้อง
20) บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ มัคคุเทศก์ (Guide) ต้องมีการเรียนรู้ การให้ความรู้แก่
นักท่องเที่ยวก่อนการขายโปรแกรมการท่องเที่ยว ชุมชน (Community) ต้องเรียนรู้การรักษาดูแล การ
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นตน เพื่อความยั่งยืน ผู้ประกอบการ (Operator)
ต้องมีการแบ่งปันประสบการณ์ การให้ข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ สู่มัคคุเทศก์ เพื่อเตรียมความพร้อมเรียนรู้
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ในการทางานร่วมกับชุมชน และนักท่องเที่ยว และ นักวิชาการ (Academic) ต้องสร้างเด็กรุ่นใหม่เข้ามา
ทางาน
21) การผลักดันองค์ความรู้ในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสู่นักเรียน นักศึกษา หรือกลุ่ม
วัยรุ่นให้มากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคหลัก เป็นกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มวัยรุ่นเป็นแรงงานสาคัญใน
อนาคต
22) การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบ คือ การพัฒนาด้านการสื่อสาร
การประชาสัมพันธ์ให้คนภายนอกได้เข้าใจถึงบริบทของพื้นที่ ว่าเป็นอย่างไร อะไรควรปฏิบัติและไม่ควร
ปฏิบัติ เรื่องใดที่พื้นที่ให้ความสาคัญ โดยการประชาสัมพันธ์อาจมีตัวกลางในการช่วยประชาสัมพันธ์ หรือ
การให้ข้อมูลแก่คนภายนอก/นักท่องเที่ยว
23) การทางานของหน่วยงานภาครัฐ ควรมานั่งคุยกัน เพื่อเชื่อมโยงนโยบาย การส่งเสริมการ
พัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างทา และควรมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง ทาโครงสร้างให้
มีความชัดเจน อาจเลือกพื้นที่หนึ่งพื้นที่ในแต่ละภาคมาทาเป็น Model ของการจัดการการท่องเที่ยวที่มี
ความรับผิดชอบ และอาจให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นตัวแทนในการรับผิดชอบงานนส่วนนี้
24) การให้ความรู้แก่ชุมชน/แหล่งท่องเที่ยว เลือกนาทรัพยากรภายในชุมชนมาใช้ เพื่อสร้างใน
สิ่งที่ชุมชนมีให้เกิดความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ เพื่อความอยู่รอด และการอนุรักษ์ให้คงอยู่
25) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ควรมีการวิเคราะห์พื้นที่ เนื่องจากแต่ละ
พื้น ที่มีความแตกต่างกัน ความต้องการ ปัญหา การพัฒ นาชุมชน กลุ่ ม ผู้ ประกอบการในพื้นที่ หรือ
หน่วยงานแต่ล ะพื้น ที่มีความแตกต่างกัน จึงควรวิเคราะห์ และประมวลผลเพื่อจัด การท่องเที่ยวอย่ าง
รับผิดชอบได้สอดคล้อง
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บทที่ 5
สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาแนวทางการพัฒ นาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กรณีศึกษา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแนวทางการ
พัฒ นาบุ คลากรเพื่ อ รองรั บ การท่ อ งเที่ยวอย่า งรับ ผิ ดชอบ และสร้างเครือ ข่ายการเรีย นรู้ การจั ด การ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในกรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล สามารถสรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะได้ดังนี้

5.1 สรุปผลกำรวิจัย
การวิจัยนี้สามารถสรุปผลการศึกษา จาแนกตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 2 ข้อ จากการศึกษา
พื้นที่ศึกษา ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
ในกรุงเทพมหำนคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
กำรวำงเป้ำหมำยของกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ การสร้าง
กระบวนการเรี ย นรู้ เพื่อเปลี่ ย นแปลง และพัฒ นาบุคลากร ให้ มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ความ
ตระหนัก ทักษะ ประสบการณ์ และพฤติกรรม จนสามารถปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมีความ
รับผิดชอบ
กำรกำหนดวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรั บผิดชอบ มีวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีวัตถุประสงค์หลัก 4 ข้อ ได้แก่ การสร้างความรู้ และความ
เข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การสร้างทัศนคติ และความตระหนักต่อการจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจ
ต่อความรับผิดชอบ การสร้างทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบ
และการสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการจัดการท่องเที่ยว
กำรกำหนดกลุ่มเป้ำหมำยบุคลำกรเพื่อพัฒนำรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ เป้าหมาย
การพัฒนาบุ คลากรเพื่อรองรั บ การท่องเที่ยว เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยว สามารถ
จาแนกได้ 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการ เป็นผู้
กาหนดนโยบายและแผนการท่องเที่ยวขององค์กร บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เป็นผู้นา
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นโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติหรือดาเนินการหรือการจัดการท่องเที่ยว ชุมชน หรือผู้จัดการท่องเที่ยว
ชุมชน เป็นผู้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์ และรับผลกระทบจากการท่องเที่ยว
โดยตรง และ นักท่องเที่ยว เป็นผู้ได้รับผลจากการดาเนินการหรือ การจัดการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นผู้ให้
ประโยชน์และผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวและผู้จัดการท่องเที่ยวโดยตรง
รูปแบบกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาบุคคลากร
สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย คานึงถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สามารถเลือกรูปแบบ 5 รูปแบบ ได้แก่ ตำมระดับของบุคลำกร แบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ด้วยการพัฒนาความรู้บุคลากร ระดับกลาง ด้วยการพัฒนาศักยภาพ
ทักษะบุคลากร และระดับสูง การพัฒนาศักยภาพการประยุกต์ใช้ กระบวนกำรพัฒนำบุคลำกร การสร้าง
การเรียนรู้ สามารถพัฒนาเป็นลาดับขั้น เริ่มจากการพัฒนาความรู้ การพัฒนาทัศนคติ และการพัฒนา
ทักษะ เพื่อส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างรับผิดชอบ กิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร รูปแบบการ
เข้าร่วมเป็นหมู่คณะ หรือรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเข้าร่วมเป็นรายบุคคล ทั้งรูปแบบการพัฒนา
บุคลากรแบบทางการ และแบบไม่เป็นทางการ ควรแบบมีแผนงานและโครงสร้างหลักสูตรของกิจกรรมที่
ชัดเจน กำรจัดทำหลักสูตรกำรพัฒนำ จาแนกออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ หลักสูตรระยะสั้น มุ่งเน้นการ
ฝึกอบรมสร้างความรู้ และความเข้าใจ หลักสูตรระยะกลาง มุ่งเน้นสร้างทัศนคติ และความตระหนัก
ทักษะ และประสบการณ์ หลั กสู ตรระยะยาว มุ่งเน้นสร้างพฤติกรรมความรับผิ ดชอบต่อการจัดการ
ท่องเที่ยว กำรสร้ำงหลักสูตร มี 2 แบบ ได้แก่ การสร้างข้อมูลหรือเนื้อหารูปแบบ Online เพื่อให้ความรู้
และสร้างความเข้าใจ และการสร้างข้อมูลหรือเนื้อหารูปแบบ Offline เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์
เรียนรู้ กำรสร้ำงสื่อกำรเรียนรู้ ทั้งสื่อเอกสารและสื่อ Online ผ่านเวปไซด์ ไลน์ เฟสบุ๊ค เน้นกลุ่มเป้าหมาย
นักท่องเที่ยวทั่วไป ได้มีช่องทางหลากหลายในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างการเรียนรู้ ความตระหนัก
การเตรียมความพร้อม และการเลือกแสดงออกทางพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อบุคคล สังคม ชุมชน
ลำดับขั้นของกำรเรียนรู้และวิธีกำรสร้ำงกำรเรียนรู้กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบของบุคลำกร
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 กำร
ให้ควำมรู้ 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 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ ให้บุคลากรสามารถนาความรู้มาวิเคราะห์ ปรับใช้ในการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือวางแนวทางรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการจัดการท่องเที่ยวให้มีความรับผิดชอบ
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โดยวิธีการใช้สื่อกรณีศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
กำรสร้ำงกำรสำรวจและกำรค้นหำ ให้บุคลากรได้รับประสบการณ์ตรงจากการมีส่วนร่ วมในการสารวจ
ค้นหาความรู้ หรือร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการให้บุคลากรได้ศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจ และประสบการณ์ต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กำรวิเครำะห์ ให้บุคลากรสามารถมีทักษะใน
การคิดวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา ความต้องการ ข้อจากัดในการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ด้วยวิธีการเพิ่มทักษะให้บุคลากรวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน และจากการได้
สารวจค้นหาความรู้ด้วยตนเองด้วยกระบวนการกลุ่ม กำรประเมินผล ให้บุคลากรสามารถตัดสินคุณค่า
ของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ถึงความสาคัญ และความจาเป็นของการจัดการท่องเที่ยวที่ต้องมีความ
รับผิดชอบ ด้วยวิธีการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อร่วมถอดบทเรียนการเรียนรู้ พร้อมนาเสนอความรู้ให้กลุ่ม
ย่อยอื่นได้ร่วมเรียนรู้ กำรอธิบำยและกำรสรุปผล ให้บุคลากรสามารถสรุปความรู้ที่ได้เรียนรู้ จนเกิดความ
เชื่อมั่นในความรู้ สามารถให้แนวทางการนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ ด้วยวิธีการสร้างโอกาสให้บุคลากรได้
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น หรือสอนผู้อื่นให้รับความรู้ กำรขยำยควำมรู้ ให้บุคลากรสามารถพัฒนา
ความรู้ และการขยายความรู้เกี่ยวกับ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ด้วยวิธีการให้บุคลากรจัดทาแผน
ดาเนินงาน และประเมินผลการทางานด้วยตนเอง ผนวกกับการประเมินผลการทางานขององค์กร เพื่อร่วม
วิเคราะห์ถึงศักยภาพในการขยายความรู้ของบุคลากรในการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ล ำดั บ ขั้ น ของกำรเรี ย นรู้ แ ละวิ ธี ก ำรสร้ ำ งกำรเรี ย นรู้ ก ำรท่ อ งเที่ ย วอย่ ำ งรั บ ผิ ด ชอบของ
นักท่องเที่ยว อาจวางเป้ าหมายของการสร้างการเรียนรู้ 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 ประกอบด้วย กำรให้ควำมรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ด้วยการจัดทาสื่อตัวหนังสือ ภาพ และเสียง ผ่านช่องทางการสื่อสารหลาย
ช่องทาง กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ จนนาไปสู่ความตระหนักในการแสดงพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อ
การท่องเที่ยวเบื้องต้น ด้วยการจัดทาสื่อตัวหนังสือ ภาพ และเสียง ผ่านช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง
และการสื่อสารสอดแทรกผ่านกิจ กรรมท่องเที่ยว พร้อมสร้างบทเรียนการเรียนรู้หลังจากทากิจ กรรม
ท่องเที่ยว กำรสร้ำงกำรสำรวจและกำรค้นหำ นักท่องเที่ยวทากิจกรรมท่องเที่ยวพร้อมให้คาถามนาเพื่อ
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สร้างความสนใจค้นหาคาตอบ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบด้วยตนเอง กำร
วิเครำะห์ สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนได้ เรียนรู้ ด้วย
กระบวนการกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ หรือเป็นการชวนพูดคุยในจังหวะเวลาที่เหมาะสมให้ได้ความคิดและ
มุมมองต่างๆ ที่หลากหลาย กำรประเมินผล ขั้นตอนนี้สามารถผนวกกับ การวิเคราะห์ เพื่อถอดบทเรียน
การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ การตัดสินใจถึงสิ่งที่ควรกระทาหรือไม่ควรกระทาในการแสดงออกทาง
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และภาระรับผิดชอบในสิ่งที่นักท่องเที่ยวควรทา
องค์ควำมรู้กำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท้องถิ่น มีรายละเอียดองค์ความรู้
ของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ทั้งเป้าหมายของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ความหมายของการ
ท่องเที่ย วอย่ างรั บ ผิ ดชอบ ลั กษณะของการท่ อ งเที่ ยวอย่า งรับ ผิ ดชอบ หลั กการของท่อ งเที่ยวอย่ า ง
รับผิดชอบ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ดังนี้
1. เป้ำหมำยของกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ 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. ควำมหมำยของกำรท่องเที่ยวอย่ำงรั 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. ลักษณะของกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ มี 15 ประการ ได้แก่ การรับผิดชอบเชิงนโยบาย
การรับผิดชอบต่อคนในชุมชน การรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยว การรับผิดชอบต่อสังคม การรับผิดชอบต่อ
ชุมชน การรับผิดชอบต่อวัฒนธรรม การรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ การรับผิดชอบต่อการอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม การรับผิดชอบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว การรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ
การรับผิดชอบต่อการจัดการท่องเที่ยว การรับผิดชอบต่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้ การรับผิดชอบต่อ
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การรับผิดชอบต่อการไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อชุมชน และการรับผิดชอบ
ต่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว
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4. หลักกำรของท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็น เครื่องมือในการพัฒนาชุมชน สร้างโอกาสให้คนในชุมชนทุก
ช่ว งวัย ได้มีส่วนร่ว มในการจัดการท่องเที่ยว มีระบบการจัดการภายใน มีส่ ว นร่ว มแสดงความคิดเห็น
วางแผน ตัดสินใจ ดาเนินการ รับผิดชอบต่อการกระทา รับผลประโยชน์ร่วมกัน พูดคุยปรึกษากัน การ
สร้างความตระหนักให้เห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม และ
ประสานการทางานเชื่อมโยงกันด้วยความเข้าใจ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสม และคานึงถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกัน ความรับผิดชอบจัดการท่องเที่ยว ความรับผิดชอบต่อตนเอง การรู้บทบาท
หน้าที่ของตนเอง และความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งด้านทรัพยากรภายในชุมชน ด้านการสื่อสาร ด้านการ
ให้ข้อมูล ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการให้บริ การ ด้านความปลอดภัย การสร้างมาตรฐานให้กับสิ่ง
อานวยความสะดวกต่าง ๆ การจัดการท่องเที่ยวด้วยการลงมือปฏิบัติทาให้เห็นได้จริง อย่างมีจิตสานึก
ตระหนักรู้ ใส่ใจรับผิดชอบทุกรายละเอียด การพัฒนา ทดลองทา ต่อยอด สร้างสรรค์ เพื่อให้เห็น ผลเชิง
รูปธรรมอย่างแท้จริง แนวทางการปฏิบัติ การกระทา ด้วยจิตสานึกรับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน และสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุ ด และมีส่วนในการฟื้นฟู
อนุรักษ์วัฒนธรรม โบราณสถาน ประเพณี ของชุมชนให้คงอยู่ การรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยว สร้างความ
ตระหนัก ให้เกียรติ เคารพ และเข้าใจความเป็นประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมของชุมชน ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้ ศึกษา ทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน และเป็นส่วน
หนึ่งของการร่วมอนุรักษ์รักษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน
5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ชุมชน หรือนักท่องเที่ยว มีความรู้ความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม
ตั้งแต่การกาหนดนโยบายและการลงมือปฏิบัติการจริง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีแนวทางที่เป็นหลัก
ปฏิบัติชัดเจนในการดาเนินงานด้านการท่องเที่ยว และเป็นเครื่องมือตรวจวัดความรับผิดชอบของการ
ทางานท่องเที่ยว การรับรู้ถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เห็นความสาคัญ เกิดการยอมรับ นาไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิ ดชอบ และการได้รับประโยชน์อย่างเท่า
เทียม จากความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ สร้างเศรษฐกิจแบบกระจายตัว ไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะคน
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
องค์ประกอบของกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ประกอบด้วยความรู้ ทัศนคติ ทักษะ
และพฤติกรรม ดังนี้
1. ควำมรู้ และควำมเข้ำใจกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ไม่ใช่
รูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ แต่เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมถึงความรับผิดชอบต่อการท่องเที่ยว ซึ่งอาจ
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เป็นลักษณะของการจัดการระบบต่างๆของการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ที่มีความรอบคอบ และใส่ใจถึง
ผลกระทบรอบด้าน โดยเฉพาะผลกระทบด้านลบที่ส่งผลต่อแหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนท่องเที่ยว ทั้ง ควำม
รับผิดชอบของชุมชนและสังคม ด้วยการจัดการคนในชุมชน การจัดการกลุ่ม การจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว การจัดการผลกระทบ การจัดการควบคุม
ปริมาณของนักท่องเที่ยว การจัดการข้อมูลและการสื่อสาร การจัดการเรียนรู้ การจัดการสังคมให้เข้มแข็ง
และการจั ดการการสนั บ สนุ น จากหน่วยงานภายนอก ควำมรั บผิดชอบของภำครั ฐ ด้ว ยการจัดการ
นโยบายและการวางแผน การจัดการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลจากการดาเนินการ
ท่องเที่ยว การจัดการสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดการพัฒนาบุคลากร การจัดการแนวทางที่ปฏิบัติ การ
จัดการชุมชน การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว การจัดการประโยชน์ การจัดการส่ งเสริมสร้างจิตสานึก
การอนุรักษ์รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม การจัดการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว
และการจัดการข้อมูลและการสื่อสาร ควำมรับผิดชอบของภำคเอกชน ด้วยการจัดการบทบาทเป็นคน
กลางประสานงานระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชน การจัดการระบบการทางานแบบมี ส่วนร่วม การจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน การจัดการควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ การจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยวใส่ใจต่อกระบวนการเรียนรู้ การจัดการกิจกรรมท่องเที่ยว ควำมรับผิดชอบของนักท่องเที่ยว
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 และควำมตระหนักต่อกำรจัดกำรท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อควำมรับผิดชอบ 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 งคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมชุมชนเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวสาคัญ ถิ่นฐานบ้านเกิดของตนมีคุณค่า การ
ท่องเที่ยวให้ทั้งประโยชน์และโทษ นักท่องเที่ยวสามารถปรับตัวบนความแตกต่าง ผลประโยชน์จัดการไม่ดี
สร้างความขัดแย้ง การท่องเที่ยวไม่ใช่ทางออกของการพัฒนาเพียงอย่างเดียว และจุดยืนการท่องเที่ยว
ควบคุมการเปลี่ยนแปลง
3. ทักษะ และประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อควำมรับผิดชอบ จากความรู้
ความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดทัศนคติที่ดีและมีความตระหนัก
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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
ร่วมมือ ด้วยจุดมุ่งหมายหรือเจตนาที่ดีระหว่างชุมชนกับ ภาครัฐและเอกชน ทักษะความคิดสร้างสรรค์
เพื่อให้ เกิดการพัฒ นาการท่อ งเที่ยวอย่า งสร้า งสรรค์ ทักษะการประสานผลประโยชน์ ร่ว มกันอย่ า ง
เหมาะสม เท่าเทียม ถูกต้อง โปร่งใส สร้างประสบการณ์เรียนรู้จัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบตัวอย่าง
เพื่อเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติ นามาสู่การคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ ประสบการณ์การทางานร่วมกับ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเรียนนโยบายและจุดมุ่งหมายของแต่ละองค์กร เลือกองค์กรในการเชื่อม
ประสานงาน และการรู้เท่าทันสิ่งที่องค์กรให้โอกาส หรือพัฒนา และประสบการณ์การทางานจิตอาสาหรือ
จิตสาธารณะ เกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมทางานส่งผลต่อจิตใจที่ใส่ใจต้องผู้อื่นและสังคม เป็นการ
สนับสนุนเชิงพฤติกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อการจัดการท่องเที่ยว
4. พฤติกรรมควำมรับผิดชอบต่อกำรจัดกำรท่องเที่ยว 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
กำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีแนวทางการดาเนินการพัฒนา ประกอบด้วย ด้าน
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บทบาทหน้าที่องค์กรภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการชุมชน ด้านการพัฒนาคนให้มีความรับผิดชอบ
ต่อการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอ ด้านการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิด ชอบ การสร้างการเรียนรู้ บุคคลต้องมีความพร้อมในการ
เรียนรู้ ฐานจากความต้องการส่วนบุคคล การมี พฤติกรรม ซึ่งเป็นพฤติกรรมเดิมที่มีความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเอง องค์กร สังคมในระดับหนึ่ง และการมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งบรรยากาศองค์กร สถานที่
จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ จะมีส่วนสนับสนุนให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพและนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
เชิงพฤติกรรม รวมทั้งการสร้างความรับผิดชอบให้แก่นักท่องเที่ยว ด้วยการสื่อสารสาธารณะ การสื่อสาร
ในชุมชน การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว และการสร้างการเรียนรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว
ปั จ จั ย ส ำคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ กำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรเพื่ อ รองรั บ กำรท่ อ งเที่ ย วอย่ ำ 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 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ 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
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 เพื่ อ สร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยกำรเรี ย นรู้ ก ำรจั ด กำรท่ อ งเที่ ย วอย่ ำ งรั บ ผิ ด ชอบ ใน
กรุงเทพมหำนคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ใน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต
และสตูล ขนำดของเครือข่ำย เครือข่ายระดับจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัด
ภูเก็ต และจังหวัดสตูล ลักษณะของเครือข่ำย เครือข่ายการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มี
พื้นที่ทางสังคมได้มาพบปะพูดคุย กาหนดประเด็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สร้างความรู้ความเข้ าใจ
ความตระหนัก และการมีแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สมำชิกเครือข่ำย จาแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น บุคลากรจากภาคเอกชน ทั้งภาค
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ธุรกิจหรือผู้ประกอบการ และ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว บุคลากรจากชุมชนหรือองค์กรชุมชน
ทั้งกลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มภาคประชาสังคม กำรก่อตัวของเครือข่ำย เป็นการ
ต่อยอดจากเครือข่ายสังคมเดิม ซึ่งแต่ละจังหวัดได้มีการรวมกลุ่มกันตามภารกิจการท่องเที่ยวตามโอกาส
ทั้งที่มีความต่อเนื่อง และไม่มีความต่อเนื่อง และทั้งมีความเป็นเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการและเป็นทางการ
รวมทั้งความเป็นความเครือข่ายความสัมพันธ์แบบแน่น และเครือข่ายความสัมพัน ธ์แบบหลวม สมาชิก
ของเครือข่ายต่างมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกันทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่
ส่วนใหญ่ได้มีโอกาสทาความรู้จักกันมาก่อนผ่านเวทีการประชุมจัดโดยภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาค
ชุมชนท้องถิ่น ความเป็นเครือข่ายจึงเริ่มก่อตัวแล้วระหว่างบุ คคลกับบุคคล บุคคลกับกลุ่มหรือองค์กร
องค์กรกับองค์กร การดาเนินการวิจัยนี้เริ่มสร้างการก่อตัวของเครือข่ายระดับจังหวัด ด้วยการจัดประชุม
กลุ่ มเป้ าหมายที่มีส่ ว นเกี่ย วข้ อ งกับ การท่ องเที่ยวในพื้น ที่ ด้ว ยการนาประเด็น “การท่องเที่ยวอย่ 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 แล้ วทบทวนตนเอง สะท้อนตนเอง สู่การฟังและเรียนรู้จากผู้อื่น และการมีจุดร่ว มของ
ทางออกของปัญหาหรือการพัฒนา เป็นการหลวมรวมไปสู่เป้าหมายร่วมกัน จนทาให้ผลจากการจัดประชุม
สามารถได้คาตอบสาคัญของการมีแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการมี ความรู้สึกร่วมของการจัดประชุมครั้ง
ต่อไป จึงสะท้อนได้ถึงการเริ่มก่อ ตัวเป็นเครือข่ายที่ชัดเจน กำรพัฒนำเครือข่ำย สมาชิกเครือข่ายแต่ละ
จังหวัด ได้ใช้การประชุมในการพูดคุยประเด็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในการพัฒนาเครือข่ายการ
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

184

5.2 อภิปรำยผล
ผลการศึกษาเมื่อทาการวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีส่วนที่สามารถ
นามาอภิปรายผลเพื่อชี้ให้เห็นถึงความสอดคล้อง เชื่อมโยงผลการศึกษากับแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ได้ดังนี้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวอย่ำงรับผิดชอบ
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสตูล
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ไม่ได้มีหลักการ หรือตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม แต่เป็นความ
เข้าใจและความคิดหรือความรู้สึกของคนที่ทางานเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวว่าควรทาอย่างไรไม่สร้าง
ผลกระทบด้านลบหรือสร้างปัญหาตามมาทั้งต่อตนเอง ต่อสังคม ชุมชน ความรับผิดชอบจึ งมีลักษณะที่
สอดคล้องกับแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ หรือเรียกกันอย่างเข้าใจโดยทั่วไปว่า CSR ซึ่ง
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (2551) ได้นิยามไว้ว่า การดาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแลรักษาสังคม
และสิ่งแวดล้อมภายใต้หลั กจริยธรรม การกากับดูแลกิจการที่ ดี รวมถึงการนาหลั กปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการปรับใช้ เพื่อให้นาไปสู่การดาเนินธุรกิจองค์กรที่ประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน หาก
วิเคราะห์ กับ ผลการศึกษาจะเห็ น ได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือภาคชุมชนที่มีส่ ว น
เกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยว ยังขาดความความรับผิ ดชอบในหลายด้าน หากจาแนกตามแนวคิด ความ
รับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ จะสะท้อนถึงการขาดความรับผิดชอบทั้งในด้านธุรกิจ โดยเฉพาะภาคเอกชน
และภาคชุมชนบางส่วนที่ ที่มุ่งแสวงหาผลกาไรเป็นจนละเลยหรือใส่ใจต่อด้านสังคม ทั้งสังคมภายในและ
ภายนอกว่าจะได้รับผลกระทบอย่างไร รวมทั้ งด้านสิ่งแวดล้อม จะเสื่อมโทรม หรือถูกลดทอนคุณค่า หรือ
ถูกทาลายอย่างไร
จากการประชุมร่ ว มกับ กลุ่ มเป้าหมาย ต่างเริ่มตระหนักถึงความส าคัญ และพยายามให้ แ นว
ทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ตลอดจนการให้แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความสาคัญในเชิงนโยบายที่ต้องเข้าใจและตระหนักต่อการ
สร้างความรับผิดชอบในการท่องเที่ยวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้ว การสร้างความรู้ความเข้าใจและความ
ตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน การพัฒนาศักยภาพการ
จัดการท่องเที่ยวทุกรู ปแบบให้มีความรับผิดชอบ ซึ่งการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบขึ้นอยู่กับเป้าหมาย
ศักยภาพ และความตั้งใจของแต่ละภาคส่วน อาจทาตามแนวคิดของ Kotler และ Lee (2005) เป็นได้ทั้ง
การเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม การตลาดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคม เพื่อช่วยเหลือ
หรือร่วมแก้ไขปัญหาสังคม การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม การสนับสนุนโครงการที่มุ่งเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมจะเน้นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นการการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม จะเน้นความตระหนักรู้ การ
บริจาคเพื่อการกุศล การอาสาช่วยเหลือชุมชน สนับสนุนให้พนักงานขององค์กรได้ทาประโยชน์ต่อชุมชน
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และสังคมอย่างแท้จริง และทาให้พนักงานและชุมชนมีความสั มพันธ์ที่ดีต่อกันกิจกรรมเช่นนี้ส่งผลให้
องค์กรเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคมภายนอกด้วย และการประกอบการธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
ดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาทางสังคม
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นลักษณะของการจัดการที่มีอยู่ในการท่องเที่ยวทุกรูป แบบ ซึ่งมี
ความเด่นชัดมากในรูปแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามแนวคิดของ พจนา สวนศรี (2546: 11) การ
จั ด การท่ อ งเที่ ย วโดยชุม ชน ที่ ใ ช้ ส าหรั บ เป็ นเครื่อ งมื อ ในการพั ฒ นาชุ ม ชน ชุ ม ชนเป็ น เจ้า ของแหล่ ง
ท่องเที่ยว ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และกาหนดทิศทาง ส่งเสริมคุณค่า เพื่อให้ชุมชนมี
ความภาคภูมิใจในตนเอง การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ส่งเสริมความยั่งยืนทางด้าน
สิ่งแวดล้อม รักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างกระบวนการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรมระหว่างชุมชน
กับผู้มาเยือน เคารพวัฒนธรรมที่แตกต่างและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แบ่งปันผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม
และทั่วถึง มีการกระจายรายได้ไปสู่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน ได้สะท้อนถึงการท่องเที่ยวที่ชุมชนมี
ความรับผิดชอบทั้งต่อชาวบ้านด้วยกันเอง ทรัพยากรที่มีในชุมชน ทั้งสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เน้น
การใส่ใจต่อการให้การท่องเที่ยวได้สร้างประโยชน์ที่แท้จริงต่อชุมชน
ขณะที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามแนวคิดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2544: 1 – 3) ได้
ให้ความสาคัญต่อการจัดการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมีการ
จัดการที่ยั่งยืนครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม การดูแล
รักษา ฟื้นฟู ป้องกัน ควบคุมและกาจัดมลพิษ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีขอบเขต โดย
กิจกรรม และกระบวนการท่องเที่ยวได้เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ รวมไปถึงสร้างความตระหนักและ
เป็นการปลูกจิตสานึกที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว และคนในชุมชนท้องถิ่น และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น โดยเปิ ด โอกาสให้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มตลอดกระบวนการ เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลประโยชน์ต่อท้องถิ่น และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นโดยได้รับโอกาสในการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจ และได้รับผลตอบแทนในการเข้ามามีส่วนร่วม และเพื่อเป็นกลไกในการดึงประชาชน ชุมชน
ท้องถิ่นได้กลับมาดูแลบารุงรั กษาทรัพยากรในพื้นที่ และร่วมจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่ เป็นการ
สะท้อนถึงการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อบุคคลในชุมชน คนในองค์กร และนักท่องเที่ยวที่ต้องได้รับ
โอกาสการเรียนรู้เป็นสาคัญ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจึงเป็นแนวทางการท่องเที่ยวที่นาไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ตามแนวคิดของ ราไพรรณ แก้วสุริยะ (2549: 20-25) การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ต้องมี การใช้
ทรัพยากรอย่างพอดี การลดการใช้ทรัพยากรที่เกินความจาเป็น และลดการก่อให้เกิดของเสีย การส่งเสริม
การอนุรักษ์รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม การวางแผนประสานงานเพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจในท้องถิ่น การมีส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายพัฒนาการ
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ท่องเที่ยวกับท้องถิ่น การประชุมกับผู้เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การพัฒนาบุคลากร ให้ความรู้ใน
วิธีการปฏิบัติการจัดทาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน และมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอ
การจัดเตรียมข้อมูล คู่มือในการบริการข่าวสารการท่องเที่ยว การตรวจสอบ ประเมินผล และการวิจัย
เพื่อเป็นการควบคุม กาจัด และดูแลการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จึงควรให้ความสาคัญต่อ
การสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบตามแนวคิดของ จุรีรัตน์ นันทัยทวีกุล (2538:5) MBA & C.C. (2013)
และ นิภา วิจิตรศิริ (2525:7) พฤติกรรมความรับผิดชอบประกอบด้วย ความเอาใจใส่ ความละเอียด
รอบคอบ ความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ การรู้จักหน้าที่ของตนเอง และกระทาตามหน้าที่อย่างดี
ที่สุด การใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ ความอดทน ความซื่อสัตย์/ความสุจริต ความตรงต่อเวลา
การกล้าเผชิญหน้าต่อความจริง การยอมรับผลกระทบจากการกระทาของตนเอง ความเห็นอกเห็นใจ/
ความเคารพ ความเป็นธรรม/ความยุติธรรม การมีน้าใจช่วยเหลือส่ วนรวมอย่างเต็มใจ การไม่ละเมิดสิทธิ
และหน้าที่ของผู้อื่น การเคารพต่อกฏระเบียบ/กฎเกณฑ์ การดูแลรักษาของส่วนรวมเสมือนเป็นของตนเอง
การทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี การปรับปรุงตนเองให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย และต่อสังคมให้ดี
ยิ่งขึ้น
นอกจากความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลากรแล้ ว ควรมี แ นวทางในการพั ฒ นานั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ มี
พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(2562) นักท่องเที่ยวต้องมีส่วนช่ว ยลดผลกระทบต่อพื้นที่ เช่น การเดินทางแบบ Low Carbon การไม่
สร้างขยะในแหล่งท่องเที่ยว เคารพต่อวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนในชุมชน สนับสนุนสินค้า
และบริการของคนในชุมชน
ส่วนบุคลากรซึ่งเป็นชุมชน นับว่าเป็นผู้มีส่วนสาคัญต่อการจัดการท่องเที่ยว และการควบคุม
ผลกระทบจากการท่องเที่ยว ซึ่งความรับผิดชอบของชุมชน อาจเป็นไปตามงานวิจัยของ วิภาดา ศุ ภรัฐ
ปรีชา (2553) ศึกษาเรื่อง “ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนวัดเกต จังหวัด
เชียงใหม่” ควรสร้างความตระหนักให้แก่คนในชุมชน เพื่อให้เห็นถึงความสาคัญของสังคมและวัฒนธรรม
ของตนเอง ควรเน้นให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง โดยไม่ควร
มุ่งเน้ น ทางด้านเศรษฐกิจ เพีย ง งานวิจัยของ สุ ถี เสริฐ ศรี (2558) ศึกษาเรื่อง “แนวทางการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนชุมชนคลองโคน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม กระบวนการจัดการการท่องเที่ยว
และกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม ได้แก่ ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ และการส่งเสริม
ชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้โดยผ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยว
ได้แก่ การให้ความสาคัญในการอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชน การปลูกฝังจิตสานึกในการอนุรักษ์ การนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต และงานวิจัยของ จันทร์จิรา สุขบรรจง (2559)
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ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของหนามมดแดง อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ” ควร
ให้ความรู้ และเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว และแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกในการหวงแหนแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวไปสู่ความยั่งยืน
ทั้งนี้วิธีการพัฒนาบุคลากร นอกจากการจัดอบรมแล้วควรเสริมด้วยการศึกษาดูงานในพื้นที่หรือ
องค์กรที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ชูชัย สมิทธิไกร (2551:179) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นลักษณะของกิจกรรมในการ
เรียนรู้ และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อนามาปรับประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน ในตาแหน่งหน้าที่ของตน
อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการทางาน และบรรยากาศในที่ทางานให้กับสถานที่
ใหม่ ๆ ที่ได้ไปศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความคิดใหม่ ๆ สู่ กระบวนการ
แลกเปลี่ยนที่ดีขึ้น
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 เพื่ อ สร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยกำรเรี ย นรู้ ก ำรจั ด กำรท่ อ งเที่ ย วอย่ ำ งรั บ ผิ ด ชอบ ใน
กรุงเทพมหำนคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และสตูล
การดาเนินการวิจัยด้วยการจัดกิจกรรมการประชุมร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในพื้นที่ต้นแบบ ทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ชุมชน โดยเริ่มจากการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์และแนวทางการดาเนินการวิจัย ความสาคัญของการมีส่วน
ร่วมเรียนรู้ การเรียนรู้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบร่วมกัน และการเป็นเครือข่ายความร่วมมือใน
การจัดการท่องเที่ยวอย่างรั บผิดชอบในพื้นที่ กระบวนการดาเนินการวิจัยเพื่อสร้างเครือข่ายมี ความ
สอดคล้องกับแนวคิดของ อรรณพ พงษ์วาท (2539: 3) เครือข่ายเป็นการเชื่อมโยงการดาเนินงานของฝ่าย
ต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและอย่างมีรูปธรรม เพื่อการปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน
เครือข่ายความร่วมมือเป็นไปได้ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล องค์กร กลุ่มคน และสถาบัน จากการจัดประชุม
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายในระดับจังหวัดต่างร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนมุมมอง
ความเข้าใจ สะท้อนปั ญหาและให้ แนวทางการพัฒ นาการท่องเที่ยวอย่างรับผิ ดชอบในพื้นที่ รวมทั้ง
แนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ ได้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การมี
องค์ประกอบของเครือข่ายได้ชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดของ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2547:48 – 49)
องค์ประกอบของเครือข่ายมี 5 ประการ ได้แก่ สมาชิก จุดมุ่งหมาย การทาหน้าที่อย่างมีจิตสานึก การมี
ส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยน กระบวนการเรียนรู้ การแลกเปลียนการเรียนรู้ และระบบความสัมพันธ์และ
การสื่อสาร
การมุ่งเน้นการรวมตัว กลุ่ มคนในสังคมมาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ วางแนวทางการ
พัฒนาร่วมกันในระดับพื้นที่จังหวัด นับเป็นเครือข่ายเครือข่ายเชิงพื้นที่ (Area) ในการยึดพื้นที่ท่องเที่ยวใน
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การรวมกันผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาดาเนินกิจกรรมร่วมกัน และเป็นเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม (Issue
network) ในการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในทิศทางที่เข้าใจร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และ ปาริชาติ วลัยเสถียร (2547:84 – 92) ซึ่งลักษณะของเครือข่ายการเรียนรู้
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เป็นไปตามแนวคิดของ สัมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ (2537: 89) เป็น
ลักษณะเครือข่ายความคิด เครือข่ายที่เน้นการทางานด้วยความคิด ความรู้ เปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดง
ความคิดเห็นของตนเอง มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนกับสมาชิกคนอื่น ๆ ก่อให้เกิดความคิดที่มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น และเครือข่ายกิจกรรม เครือข่ายที่เน้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมมือทางาน
ด้วยกัน
การรวมตัวกันของบุ คคล กลุ่ม องค์กร เพื่อมาทาความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการ
ท่องเที่ยวที่ต้องมีความรับผิดชอบในด้านต่างๆ และส่งผลต่อการนาไปเป็นแนวทางในการจัดการท่องเที่ยว
ของตนเอง จากกระบวนการของเครือข่ายการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการให้ความรู้ การประชุม การวิเคราะห์
ถึงปั ญหา แลกเปลี่ ย นความคิดเห็ นจนหาแนวทางการพัฒ นาร่วมกันนั้น สามารถสร้างผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ของเครือข่ายการเรียนรู้ เกิดการร่วมมือกันและการมีค วามสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน และยังก่อให้เกิดกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแนวคิดของ พระมหาสุทิตย์
อาภากโร (2547: 97-102) ทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เกิดการเพิ่มโอกาสในการแก้ไขปัญหา เกิดการ
พึ่งพาตนเอง เกิดการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น เกิดกระบวนการผลักดันเชิงนโยบาย และจากการรวมตัว
กันของเครือข่าย กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ทาให้เกิดพลังอานาจในการต่อรอง
ดังนั้น การพัฒนาเครือข่ายจึงสามารถดาเนินการได้ เนื่องจากเดิมสมาชิกเครือข่ายเคยทางาน
ร่วมกัน มีการประสานงาน หรือการได้เข้าร่วมประชุมตามโอกาสต่างๆ ทาให้สมาชิกส่วนหนึ่งเป็นเครือข่าย
ระหว่างบุคคลกับบุคคล ระดับบุคคลกับกลุ่ม ระดับบุคคลกับองค์กร ระดับกลุ่มกับองค์กร หรือระดับ
องค์กรกับองค์กร เมื่อกระบวนการวิจัยได้เปิดโอกาสให้สมาชิกเครือข่ายได้ผ่านกระบวนการตระหนักถึง
ปัญหา และการแสวงหาทางออกหรือป้องกันปัญหาจากการท่องเที่ยว หรือการพัฒนาการท่องเที่ยวให้
เข้มแข็งขึ้น จนทาไปสู่พฤติกรรมของการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม และการมีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบหรือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543: 36 – 43) เมื่อมีการรับรู้มุมมอง
ร่วมกัน การมีวิสัยทัศน์ร่ว มกัน การมีผลประโยชน์และความสนใจร่ว มกัน การมีส่วนร่วมของสมาชิก
เครือข่ายอย่างกว้างขวาง กระบวนการเสริมสร้างซึ่ งกันและกัน การพึ่งอิงร่วมกัน และการปฏิสัมพันธ์เชิง
แลกเปลี่ยน จะส่งผลต่อการเป็นเครือข่ายการเรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่ชัดเจนขึ้น
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5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะต่อองค์กร
การนาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไปใช้ประโยชน์นี้
อาจเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (TRTA) และจังหวัด
ทีใ่ ห้ความสาคัญต่อการจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบ ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) การกาหนดนโยบายและแผนของภาครัฐ ควรให้ความสาคัญต่อการผลักดันการจัดการ
ท่องเที่ยวในทุกรูป แบบต้องมีความใส่ใจต่อความรับผิ ดชอบ หรือมีจริยธรรมในการทางาน เพื่อสร้าง
ประโยชน์ที่แท้จริงต่อทุกระบบของการพัฒนา
2) ความรู้ความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอย่างถ่องแท้ จนเกิดความตระหนักถึงการ
จัดการท่องเที่ยวที่ต้องใส่ใจต่อการรับผิดชอบในด้านต่างๆ
3) การทบทวนเป้าหมายการดาเนินจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความรับผิดชอบ
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้มีทิศทางควบคุมการจัดโครงการหรือกิจกรรมทั้งส่วนของการส่งเสริม
การสนับสนุน การพัฒนาอย่างสอดคล้อง
4) การจัดทาสื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรั บผิดชอบ และการเผยแพร่
ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เรียนรู้อย่างกว้างขวาง หรือการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ขยายกลุ่มเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง
5) การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง ต่ อ องค์ ก ร ต่ อ สั ง คม เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางานที่เอื้อต่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์อย่างมีคุณภาพ
6) การสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบเป็นขั้นตอน ค่อยเป็นค่อยไป เพื่อสร้างการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการทางานท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบ
7) การขับเคลื่อนเครือข่ายการเรียนรู้ หน่วยงานภาครัฐควรลดบทบาทการนา หรือการใช้
อานาจหน้าที่ เพื่อสร้างความรู้สึกเท่าเทียม พร้อมเรียนรู้ และคิดเห็น แลกเปลี่ยนไปด้วยกัน
5.3.2 ข้อเสนอแนะต่อชุมชนสังคม
การนาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไปใช้ประโยชน์นี้
อาจเป็นประโยชน์โดยตรงต่อชุมชนหรือกลุ่มสังคมที่มีการจัดการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลใน
การจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อความรับผิดชอบ ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) การสร้างความรู้ความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จนเกิดความตระหนักและเกิด
การยอมรับ จนร่วมดาเนินการจัดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อการรับผิดชอบในด้านต่างๆ
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2) การวางแผนและจัดระบบจัดการท่องเที่ยวที่นาแนวคิดความรับผิดชอบของชุมชนไปใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติจริง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3) การสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน ให้ได้เห็นตัวอย่างชุ มชนหรือ
องค์กรต่างๆ ที่สามารถจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบได้ประสบความสาเร็จเป็นรูปธรรม เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่น และนาความรู้หรือแนวทางที่เป็นบทเรียนการเรียนรู้ที่ดีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของชุมชน
5.3.3 ข้อเสนอแนะต่อเครือข่ำยกำรเรียนรู้
การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ควรให้ความสาคัญต่อการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้มีพื้นที่ทางสังคมในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งมีส่วนสาคัญต่อ
การเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของบุคลากร จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) การสร้างเรือข่ายการเรียนรู้ ควรเป็นแบบไม่เป็นทางการ มีจุดมุ่งหมายร่วมกันชัดเจนถึง
การรวมกลุ่มคนเพื่อเป็นสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในเครือข่ายการเรียนรู้ ด้วยการความนาประเด็น
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนามาพูดคุย สร้างความตระหนักร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
3) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายระหว่างกลุ่มสังคม เพื่อขยายผลการเรียนรู้ที่
กว้างขวาง หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งการสร้างเครือข่ายระหว่างจังหวัด เพื่อการหนุนเสริมกั นในการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในโอกาสหรือตามความเหมาะสมของการเชื่อมโยงกันในอนาคต
4) การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ควรเน้นสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่เป็นทางการ เพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง และควรสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่ อสร้างการ
ยอมรับในความคิดของทุกคนที่เป็นสมาชิกเครือข่าย
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