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This study aimed to find contexts and potentials of community-based tourism
(CBT) in the two communities, development and suggestion of a suitable tourism
network pattern of the two villages. Selected by Purposive Sampling, Nonprobability
sampling, comprising of village leaders and tourism committees in the villages.
Representatives of this study were a total of 30 samples, The findings were indicated
as follows:
(1) Tourism contexts and potentials of the two communities were different with
unique northeastern cultures and several ethnic groups such as Laos, Suay, and
Khmers. Tourism resources of the two villages were remarkable and outstanding
consistent with its contexts but the resources of the communities could support each
other and they could be applied in travel itineraries appropriately. (2) For
development of tourism network pattern, there should be practical trainings on
tourism management and destinations, outside observations among the two villages,
knowledge exchanges, tourism planning of tour guides, travel itinerary management,
qualified homestay accommodations consistent with Thai homestay standards, clear
job responsibilities, service development, local souvenir enhancement as the network
souvenirs, and public relations through brochures, Facebook, and local media
channels presenting interesting tourism activities. (3) In relations to recommendations
on the tourism network pattern, members of the network should aware of vision,

จ
missions, and planning. Planning should be completely implemented with a fair
benefit distribution, a participation on tourism experience and attitudes exchanges,
and interdependence of local tourism resources, knowledge, and tourism staffs

ฉ

สารบัญ
หน้า
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
บทที่ 2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 บริบทด้านการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านอาลึ
2.2 บริบทด้านการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
2.3 แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
2.4 แนวคิดการสร้างเครือข่าย
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ 1
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ที่ 2
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ที่ 3

ก
ข
ง
ฉ
ซ
ฌ
1
4
4
5
6
7
11
15
32
47
55

56
57
58

ช

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 บริบทและศักยภาพทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างชุมชนบ้านอาลึ
และชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์
4.2 เพื่อพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่าง
ชุมชนบ้านอาลึ และชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์
4.3 เสนอรูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่าง
ชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
5.2 อภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะ
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
ก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบประเมินการเป็นเครือข่ายแท้จริง
และเอกสารการอบรม
ข หนังสือการเชิญวิทยากร
ค คู่มือรูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมาะสมของชุมชนบ้านอาลึ
และชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์
ประวัติผู้วิจยั

61
81
85
102
104
108
110

119
128
130
139

ซ

สารบัญตาราง
ตารางที่
2.1
2.2
3.1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

หน้า
ประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน
การวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงของชุมชน
สรุปวิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาศักยภาพและข้อจากัดของชุมชนบ้านอาลึ
การศึกษาโอกาสและความเสี่ยงของชุมชนบ้านอาลึ
การศึกษาศักยภาพและข้อจากัดของชุมชนบ้านอ้าอมแก้ว
การศึกษาศักยภาพและข้อจากัดของชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ศักยภาพ ข้อจากัด โอกาส
และความเสี่ยงร่วมกันของชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
โครงสร้างองค์กรเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ระหว่างชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์

27
29
59
64
65
70
71
73
97

ฌ

สารบัญภาพ
ภาพที่
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18

หน้า
วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวกูย
โครงสร้างองค์กรการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอาลึ
วัฒนธรรมการแต่งการชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
โครงสร้างองค์กรการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
กรอบแนวคิดการวิจัย
พิธีกรรมการราแกลมอแกลออ
แผนที่ท่องเที่ยวชุมชนบ้านอาลึ
กิจกรรมการล่องเรือชมลาห้วยทับทันชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
แผนที่ท่องเที่ยวชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาการวิจัย
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบริการมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและ
สามารถแข่งขัน รัฐบาลจึงได้ส่งเสริมเละสนับสนุนแผ่นพัฒนาการท่องเที่ยวฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564
เพื่อการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการการ
ท่ อ งเที่ ย ว (กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า, 2558) การจะพั ฒ นาประเทศให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง
จาเป็นต้องมีการพัฒนาตั้งแต่รากฐานของประเทศคือประชาชน การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ใช้ชุมชน
เป็นฐานในการบริหารจัดการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ และสนับสนุน
การอนุ รั กษ์ทรั พยากรธรรมชาติทรัพยากรการท่องเที่ยวในตัว เองรวม ทั้งการนาเสนอวัฒ นธรรม
ทีห่ ลากหลายวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน (สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559)
จังหวัดสุ ริน ทร์เป็ นจั งหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒ นธรรมและมีทรัพยากรการท่องเที่ยว
ที่เป็น เอกลั กษณ์มีความโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทรัพยากร
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จากการสารวจ
สถิ ติ นั ก ท่ องเที่ย วทั้ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ที่ เ ข้ ามาเที่ ย วจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ พ.ศ.2559 มี จานวน
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ 24,631 คนและจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย 1,191,562 คน
(กรมการท่องเที่ยว, 2559) จะเห็นได้ว่ามีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่ อเนื่อง และในช่วงงาน
แสดงช้างนอกจากการชมการแสดงช้างแล้ว ยังนิยมไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ อาทิหมูบ้านทอผ้า
ไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่าง หมู่บ้านเครื่องเงินเขวาสินรินทร์ ปราสาทศีขรภูมิและตลาดชายแดน
ไทย-กัมพูชา (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสานักงานจังหวัดสุรินทร์, 2556) นอกจากแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสี ย งของจั งหวัดสุ ริ น ทร์ แล้ ว จังหวัดสุ รินทร์ยังมีแหล่ งท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีการนาเสนอ
เอกลักษณ์ของชุมชนเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสเรียนรู้ด้วยตัวเองคือ
โฮมสเตย์บ้านอาลึ ตาบลสาโรงทาบ อาเภอสาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์เป็นชุมชนพื้นบ้านชาวกูย
พื้น เมื องซึ่ง เป็ น 1 ใน 3 ชนเผ่ าของจั งหวัด สุ ริ นทร์ ที่มี วิ ถีชี วิต ความเป็ นอยู่ และวั ฒ นธรรมที่เ ป็ น
เอกลั กษณ์ ของตัว เองอยู่ มากมายซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ เช่น วัฒ นธรรมภาษาพูดที่มีเอกลั กษณ์
เฉพาะตัว มีเครื่องแต่งการที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนคือผ้าย้อมมะเกลือ มีบ้านพักโฮมสเตย์ที่ได้รับ
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 15 หลัง ไว้รองรับนักท่องเที่ยว
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โฮมสเตย์บ้านอ้อมแก้ว ตาบลศรีสุข อาเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการ
ดารงชีวิตของชาวบ้านในหมู่บ้านทั้ง 3 เผ่าของจังหวัดสุรินทร์คือเผ่าลาว (อีสาน) เผ่ากวย (กูย) เผ่า
เขมร (ขแมร์) มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในลาห้วย (ห้วยทับทัน) เป็นลาน้าสายเล็ก ๆ ที่ไหลผ่าน
ชุมชนกิจกรรมล่องเรือชมบรรยากาศธรรมชาติของลาห้วยศึกษาพรรณไม้ของชุมชนในกลางวัน และ
กิจกรรมล่องเรือชมจันทร์ดูหิ่งห้อยในกลางคืน นอกจากนี้ยังมีฐานการเรียนรู้ที่เกิดจากอาชีพของคนใน
ชุมชนซึ่งแต่ละชุมชนที่กล่าวมานี้มีเอกลักษณ์และความโดดเด่นเฉพาะตัวในแบบฉบับของชาวสุรินทร์
ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมการพูด การแต่งกาย พิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ รวมถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย
น่าสัมผัส
การจั ดการท่องเที่ย วโดยชุมชนของชุมชนบ้านอาลึ และชุมชนบ้านอ้อมแก้ว เป็นการจัดการ
ท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนที่ ดึ ง เอาเอกลั ก ษณ์ ค วามโดดเด่ น ของตนเอง มาน าเสนอแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
แต่ละชุมชนมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนด้วยตนเอง ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างไม่
สม่าเสมอ แต่ละชุมชนก็นาเสนอการท่องเที่ยวของตนเองแบบต่างคนต่างทา จึงไม่เป็นที่น่าสนใจ
เท่าทีค่ วร จากการให้สัมภาษณ์ ของประธานกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอ้อมแก้ว วีชัย เข็มแก้ว
(2561: สัมภาษณ์) เห็นว่าการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านอ้อมแก้ว มีการเปิดตัวมาเป็น
ระยะเวลา 3 ปี มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการการท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชนเพื่ อ บริ ห ารจั ด การ และมี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเรื่อยๆ อย่างไม่สม่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ การให้สัมภาษณ์ของประธานกลุ่มการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอาลึ สะพรั่ง วิถุนัด (2561: สัมภาษณ์) เห็นว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ตนเองมีการบริ การจั ดการที่ดี มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลั กษณ์ มีคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติงาน แต่หากมีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวร่วมกั น ก็จะทาให้การท่องเที่ยวของทั้งสอง
ชุมชนเข้มแข็งขึ้น ซึ่งทั้งสองชุมชนนั้นมีความต้องการที่ จะร่วมเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมกับทั้งสองชุมชนด้วยกันอย่าง
สมานฉันท์
จากบทสั ม ภาษณ์ ข องผู้ น าชุ ม ชนทั้ ง สองแห่ ง ผู้ วิ จั ย สรุ ป ได้ ว่ า ทั้ ง สองชุ ม ชนมี ท รั พ ยากรการ
ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ และมีคณะกรรมการ และประชาชนชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชนเข้ามาอย่างไม่สม่าเสมอ ซึ่งผู้นา
ทั้งสองชุมชนมีความต้องการที่จะรวมเป็นเครือข่ายเพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งในการช่วยกันทาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของทั้งสองแห่งไปด้วยอันอย่างสมานฉันท์
จากการศึกษางานวิจัยของ ปริวรรต สมนึก (2559) ได้ศึกษาเรื่องการสร้างรูปแบบเครือข่ายการ
จั ด การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มในเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วตามริ ม น้ าโขงของจั ง หวั ด
อุบลราชธานีพบว่า ศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนการท่องเที่ยวตามริมน้าโขงของ
จังหวัดอุบลราชธานีทั้ง 4 แห่งมีความหลากหลายทั้งในประเภททรัพยากรทางธรรมชาติศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีวิถีชีวิตที่ มีกลุ่ มอาชีพต่าง ๆ ที่การสร้างรูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
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สามารถพัฒนาศักยภาพของชุมชนการท่องเที่ยวทั้งสี่แห่ง การไปศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบเครือข่าย
การท่องเที่ยวเพื่อปรับวิสัยทัศน์ และการนามาประยุกต์ใช้สาหรับเครือข่ายของเพื่อให้ได้แนวทาง
ที่เหมาะสมในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายที่ดีกว่าการที่ชุมชนการท่องเที่ยวแต่ละแห่งจั ดการ
ท่องเที่ยวด้วยชุมชน อีกทั้งระพีพรรณ ห่อทอง (2556) ศึกษาเรื่องการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางมีลักษณะการทางานที่แยกส่วนขาดการประสานเชื่อมโยงเครือข่าย
ทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัดภายหลังการจัดเวทีเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย
การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนกลุ่ ม สมาชิ ก ที่ จั ด การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนเกิ ด ความตระหนั ก และเห็ น
ความสาคัญของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการทา
แผนปฏิ บั ติ ก ารการสร้ า งเครื อ ข่ า ยการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน และขั บ เคลื่ อ นด าเนิ น กิ จ กรรม
ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกันภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
จากการศึกษางาวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนมีการกาหนด
รูปแบบการท่องเที่ยวด้วยตนเอง มีการบริหารจัดการ วางแผนการปฏิบัติงาน โดยคนในชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วม แต่ปัญหาและอุปสรรค์ในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุ มชน ที่ทาชุมชนไม่สามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองได้ คือการขาดกลุ่มพันธมิตรทางการท่องเที่ยวในการช่วยแนะนาการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือติดตามผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งการสร้างเครือข่าย
การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะทาให้ทั้งสองชุมชน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คาปรึกษาซึ่งกันและกัน
การจับมือกันเป็นเครือข่ายสามารถสร้างอานาจในการแข่งขันทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี
การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวระหว่างชุมชน ทั้งสองชุมชนสามารถสร้างการเรียนรู้ระหว่าง
ชุมชน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทางาน ทักษะการทางาน เป็นการสร้างเครือข่าย
การท่ อ งเที่ ย วระหว่ า งชุ ม ชนผู้ วิ จั ย ได้ เ ห็ น ปั ญ หาการประสานเครื อ ข่ า ยการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน
ของทั้ ง สองชุ ม ชนคื อ ชุ ม ชนขาดการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ ก ารท างานระหว่ า งชุ ม ชน
ขาดการทาการตลาดหรื อหาตลาดนักท่องเที่ย วร่วมกัน และไม่มีการสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยว
ร่วมกัน ต่างชุมชนต่างบริหารจัดการกันเอง ทาให้ขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนที่มีศักยภาพ ขาดอานาจในการต่อรองและประสานงานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะทาการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมของชุมชนบ้าน
อาลึ แ ละชุ ม ชนบ้ า นอ้ อมแก้ ว จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ จะเป็ นแนวทางหนึ่ ง ที่จ ะสร้ างพลั ง ให้ กั บ ชุ มชนการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ที่มีพื้นที่ต่อเนื่องกันให้มีพลังต่อรอง และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจท่องเที่ยว
ด้วยกันได้อย่างเหนียวแน่น และยั่งยืนและกลายเป็นต้นแบบสาหรับชุมชนการท่องเที่ยวอื่น ๆ ของ
จังหวัดสุรินทร์หรือระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศต่อไปในอนาคต
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1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างชุมชนบ้านอาลึและ
ชุมชนบ้านอ้อมแก้วจังหวัดสุรินทร์
1.2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างชุมชนบ้านอาลึและ
ชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์
1.2.3 เพื่อนาเสนอรูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างชุมชนบ้านอาลึและ
ชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้วิจัยคาดหวังว่าผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์ ดังนี้
1.3.1 หน่วยงานภาครัฐ
1.3.1.1 องค์การบริการส่วนตาบลสาโรงทาบ และองค์การบริหารส่วนตาบลอ้อมแก้ว
สามารถนาผลการวิจัยครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน
ในสังกัด
1.3.1.2 สถาบั น การศึ ก ษาของผู้ วิ จั ย และสถาบั น การศึ ก ษาในท้ อ งที่ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์
สามารถนาข้อมูลผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเป็นตันแบบสาหรับการพัฒนารูปแบบเครือข่ายการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเส้นทางการท่องเที่ยวอื่นๆของจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดอื่น ๆ
1.3.1.3 การท่องเที่ย วแห่ งประเทศไทย ส านักงานจังหวัดสุ รินทร์ สามารถนาข้อมูล
ผลการวิ จั ย ไปใช้ ใ นการส่ ง เสริ ม การตลาดการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ให้ ชุ ม ชนทั้ ง สอง แห่ ง เป็ น ที่ รู้ จั ก แก่
นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
1.3.1.4 สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ใน
การวางแผนกาหนดนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดสุรินทร์ให้ศักยภาพมาก
ยิ่งขึ้น
1.3.2 หน่วยงานภาคเอกชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
1.3.2.1 ตัวแทนการท่องเที่ยวของทั้งสองชุมชนสามารถนาข้อมูลผลการวิจัยไปใช้เป็น
ต้นแบบในการพัฒนากิจกรรมในรูปแบบอื่น ๆ เช่นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ทั้งสองชุมชน
1.3.2.2 ตัวแทนการท่องเที่ยวของชุมชนอื่นสามารถนาข้อมูลการวิจัยของทั้งสองชุมชน
ไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตนเองให้เกิดความเข้มแข็ง
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1.3.2.3 สมาคมธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ สามารถน าข้ อ มู ล ผลการวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์ในการเขียนโปรแกรมนาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อสามารถส่ง
นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการยังชุมชนเหล่านั้นและเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจอย่างแท้จริง
1.4 ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาการวิจัยในครั้งนี้คือ ชุมชนบ้านอาลึอาเภอสาโรงทาบ
และชุมชนบ้ านอ้อมแก้ว อาเภอศรีณรงค์จังหวัดสุรินทร์ เนื่องจาก ทั้งสองชุมชนเป็นชุมชนที่มีการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ากว่า 5 ปี มีบ้านพักโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยว
และทั้ ง สองชุ ม ชนมี ร ะทางห่ า งกั น เพี ย ง 30 กิ โ ลเมตร มี บ ริ บ ทของทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วที่ มี
เอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละชุมชน ซึ่งสามารถเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันได้
ขอบเขตด้ า นเนื้อหา การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับ บริบทและศักยภาพการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ตามแนวคิดบริบทการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 7 ประเภท แนวคิดองค์ประกอบการท่องเที่ยว 5A’s รวมถึงแนวคิดศักยภาพชุมชน 7 ประการ
ในการศึกษาบริบทและศักยภาพของทั้งสอง ชุมชน การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนระหว่าง ชุมชนบ้านอาลึ และชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ตามแนวคิด แนวทางการทางานเพื่อสร้าง
เครือข่าย ได้แก่ จัดเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชนจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ร่วมกันสร้างกิจกรรมที่ทาร่วมกันเพื่อสร้างพลังของเครือข่ายและเสนอรูปแบบเครือข่ายการท่องเที่ยว
โดยชุมชนระหว่างชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ตามแนวคิดการบริหารจัดการใน 5 ประการ
ได้แก่ การจัดการแหล่งท่องเที่ยว การนาเที่ยวของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การให้บริการและบ้านพักแบบ
โฮมสเตย์ การพัฒนาสินค้าที่ระลึก และการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ผู้วิจัย ได้ศึกษาบริบทการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของทั้งสองชุมชน และได้ใช้แนวคิดหลักของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนพร้อมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นามากาหนดกรอบแนวคิดใน
การศึกษาการวิจัยในครั้งนี้
ขอบเขตด้านประชากร ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใ นการศึกษาการวิจัยในครั้ง คือตัวแทน
การท่องเที่ยวจากทั้งสองชุมชนผู้วิจัยทาการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีไม่อาศัยความน่าจะเป็นซึ่งใช้เทคนิคการ
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งสองชุมชนได้จานวนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ออกมาเป็น ทั้งหมด 30 คนซึ่งประกอบด้วยตัวแทนกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้ง สองแห่ ง ๆ ละ
15 คน (ทองใบ สุดชารี, 2549)
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
รูปแบบหมายถึง วิธีการที่เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
ก าหนดเป็ น แบบแผนในการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น มี ก ารรั บ รู้ ที่ เ หมื อ นกั น มี วิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว มกั น
มีผลประโยชน์ร่วมกัน มีส่วนร่วมของสมาชิก มีการเสริมสร้าง เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน และมีปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนซึ่งกัน
เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนหมายถึง เป็นการทางานที่รูปแบบการประสานงานของ กลุ่ม
คน หรือองค์การที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความต้องการขอ
ความช่วยเหลือหรือขอความร่วมมือจากกลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อแก้ปัญหา และการ
วางแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ
ชุมชนบ้านอาลึหมายถึง ชุมชนที่ตั้งอยู่ที่ บ้านอาลึ ตาบลอาลึอาเภอสาโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ ที่มี
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ชาวกูย ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ชนเผ่าในจังหวัดสุรินทร์ มีวัฒนธรรมที่โดดเด่น เช่น
การราแกลมอ การย้อมผ้ามะเกลือ มีภาษาถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์คือภาษากูย เป็นต้น
ชุมชนบ้า นอ้อมแก้วหมายถึง เป็นชุมชนที่ ตั้งอยู่ที่ บ้านอ้อมแก้ว ตาบลศรีสุ ข อาเภอศรีณรงค์
จังหวัดสุรินทร์ที่มีความพร้อมของทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม มีลาห้วย
ทับทันไหลผ่านหมู่บ้านใช้จัดกิจกรรมการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และมีวัฒนธรรม 3 ชนเผ่าของจังหวัด
สุรินทร์ เขมร ลาว กูย รวมถึงฐานการเรียนรู้ของชุมชน เช่น กลุ่มทอเสื่อกกและแปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่ม
ทอผ้าไหมกลุ่มจักสานไม้ไผ่และพลาสติกกลุ่มขนมไทย เป็นต้น
รู ป แบบเครื อ ข่ า ยหมายถึ ง วิ ธี ก ารที่ เ ครื อ ข่ า ยการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนบ้ า นอาลึ แ ละชุ ม ชน
บ้ านอ้อมแก้ว จั งหวัดสุ ริ น ทร์ กาหนดไว้โ ดยชุมชนจะต้องมี การรับรู้และมุมมองที่เหมือนกันการมี
วิสัยทัศน์ร่วมกันมีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย
มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
เป็นเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
บริบทและศักยภาพทางการท่องเที่ยวหมายถึง ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านอาลึ
และชุมชนบ้านอ้อมแก้วที่เป็นเอกลักษณ์และสามรถนามาพัฒนาเป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของ
เครือข่าย

บทที่ 2
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รู ป แบบเครื อข่ ายการจั ดการท่ องเที่ ยวโดยชุ มชนที่ เหมาะสมของชุ มชนบ้ านอาลึ แ ละชุม ชน
บ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์ เป็นงานวิจัยที่ดาเนินการขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบเครือข่ายการท่องเที่ยว
โดยชุมชน ดังนั้นในบทนี้ จึงรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
ฐานสาคัญในการศึกษาข้อมูลต่อไปโดยละเอียด ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1) บริบทด้านการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านอาลึ
(2) บริบทด้านการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
(3) แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
(4) แนวคิดการสร้างเครือข่าย
(5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 บริบทด้านการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านอาลึอาเภอสาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ภาพที่ 2.1 วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวกูย
2.1.1 ประวัติความเป็นมาของบ้านอาลึ
ชุมชนบ้านอาลึตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตาบลสาโรงทาบอาเภอสาโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ ชื่อของ
หมู่บ้านตั้งชื่อตามต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นบริเวณสระน้าของหมู่บ้านชาวแต่เดิมอพยพมาจากบ้าน
ตะเคียนหมู่ที่ 9 ซึ่งเป็นชุมชนชาวกูยดั้งเดิมเนื่องจากในขณะนั้นมีโรคระบาดหมู่บ้านอาลึก่อตั้งเมื่อพ.ศ.
2459 ชุมชนบ้านอาลึปัจจุบันประกอบอาชีพทาไร่ทานาเป็นส่วนใหญ่และสตรีภายในหมู่บ้านจะใช้ เวลา
ว่างในการทอผ้าไหมโดยเฉพาะผ้าไหมพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ (ย้อมมะเกลือ) เป็นภูมิปัญญาที่ สืบมา
จากบรรพบุรุษบ้านอาลึเป็นชุมชนดั้งเดิม ที่สืบเชื้อสายมาจากชาวกูยชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณนี้มา
ยาวนานนั บ ร้ อ ยปี ปั จ จุ บั น บ้ า นอาลึ ยั ง คงมี ชี วิ ต และความเป็ น อยู่ เ ช่ น วั น วานชาวบ้ า นยั ง คง
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ดาเนินชีวิตภายใต้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและการแต่งกายโบราณ
วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวกูย จังหวั ดสุรินทร์ การแต่งกายของชาวกูย หญิงสูงอายุ
มักจะนุ่งผ้าลายเฉพาะของชาวกูย และนิยมใส่สร้อยคอลูกปัดเงินและชอบทัดดอกไม้ที่หู ชาวกูยมีธรรม
เนี ย มว่ า จะต้องดูแลการแต่งกายของแม่ที่สูงอายุให้ ดี ให้ แม่นุ่งผ้าไหม เป็นต้น จึงจะถือว่าดูแลดี
ในปัจจุบันการทอผ้าไหมหรือผ้าหรือผ้าฝูายเริ่มลดน้อยลง ชาวกูยส่วนใหญ่นิยมที่จะซื้อด้านจากตลาด
มาทอ เพราะสะดวกกว่าสามารถพบการทอผ้ าไหมของชาวกูยได้ที่ บ้านตรึม ตาลตรึม บ้ านแตล
อาเภอศีขรภูมิ บ้านสาโรงทาบ ตาบลสาโรงทาบ อาเภอสาโรงทาบ
การแซวผ้า หมายถึง การเย็บผ้าให้ติดกันด้วยมือซึ่งสมัยโบราณยังไม่มีจักรเย็บผ้าและ
เครื่องมือในการตัดเย็บเสื้อผ้าชาวกูยสมัยโบราณจะเอามีดตัดผ้าเป็นชิ้นเพื่อนามาทาเป็นเสื้อสวมใส่เย็บ
ผ้าให้ติดกันด้วยมือ คิดค้นวิธีเย็บแบบต่าง ๆ ให้เกิดลวดลายสวยงามเรียกว่าการแซวผ้าโดยจะแซวเป็น
ลวดลายต่าง ๆ คิดชื่อลายจากวิถีการดาเนินชีวิตของชาวกูยเช่น ลายขามดแดง ลายตัวตะขาบ ลาย
ดอกพิกุล ลายดาวกระจาย เป็นต้น
นอกจากนี้โรงเรียนที่อยู่ ในตาบลสาโรงทาบ อาเภอสาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ยังได้มี
หลักสูตรการสอนเกี่ยวกับการแซวผ้าให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาอีก เพื่อเป็นการสืบทอด
ทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ ที่โรงเรียนมีการจัดแสดงผลงานการแซวผ้าของนักเรียน ในการแซวจะใช้ด้าย
ไหม ที่คนในชุมชนเลี้ ยงเองเริ่ มจากการเลี้ ยงไหม สาวไหม แล้ ว นามาย้อมสีต่าง ๆ จากธรรมชาติ
แล้วนาด้ายไหมมาควั่นให้เป็นเกลียวเพื่อจะได้ด้ายแซวที่มีลวดลาย นาด้ายที่ควั่นแล้วมาแซวตกแต่ง
เสื้อผ้าเช่น ตกแต่งรอบคอเสื้อรอยผ่าข้าง ชายเสื้อ กลางตัวเสื้อ ทาชายผ้าสไบ เป็นต้น ทาให้เสื้อแซว
ของชาวกูยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สวยงามเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจากบรรพ
บุรุษชาวกูย อาเภอสาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ต่อไป
วัฒ นธรรมด้ า นภาษา “ภาษากู ย ” เป็ น ภาษาพู ด ของกลุ่ ม ชนเก่ า แก่ ก ลุ่ ม หนึ่ง ที่ ยั ง ใช้
ภาษาพู ด และรั ก ษาวั ฒ นธรรมของตนไว้ อ ย่ า งเด่ น ชั ด แต่ ไ ม่ มี ภ าษาเขี ย นเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
หมู่บ้านอาลึ ตาบลสาโรงทาบ อาเภอสาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ จะมีการใช้ภาษากูยกัน
ภายในหมู่บ้านที่เป็นการอนุรักษ์ภาษากูยไม่ให้หายไป ชาวบ้านทุกคนจะพูดภาษากูยที่เป็นการแสดงถึง
เอกลั ก ษณ์ แ ละวั ฒ นธรรมของชาวกู ย และเป็ น วั ฒ นธรรมของหมู่ บ้ า นอาลึ ต าบลส าโรงทาบ
อาเภอสาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ (bundit chantanit, 2013)
กิจกรรมภายในชุมชน
(1) การทอผ้าพื้นเมือง การย้อมผ้าไหมด้วยมะเกลือ การทอผ้าไหมครบวงจร
(2) การตัดเสื้อชาวกูย การแซวผ้าด้วยมือ
(3) การเซ่นไหว้ปูุตา
(4) การบายศรีสู่ขวัญ
(5) พิธีการแสดงศิลปะท้องถิ่น พิธีกรรมท้องถิ่น เช่น ราแกลมอ แกลออ
(6) บ้านเก่าชาวกูยโบรณ ทาสร้อยด้วยว่านเปราะหอม เครื่องมือโบราณ
(7) ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชาวกูย วัดตะเคียน
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(8) ปราสาทอารยธรรมขอม บ้านโพธ์ศรีธาตุ
(9) ค่ายมวยบัญชาเมฆ บ้านสองหนอง ตาบลเกาะแก้ว
(10) ปราสาทดอนเกต
(11) ปราสาทศรีขรภูมิ
(12) ปราสาทปรางค์กู่
สภาพทางภูมิศาสตร์
หมู่บ้านอาลึ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่ าการอาเภอสาโรงทาบ ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
และห่างจากจังหวัดสุรินทร์ ประมาณ 58 กิโลเมตร
(1) ทิศ เหนื อ ติ ด ต่อ กั บ ถนนลาดยางสาย 226 ต าบลส าโรงทาบ อ าเภอส าโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร์
(2) ทิศใต้ ติดต่อกับ ห้วยลาพอก ตาบลสาโรงทาบอาเภอสาโรงทาบจังหวัดสุรินทร์
(3) ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านตะเคียน หมู่ที่ 12 ตาบลสาโรงทาบอาเภอสาโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร์
(4) ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านกุง หมู่ที่ 2 ตาบลสาโรงทาบอาเภอสาโรงทาบจังหวัด
สุรินทร์
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โครงสร้างองค์กรการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอาลึ

ภาพที่ 2.2 โครงสร้างองค์กรการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอาลึ
ที่มา: ทาเนียบคณะกรรมการหมู่บ้านอาลึ (2561)
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2.2 บริบทด้านการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านอ้อมแก้ว อาเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

ภาพที่ 2.3 วัฒนธรรมการแต่งกายชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
ที่มา: องค์การบริหารส่วนตาบลอ้อมแก้ว (2561)
2.2.1 ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านอ้อมแก้ว
หมู่บ้านอ้อมแก้วเป็นหมู่บ้านอุดมสมบูรณ์ ประกอบพืชเศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม ปุาไม้
ลาห้วย และหนองคลองบึง ทาการเกษตรทางด้านพืชผักสวนครัว จักสานค้าขาย การจัดตั้ งหมู่บ้าน
ผู้จัดตั้งครั้งแรก อพยพมาจากบ้านไพรษรหมู่ที่ 7 ตาบลขวาวใหญ่ อาเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ประกอบด้วย คุณพ่อผุย ขวัญทอง และคนในท้องถิ่น คุณพ่อพุฒ ทางธรรม คุณพ่อพิกุล ปัญญาฉลาด
เป็ นผู้ มาจั บจองถาดถางเมื่ อ พ.ศ. 2501 เป็นต้นมา จานวนผู้ มาจับจองครั้ งแรก 30 หลั งคาเรือน
การจัดตัง้ ชื่อหมู่บ้าน คือมีเกาะอยู่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านประมาณ 3 เมตร เกาะนั้นมี
ล าห้ ว ยใหญ่ แ ละล าห้ ว ยเล็ ก แบ่ ง แยกออกไปและวงเวี ย นเป็ น วงกลมเป็ น ที่ ส วยงาม บ้ า นถิ่ น เดิ ม
(บ้านโนง เขาเรียกว่าเป็นเกาะอ้อมแก้ว) ทุกคนมาจับจอง ก็ถือเอาเกาะอ้อมแก้วนี้เป็นชื่อหมู่บ้านจนถึง
ทุกวันนี้ ชุมชนบ้านอ้อมแก้วหมู่ที่ 3 ตาบลศรีสุขอาเภอศรีณรงค์จังหวัดสุรินทร์ หมู่บ้านอ้อมแก้วเป็น
หมู่บ้ านอุดมสมบูร ณ์ ประกอบพืชเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ปุาไม้ลาห้ วยและหนองคลองบึง ทา
การเกษตรทางด้านพืชผักสวนครัว จักสานค้าขาย พื้นที่ตั้งของหมู่บ้านอ้อมแก้วเมื่อก่อนเป็นปุาดงดิบ
เป็นปุาหนาแน่นและเป็นปุาถาวรที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้ที่หลากหลายและยังมีสัตว์ปุาหลายชนิด
หมู่บ้านอ้อมแก้วเริ่มมาจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2500 โดยมีคุณพ่อคาพุขวัญทองเป็นหัวหน้าที่มาจัดตั้งครั้งแรก
และมี ค รั ว เรื อ นเกิ ด ขึ้ น 28 ครั ว เรื อ น โดยส่ ว นใหญ่ อ พยพมาจากบ้ า นไพรษร ต าบลขวาวใหญ่
อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์นาในการจัดตั้งหมู่บ้านอ้อมแก้วคือมีเกาะอยู่แห่งหนึ่งอยู่ทางทิศเหนือ
ของหมู่บ้านอ้อมแก้วประมาณ 250 เมตร เกาะแห่งนั้นมีลาห้วยทับทันและลาห้วยเล็กแยกออกจากลา
ห้วยใหญ่เมื่อลาไส้เล็กและลาไส้ใหญ่ไหลมาบรรจบกันจึงเกิดศูนย์กลางที่น้า ไหลมาบรรจบกันก็เลยเกิด
เป็นเกาะอยู่เกาะหนึ่งชาวบ้านเรียกเกาะนั้นว่าเกาะวังแก้วดังนั้นเลยนาเชือกร่มแก้วเป็นชื่อหมู่บ้านว่า
หมู่บ้ านอ้อมแก้ว จนถึงทุกวันนี้ ชุมชนบ้านอ้อมแก้วเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒ นธรรม การดารงชีวิต
ของชาวสุรินทร์ทั้ง 3 ชนเผ่า คือ เผ่าลาว เผ่ากวย (กูย) และเผ่าเขมร (แขมร์) ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพ
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หลักคือการทาการเกษตร และมีอาชีพเสริมคือการจักสานผลิตภัณฑ์ที่ทาจากวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น
เช่น เสื่อกก เสื่อไหล และยังมีสินค้า OTOP ระดับ 3 - 5 ดาว
คาขวัญบ้านอ้อมแก้ว
บ้านอ้อมแก้ว
หมู่บ้านพัฒนา
วัดวาร่มเย็น
กีฬาดีเด่น
งดเว้นยาเสพติด
การเกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล น้าใจมากล้น
ชุมชนสามัคคี
มากมีวัฒนธรรม
ข้อมูลประชากรบ้านอ้อมแก้ว
จานวนครัวเรือน 157 ครัวเรือน จานวนประชากร 817 คนชาย 411 คนหญิง 406 คน
ข้อมูลประเพณีบ้านอ้อมแก้ว
บุญบั้งไฟ เดือนพฤษภาคม
เทียนพรรษา เดือนกรกฎาคม
สงกรานต์ เดือนเมษายน
เทศน์มหาชาติ เดือนเมษายน
ออกพรรษา เดือนตุลาคม
ทาบุญปีใหม่ เดือนมกราคม
มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ดาเนินการโดยผู้นาชุมชน และประชากรใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีกลุ่มอาชีพดังนี้
(1) กลุ่มจักสาน
(2) กลุ่มทอเสื่อกกไหล
(3) กลุ่มทอผ้า
(4) กลุ่มขนมไทย
สภาพทางภูมิศาสตร์
หมู่บ้านอ้อมแก้วตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอศรีณรงค์ระยะทาง 10 กิโลเมตรและห่าง
จากจังหวัดสุรินทร์ประมาณ 65 กิโลเมตร ชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ตั้ งอยู่ที่ ตาบลศรีสุข อาเภอศรีณรงค์
จังหวัดสุรินทร์ โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้
(1) ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านตรวดหมู่ที่ 15 ตาบลตรวจ อาเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
(2) ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านศรีสุขหมู่ที่ 1 ตาบลศรีสุข อาเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
(3) ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านนอนหมู่ที่ 5 ตาบลศรีสุข อาเภอศรีณรงค์ จังหวัด
สุรินทร์
(4) ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านพระจันทร์หมู่ที่ 8 ตาบลศรีสุข อาเภอศรีณรงค์ จังหวัด
สุรินทร์
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ชุม ชนบ้ า นอ้ อ มแก้ ว มี บ รรยากาศท้ อ งทุ่ ง นา มี ล าห้ ว ยเล็ ก ๆ ไหลผ่ า นผู้ คนใช้ ชี วิ ตเรี ย บง่ า ย
มี ค วามเป็ น กั น เองพึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น นอกจากแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมแล้ ว
ชุมชนบ้านอ้อมแก้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (ลาห้วยทับทัน) กิจกรรมตอนกลางวันล่องเรือ
ชมธรรมชาติของลาห้วยตอนกลางคืนกิจกรรมคือล่องเรือชมจันทร์และดูหิ่งห้อยและมีบ้านพักโฮมสเตย์
ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาสัมผัสวัฒนธรรมและธรรมชาติของโฮมสเตย์บ้านอ้อมแก้ว (องค์การบริหาร
ส่วนตาบลอ้อมแก้ว, 2561)
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โครงสร้างองค์กรการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอ้อมแก้ว

ภาพที่ 2.4 โครงสร้างองค์กรการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
ที่มา: ทาเนียบคณะกรรมการหมู่บ้านอ้อมแก้ว (2561)
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2.3 แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการจัดการที่เกิดขึ้นโดยตัว แทนของชุมชนร่ว มกันจัดการ
ท่องเที่ยวขึ้นโดยนาเอาต้นทุนเดิม คือทรัพยากรการท่องเที่ยววิถีชีวิตวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
ชุมชน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวผู้วิจัยขอนาเสนอตามลาดับดังต่อไปนี้
(1) ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
(2) หลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
(3) ลักษณะของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
(4) องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
(5) ประสบการณ์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
(6) องค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยว
(7) ศักยภาพของชุมชน
(8) ประสบการณ์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
(9) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว
(10) การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบบูรณาการ
2.3.1 ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
สิ น ธุ์ สโรบล (2546) กล่ า วว่ า การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน (Community Based
Tourism) เป็นการจัดการการท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นผู้กาหนดทิศทางการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนโดยคานึงถึงความยั่งยืนในประเด็นสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ซึ่งตั้งอยู่บนฐานคิดว่า
ชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการท่องเที่ย วนาเอาทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่มีอยู่ในท้องถิ่นทั้งด้านธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งวิถีชีวิตความ
เป็ น อยู่ แ ละวิ ถี ก ารผลิ ต ของชุ ม ชนมาใช้ เ ป็ น ปั จ จั ย หรื อ ต้ น ทุ น ในการจั ด การ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น
รัชพร จันทร์สว่าง (2546) ยังมีความเห็นว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนว่าเป็นการท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะเป็นชุมชนเป็นพื้นฐานที่สาคัญ ในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ท่องเที่ยวของพื้นที่ การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นด้วยการ
สร้างงานและการกระจายรายได้ ขณะเดียวกันก็ช่วยในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชุมชนซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตน
พจนา สวนศรี (2540) ให้ความหมายของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community
Based Tourism: CBT) ว่าคือ การจัดการท่องเที่ยวที่คานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และ
วัฒนธรรม กาหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมี
สิ ทธิ ในการจั ด การดูแ ลเพื่ อให้ เ กิดการเรีย นรู้ แก่ผู้ มาเยือ น เป็ นรูป แบบการท่ องเที่ย วที่มี ลั ก ษณะ
เฉพาะตัว แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการท่องเที่ยวโดยทั่วไป ซึ่งผู้ที่จะนาแนวความคิดนี้ไปปฏิบัติควร
ต้อ งท าความเข้า ใจถึ ง เบื้ อ งหลั ง ความคิด หลั ก การความหมายและองค์ป ระกอบที่ ส าคั ญของการ
ท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน อี ก ทั้ ง การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนนั้ น ไม่ ไ ด้ เ ป็ น เพี ย งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
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(Tourism Product) ซึ่งเมื่อถูกผลิ ตขึ้นแล้ว จะหมุนไปตามกลไกการตลาดและอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวหากแต่การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการพัฒนาชุมชนที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ โดยการ
สร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่น
วีร ะพล ทองมา และประเจต อ านาจ (2547) กล่ าวว่ า การท่ อ งเที่ ยวโดยชุ ม ชน คื อ การ
ท่องเที่ย วที่คานึ งถึงความยั่ งยื น ของสิ่ งแวดล้ อม สั งคม และวัฒ นธรรม กาหนดทิศทางโดยชุมชน
จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้แก่ผู้มาเยือน” โดยมองว่าการท่องเที่ยวต้องทางานครอบคลุม 5 ด้าน พร้อมกัน ทั้งการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนในการจัดการ
จากแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนผู้วิจัยสรุปได้ว่าการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการจัดการการ
ท่องเที่ย วที่ชุมชนเป็ น ผู้ กาหนดทิศทางการท่ องเที่ยว สร้างชุ มชนให้ มี ความภาคภูมิใจในตนเองมี
ทรัพยากรที่ผลิตได้เองและมีองค์การที่เข้มแข็ง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของพื้นที่
การท่องเที่ย วโดยชุมชนมีส่ ว นช่ว ยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นด้ว ยการสร้างงานและการ
กระจายรายได้ขณะเดียวกันก็ช่วยในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนซึ่งมี
เอกลักษณ์เฉพาะตน
2.3.2 หลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน),
2561 กล่าวว่าหลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism Principles)
ช่วยให้เห็นจุดยืนของการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนดังนี้
2.3.2.1 ชุมชนเป็นเจ้าของ
2.3.2.2 ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกาหนดทิศทาง
2.3.2.3 ส่งเสริมความภาคภูมิใจของตนเอง
2.3.2.4 ยกระดับคุณภาพชีวิต
2.3.2.5 มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม
2.3.2.6 คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.3.3.7 ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม
2.3.2.8 เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2.3.2.9 เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมของท้องถิ่น
2.3.2.10 มีการกระจายรายได้สู่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน
2.3.3 ลักษณะของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
พจนา สวนศรี (2546: 24) กล่ าวว่าสิ่งสาคัญของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนคือ
ผลจากการดาเนินการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดผลประโยชน์ตามมาทั้งทางตรงและทางอ้อม นั่นคือ ทางตรง
ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้กับคนในชุมชน ในทางอ้อม ก่อให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของท้องถิ่นและก่อให้เกิดการพัฒนาสาธารณประโยชน์ของชุมชน
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สินธุ์ สโรบล (2546) กล่าวถึงลักษณะของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนว่า การนาเอา
ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วในท้ อ งถิ่ น มาใช้ นั้ น จะต้ อ งพั ฒ นาศั ก ยภาพของคนในชุ ม ชนให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ และมีบทบาทสาคั ญในการดาเนินงานตั้งแต่การตัดสินใจ การวางแผน และมุ่งเน้นให้
เกิดความยั่งยืนสู่คนรุ่นลูกหลานและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น โดยคานึงถึงความสามารถในการรองรับ
ของธรรมชาติเป็นสาคัญ
เทิดชาย ช่วยบารุง (2550: 110) กล่าวว่าลักษณะการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น
เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวขนาดเล็กที่ให้ความส าคัญต่อการมีส่ว นร่วมของผู้คนในท้องถิ่นในฐานะ
เจ้ าของชุ มชน มี การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม วั ฒ นธรรมและสถานที่ ใ นพื้ นที่ สิ่ ง ปลู ก สร้ างต้ องยึด ถื อ
สอดคล้องกับท้องถิ่นเป็นพื้นฐาน และการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นต้องทาให้สิ่งสามัญธรรมดาเป็ นสิ่งที่
พิเศษสาหรับนักท่องเที่ยว
จากลักษณะของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนผู้วิจัยสรุปได้ว่า ลักษณะของการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนคือ การนาเอาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่มาใช้ ให้เกิดผลประโยชน์ตามมาทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม และต้องพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มี ความรู้ความสามารถและมีบทบาท
สาคัญในการดาเนินงานตั้งแต่การตัดสินใจการวางแผนและมุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนสู่คนรุ่นลูกหลาน
และเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น และยังรวมถึงการปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน
อย่างยั่งยืน
2.3.4 องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้มีการศึกษาองค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ดังมีรายละเอียดดังนี้
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2548) ได้กล่าวว่าการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนมีองค์ประกอบที่สาคัญที่ต้องพิจารณา 4 ประการ คือ
2.3.4.1 ด้านทรั พยากรการท่องเที่ยว หมายรวมถึง ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุด ม
สมบู ร ณ์ วิ ถี ก ารผลิ ต ที่ พึ่ ง พาและใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งยั่ ง ยื น วั ฒ นธรรมประเพณี ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยสามารถแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
1) แหล่งธรรมชาติที่มีความสวยงาม โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น
ปุาไม้ ภูเขา น้าตก ถ้า ทะเล
2) แหล่งโบราณคดี/ แหล่งประวัติศาสตร์/ ศาสนสถานที่สวยงาม
3) พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
4) งานบุญพื้นบ้าน งานประเพณีพื้นเมือง
5) ภูมิปัญญาพื้นบ้าน วิถีชีวิตพื้นบ้าน และการประกอบอาชีพหลักในชุมชน
6) ไร่นา สวนเกษตร และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ
7) บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความสามารถทางานในธุรกิจท่องเที่ยวด้านบริการ
อย่างมีคุณภาพในแต่ละสาขา เช่น บริการรถนาเที่ยว เรือนาเที่ยว บริการร้านอาหาร และบริการนา
เทีย่ ว (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรือ วิทยากรในท้องถิ่น) เป็นต้น
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2.3.4.2 ด้านองค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วม องค์กรชุมชนเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กและ
มีบทบาทเป็นเจ้าของท้องถิ่นโดยชุมชนต้องมีระบบสังคมที่เข้าใจกัน มีปราชญ์ หรือผู้มีความรู้และ
ทักษะในเรื่องต่างๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับประโยชน์ และร่วมในการติดตามประเมินผล การมีส่วนร่วมประกอบด้วย
องค์ประกอบ (เดโช แสนภัคดี, 2546) ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน จะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้เรียนรู้
ร่วมกัน เรียนรู้สภาพของชุมชน กรดาเนินชีวิต ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นใน
การทางานและร่วมกันค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนการจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยจะมีการรวมกลุ่มอภิปราย และแสดงความ
คิดเห็นเพื่อกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการดาเนินงาน และทรัพยากรที่จะต้องใช้
3) การมีส่วนร่วมในการดาเนินการพัฒนา โดยการสนับ สนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์
แรงงาน เงินทุน หรือเข้าร่วมบริหารงาน การใช้ทรัพยากรการบริหารงาน และดาเนินการขอความ
ช่วยเหลือจากภายนอก
4) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นการนาเอากิจกรรมา
ใช้ ให้เกิดประโยชน์ทางด้านวัตถุและจิตใจ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันของสังคมและ
บุคคล
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว
การท่องเที่ย วในกรอบของแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปัจจุบัน มีการพัฒ นาแตก
แขนงออกไปในหลากหลายรู ป แบบอาทิ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฯลฯ การจัดการ
ท่องเที่ยวแต่ละประเภทล้วนมีรูปแบบการจัดการที่อิงอยู่บนฐานทรัพยากรของชุมชนและสภาพเป็น
จริงของชุมชน คือการพัฒนาชุมชนไปสู่การพึ่งตนเองชุมชนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยฐานทรัพยากรที่มีอยู่
โดยยึดความต้องการของชุมชนเป็นสาคัญ (สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , โครงการประสาน
งานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน, 2545: 40-41; สินธุ สโรบล, 2546: 239-240)
ทั้ ง นี้ ใ นการจั ด การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนควรค านึ ง ถึ ง ความสามารถในการรองรั บ
ของทรัพยากรการท่องเที่ยว ให้ความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนและมีการ
เตรียมความพร้อมของชุมชนด้วยการปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อพัฒ นาไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่สาคัญ
ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชาวบ้านควรเข้าถึงทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
ท่องเที่ยวของท้องถิ่น โดยตรงรวมทั้งร่ว มมือกันรักษาฐานทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นมรดกของคนรุ่น
ลูกหลานและรุ่นต่อ ๆ ไปอาทิ การรักษาปุาต้นน้าไว้ให้เป็นแหล่งต้นน้าลาธารที่สาคั ญของชุมชนและ
เป็นฐานสนับสนุนการเกษตรกรรมซึ่งเป็นรายได้หลักของชุมชน
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2.3.4.3 ด้านการบริหารจัดการองค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ จะต้องครอบคลุม
รายละเอียดดังนี้
1) มีองค์กรหรือกลไกในการทางานเพื่อจัดการท่องเที่ยวและสามารถเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้
2) มีกฎ กติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
3) มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
4) มีกองทุนของชุมชนที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชน
5) มีระบบการจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือน
6) สร้างจิตสานึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในส่วน
ของชาวบ้านและผู้มาเยือน
ทั้งนี้ การบริหารจัดการต้องครอบคลุมไปถึง การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
การบริหารจัดการนาเที่ยวและมัคคุเทศก์การบริหารจัดการที่พักและการให้บริการการพัฒนาสินค้า
ของที่ระลึกและการตลาดและการประชาสัมพันธ์
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและโปรแกรมนาเที่ยว
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนต้องมีแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนหรือ
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง พร้องทั้งการวางแผนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดผลกระทบ
ทางลบน้อยที่สุด
(1) มีแหล่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวซึ่งอาจเป็นแหล่งธรรมชาติเช่น
แม่น้าภูเขา หรือแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่น วัด เจดีย์ เป็นต้น หรือใช้แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการท่องเที่ยว
(2) ชุมชนมีกฎกติกาการใช้ทรั พยากรการท่อ งเที่ย วที่ชั ดเจน เพื่ อให้ ก ารใช้
ประโยชน์เป็นไปอย่างยั่งยืนเช่น ปริมาณนักท่องเที่ยวที่ชุมชนรองรับได้การไม่เก็บพันธุ์พืชออกจากปุา
เป็นต้น
(3) มีกิจกรรมที่สัมพันธ์กับงานการฟื้นฟูอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในหลากหลาย
รูปแบบเช่น การปลูกปุาการจัดค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชนเป็นต้น
(4) มีแผนงานหรือมาตรการลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวและลดสภาวะโลก
ร้อน
(5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนและกลุ่มโฮมสเตย์ มีแผนงานมาตรการ
และแนวทางปฏิบัติในการจัดการขยะอย่างถูกวิธีเช่นการแยกขยะไม่เผาขยะเป็นต้น
(6) มี กิ จ กรรมในการลดผลกระทบจากการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ การ อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและลดสภาวะโลกร้อน
(7) เน้นใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเช่น ห่อข้าวด้วยวัสดุที่มาจากธรรมชาติ
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(8) มีกิจกรรมที่ลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองเช่น ใช้จักรยานแทนการใช้
รถใช้เรือพายแทนการใช้เครื่องยนต์หรือการใช้หลอดประหยัดไฟในครัวเรือน
การนาเที่ยวของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
สิ่ ง ส าคั ญของการจัด น าเที่ย วในชุม ชน คื อรายการนาเที่ย วที่ ชั ดเจนส าหรั บ
นักท่องเที่ยวซึ่งต้องผ่านการยอมรับจากชุมชน
(1) มีการวางแผนโปรแกรมการท่องเที่ยวร่วมกันของชุมชนและกลุ่มโฮมสเตย์
เพื่อการกระจายรายได้ให้เกิดขึ้นในแต่ละหมู่บ้านหรือแต่ละกลุ่มกิจกรรม
(2) มีโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เผยแพร่สู่สาธารณะและนักท่องเที่ยวที่ชัดเจน
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของชุมชน
(3) มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดกิ จ กรรมในโปรแกรมการท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลาย
แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์สังคมวัฒนธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกได้
(4) เจ้าของบ้านเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือประสานงานให้มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนา
เที่ยว
(5) กลุ่ ม หรื อ เจ้ า ของบ้ า นเป็ น ผู้ น าเที่ ย วเพื่ อ ให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
ทรั พยากรสิ่ งแวดล้ อมวัฒ นธรรมศิลปะสถาปัตยกรรมการแสดงความเชื่อค่านิยมภายในชุมชนแก่
นักท่องเที่ยว
(6) มีการจัดทาสื่อเช่น สิ่งพิมพ์รูปถ่ายภาพวาดเพื่อการเรียนรู้ของนักท่องเที่ยว
การให้บริการต่างๆและที่พักแบบโฮมสเตย์
ลักษณะของการบริการที่พักแก่นักท่องเที่ยวประกอบด้วย
(1) วิถีการดาเนินชีวิตที่เรียบง่ายแบบสังคมชนบท
(2) วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
(3) ความปลอดภัย
(4) ความสะอาด
(5) ห้องพักพร้อมอาหาร
(6) กิจกรรมทางการท่องเที่ยว
(7) ความเต็มใจของสมาชิกในครอบครัวต่อการรับผู้มาเยือน
(8) บ้านพักมีโครงสร้างที่ดี
(9) ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีศักยภาพที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ได้แก่ ปุาไม้
น้าตก ภูเขา ทะเล และอยู่ใกล้สาธารณูปโภคที่จาเป็นเช่น ธนาคาร โรงพยาบาล ไปรษณีย์ เป็นต้น
(10) ควรมีสิ่ ง ต่า ง ๆ เหล่ า นี้ เช่น ที่น อน หรื อเตียงนอน หมอน น้ าประปา
ห้องน้าสะอาด
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การพัฒนาสินค้าที่ระลึก
ปัจจุบันนักท่องเที่ยวให้ความสนใจกับการจับจ่ายซื้อสินค้าที่ระลึกกันเป็นจานวน
มากทาให้สินค้าที่ระลึกกลายเป็นสินค้าและธุรกิจสาคัญที่นารายได้เข้าสู่ประเทศ ประกอบกับภาครัฐมี
นโยบายส่งเสริมให้แต่ละท้องถิ่นมีรายได้และอาชีพจากการผลิตและจาหน่ายสินค้าที่ระลึกในรูปแบบ
ของสิ น ค้าพื้น เมืองจึ งทาให้ ธุร กิจ สิ นค้าที่ระลึ กได้รับความนิยมและแพร่ ห ลายมากขึ้น การพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์จากชุมชนเพื่อเป็นของของฝากของที่ระลึกหรือจาหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ชุมชนสามารถ
นามาจาหน่ายแก่นักท่องเที่ยวได้ทั้งเป็นของบริโภคสิ่งประดิษฐ์เสื้อผ้าสิ่งทอ ของที่ระลึกโดยใช้วัสดุและ
วัตถุดิบท้องถิ่นเป็นหลัก ผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าและมูลค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน มีการนาเอา
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
ของตน พร้อมกัน นั้น ก็ส ามารถจัดทาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ เช่น การสอนทอผ้ าการจักสาน
การละเล่นต่างๆและการแสดงพื้นบ้าน
สุรีย์ เข็มทอง (มปป) กล่าวว่าความสาคัญของธุรกิจที่ระลึกที่มีต่อประเทศชาติ
และชุมชน ต่อด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจสินค้าที่ระลึกมีส่วนในการส่งเสริมเศรษฐกิจดังนี้
(1) ช่วยเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบในท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นเมือง สินค้า
ที่ระลึกส่วนใหญ่ผลิตจากวัตถุดิบที่หาได้ภายในท้องถิ่น ส่งผลให้วัตถุดิบและสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองที่
ผลิตจากวัตถุดิบที่ราคาต่ากลับมีมูลค่าสูงขึ้น เพราะความต้องการซื้อของนักท่องเที่ยวมากขึ้น
(2) มีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น ธุรกิจสินค้าที่ระลึกจาเป็นต้องใช้แรงงานจานวน
มากทั้งในด้านการผลิตการจัดการ การจาหน่ายและการบริการสินค้า ช่วยให้เพิ่มโอกาสในการจ้างงาน
ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้วย
(3) ช่วยเพิ่มพูนรายได้สู่ประเทศ ปัจจุบันรายได้หลักอย่างหนึ่งของประเทศไทย
คือ รายได้จากค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าที่ระลึก
ความสาคัญของธุรกิจสินค้าที่ระลึกที่มีต่อด้านสังคม ธุรกิจสินค้าที่ระลึกมีส่วนใน
การพัฒนาสังคมดังนี้
(1) ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในชีวิตครอบครัวและสังคม การดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ในธุรกิจสินค้าที่ระลึกจึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงตลอดจนเป็นที่พบปะของเพื่อนร่วมงานในหมู่บ้านหรือชุมชน
(2) ลดปัญหาการอพยพเข้าสู่เมืองหลวง แรงงานส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่อยู่
อาศัยในท้องถิ่นนั้นๆทาให้ประชาชนไม่จาเป็นต้องเดินทางมาหางานทาในกรุงเทพมหานคร
(3) มีการพัฒนาชนบทและสังคม เมื่อประชาชนในชนบทมีรายได้และอาชีพที่
มั่นคง ประชาชนจะร่วมมือกันพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเข้มแข็งในด้านต่าง ๆ เมื่อชุมชนมี
ความเข้มแข็งประชาชนจะมีความสามัคคี มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันคิดค้นการผลิต
สินค้าที่ระลึกจากทรัพยากรที่มีอยู่ และทรัพยากรเหลือใช้ในชุมชนเพื่อให้มีรายได้และอาชีพเสริม
ความสาคัญของธุรกิจสินค้าที่ระลึกที่มีต่อด้านวัฒนธรรม ธุรกิจสินค้าที่ระลึกมี
ส่วนในการเผยแพร่วัฒนธรรมของชาติดังนี้
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(1) ช่ว ยอนุรั กษ์และรักษาศิล ปวัฒ นธรรมของคนท้องถิ่น สิ นค้าที่ระลึ กช่ว ย
กระตุ้น ให้ คนท้องถิ่นมีการคิดค้น สิ นค้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตน โดยนาทรัพยากรจาก
ท้องถิ่นมาผลิตเป็นสินค้าที่ระลึกที่สามารถแสดงถึงความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
(2) สินค้าที่ระลึกเปรียบเสมือนตัวแทนองแหล่งท่องเที่ยวที่เผยแพร่ไปทั่วโลก
ธุรกิจสินค้าที่ระลึกเป็นธุรกิจที่มีส่วนช่วยเผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของ
ประเทศ ซึ่งเป็นศิลปะประจาชาติอย่างหนึ่ง เช่น ผ้าไทย ชุดไทยของแต่ละท้องถิ่น สิ่งประดิษฐ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ของไทย
ความสาคัญของธุรกิจสินค้าที่ระลึกที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม ธุรกิจสินค้าที่ระลึกมี
ส่วนเกีย่ วข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมดังนี้
(1) ทาให้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลธรรมชาติ ธุรกิจสินค้าที่ระลึกมุ่งเน้น
การนาวัตถุดิบที่เหลือใช้จากธรรมชาติมาพัฒนาและดัดแปลงให้เป็นของใช้ที่มีคุณค่าและประโยชน์
เช่น การประดิษฐ์ของใช้จากผักตบชวา หรือการประดิษฐ์ของใช้จากวัตถุดิบที่ใช้แล้ว
(2) ช่วยลดภาวะโลกร้อน เนื่องจากสินค้าที่ระลึกส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบธรรมชาติ
ปั จ จุ บั น แหล่ งท่ อ งเที่ ย วมั กนิ ย มใช้ เครื่ องปั้ นดิ น เผาเป็ น ภาชนะบรรจุ น้าจ าหน่ ายมากกว่า ใส่ ถ้ ว ย
พลาสติก และบางแห่งจะใช้กะลามะพร้าวมาบรรจุอาหารจาหน่าย ซึ่งนักท่องเที่ยวมักจะเก็บภาชนะ
เหล่านั้นเป็นที่ระลึก ซึ่งในการทาลายก็สะดวกเพราะสามารถเปลี่ยนสภาพเป็นปุ๋ยอินทรี ย์ได้ซึ่งจะช่วย
ลดภาวะโลกร้อนได้
การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
ประเภทของสื่ อ ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการตลาดและการประชาสั ม พั น ธ์ ข องแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
มีรายละเอียดคือ
(1) การพัฒนาสื่อเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน
ประกอบด้วย คู่มือแผ่นพับแผนที่การเดินทางโปรแกรมการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวราคาและ
สถานที่ติดต่อ
(2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีเปูาหมายแผนงาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กับกลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน
(3) รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น เฟสบุ๊ค
ไลน์ ยูทูป และเว็บไซต์ต่าง ๆ
ปั จ จุ บั น เทคโนโลยีก ารสื่ อสารมี บทบาทส าคั ญต่ อการด าเนิ นชี วิต อย่า งมาก
ทั้งการติดต่อสื่อสารต่างๆการเจรจาทางธุรกิจการตกลงซื้อขายสินค้า หรือแม้กระทั่งการโฆษณาสินค้า
ซึ่งจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารนั้นทาให้การกระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีลักษณะ
การกระจายแบบทุกทิศทางมีระบบตอบสนองอย่างรวดเร็ว และยังเป็นการสื่อสารแบบสองทิศทางซึ่ง
ท าให้ ก ารตลาดในปั จ จุ บั น ได้ พั ฒ นาไปสู่ ก ารตลาด 3.0 ซึ่ ง เน้ น การขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ค่ า สั ง คมและ
ประชาสังคมโดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารในการทาการตลาดและสื่อสารแบบสองทิศทาง เพื่อให้
สินค้าและบริการตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดวิวัฒนาการของการตลาดท่องเที่ยว
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การตลาด 1.0 เป็ น ยุ ค ที่ ก ารตลาดมุ่ ง เน้ น สิ น ค้ า เป็ น หลั ก (The Product
Centric Era) เป็นการตลาดที่ให้ความสาคัญกับตัวสินค้า โดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิตสินค้า และ
กาหนดราคาขายให้ต่าเพื่อให้ได้ปริมาณการขายเป็นจานวนมาก และเน้นการสื่อสารแบบมวลชนที่มี
กลุ่มเปูาหมายจานวนมากเช่น โทรทัศน์ วิทยุ แผ่นพับ ปูายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เป็นต้น
การตลาด 2.0 เป็ น ยุ ค ที่ ก ารตลาดที่ มุ่ ง เน้ น ผู้ บ ริ โ ภค (The CustomerOriented Era) เป็นการตลาดที่ให้ความสาคัญกับความหลากหลายของความต้องการของผู้บริโภค ทา
ให้เกิดเป็นสินค้าหรือบริการให้เลือกเป็นจานวนมากแต่การตลาด 2.0 นี้ผู้บริโภคจะเป็นเพียงผู้รับสาร
โดยไม่ ส ามารถแสดงความคิ ด โต้ ต อบได้ ซึ่ งเป็ น ลั ก ษณะของสื่ อ สารทางเดี ย ว (One-Way
Communication) แต่จะมุ่งเน้น การสื่อสารเฉพาะกลุ่มมากขึ้นเช่น โทรทัศน์ วิทยุ แผ่นพับปูาย
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์เป็นต้น
การตลาด 3.0 เป็ น ยุ ค การตลาดที่ มุ่ ง เน้ น การขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยค่ า นิ ย ม (The
Values Driven Era) เป็นการตลาดที่ไม่ได้มองผู้บริโภคเป็นผู้รับสารทางการตลาดอย่างเดียว แต่มอง
ในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่มีความคิดจิตใจและจิตวิญญาณ ซึ่งสามารถแสดงออกถึงความคิดเห็นและทาให้
เกิดการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) โดยแสดงความคิดเห็นของตนเอง ผ่านสื่อ
สั ง คมออนไลน์ ต ลอดจนมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร เพื่ อ ให้ สิ น ค้ า และบริ ก ารนั้ น
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น
รูปแบบของการสื่อสารประชาสัมพันธ์นั้นก็มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีทั้งความ
หลากหลายด้านชนิดของสื่อความหลากหลายด้านช่องทางประชาสัมพันธ์ ความหลากหลายด้าน
กลุ่มผู้บริโภคเปูาหมายซึ่งการสื่อสารประชาสัมพันธ์แต่ละรูปแบบก็มีความเหมาะสมกับผู้บริโภคแต่ละ
กลุ่ม ดังนั้นการเลือกรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์จึงมีส่วนสาคัญในด้านการตลาดเช่นเดียวกัน
รูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์นั้นสามารถจาแนกเป็น 2 ทิศทางคือการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อ
เข้ า ถึ ง ผู้ บ ริ โ ภคในวงกว้ า ง ซึ่ ง การสื่ อ สารในทิ ศ ทางนี้ จ ะเป็ น การสื่ อ สารเพี ย งทางเดี ย วผู้ บ ริ โ ภค
ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้และเป็นการสื่อสารเพื่อกระตุ้นความรับรู้สร้างแรงบันดาลใจโดยอาศัย
สื่อต่างๆ เช่นโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ นิตยสารต่าง ๆ ส่วนการสื่อสารประชาสัมพันธ์อีกทิศทางหนึ่ง
ได้แก่ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในวงแคบ เป็นการสื่อสารทั้งสองทางผู้บริโภค
สามารถแสดงความคิดเห็ น หรื อค้นหาข้อมูล เชิง ลึ กได้ในทัน ทีโ ดยกลุ่ มผู้ บริโ ภคกลุ่ ม นี้จะเป็นกลุ่ ม
ผู้บริโภคที่เฉพาะเจาะจงมีความสนใจเฉพาะด้านซึ่งสื่อที่ใช้ได้แก่ โฆษณาออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์
เช่น Facebook Twitter และเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น (Philip Kotler Marketing 3.0, 2554)
2.3.4.4 ด้านกระบวนการเรียนรู้ เป็นลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้าง
การเรี ย นรู้ และความเข้ า ใจในวิ ถี ชี วิ ต และวั ฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า งกั น ใส่ แ นวคิ ด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้างสรรค์ไปด้วย
1) ศักยภาพของคนต้องเริ่มที่คนในชุมชนที่จะต้องรู้จักรากเหง้าของตนเองให้ดี
เสียก่อนเพื่อความพร้อมในการบอกเล่าข้อมูล และคนในชุมชนต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ มีความ
สามัคคีทางานร่วมกันได้
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2) ศักยภาพของพื้นที่หมายรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานต่อกันมา คนในชุมชนต้องรู้จักต้องรักและหวงแหนเห็นคุณค่าของทรัพยากร
ในชุมชนของตนสามารถที่จะนามาจัดการได้อย่างคุ้มค่า และยั่งยืนทั้งนี้แล้วชุมชนต้องมีความพร้อมใน
การเรียนรู้ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแนวคิดพื้นฐาน ทางด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและ
การจัดการในพื้นที่ได้ด้วย
3) การจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนสมดุลในกลุ่มคนหมู่
มากดังนั้นชุมชนที่จะสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน : "Community-based Tourism
: CBT" ได้ต้องเป็นชุมชนที่มีผู้นาที่เป็นที่ยอมรับ มีความคิดมีวิสัยทัศน์ความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยว
โดยชุมชนทั้งยังต้องได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องมีการพูดคุยกาหนด
แนวทางในการเตรี ย มความพร้ อมชุมชนรู้ว่าพื้นที่ของตนจะมีรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้
อย่างไรควรมีกิจกรรมอะไรบ้างและจะมีการกระจายจัดสรรรายได้อย่างไรทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานั้น
สิ่งสาคัญที่สุดของชุมชนก็คือ การมีส่วนร่วมอันหมายรวมถึงร่วมในทุก ๆ สิ่งทุกอย่างเพื่อส่วนรวม
4) มีส่วนร่วมเป็นการสื่อความคิดเห็นการเกิดปัญหา รวมถึงการหาทางแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ จากการระดมความคิดจากประสบการณ์ของนักวิจัยท้องถิ่นพบว่า ชุมชนจัดให้มีเวที
พูดคุยร่วมกันคิดวางแผนดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทางานร่วมกัน
สร้างกฎระเบียบของชุมชนทางด้านต่างๆ เพื่อให้คนในชุมชนรวมถึงผู้มาเยือนปฏิบัติตาม
กระบวนการเรียนรู้ เป็นวิธีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยว
ด้วยเหตุนี้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จึงเข้ามาเป็นส่วนสาคัญในกระบวนการสร้างการเรียนรู้ระหว่าง
กัน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จึงไม่เป็นเพียงการใช้ความคิดเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการท่ องเที่ยว
โดยใช้ทุนทางทรัพยากร ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เท่านั้น หากแต่กิจกรรม
การท่องเที่ยวถูกสร้างขึ้น และยังต้องทาให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่แท้จริง มีการเรียนรู้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว และต้องเป็นกิจกรรมที่สร้างความผูกพัน ระหว่างนักท่องเที่ยว
(Guest) กับเจ้าบ้าน (Host) (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ, 2555)
ผู้วิจัยสรุปได้ว่า องค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนประกอบด้วย ทรัพยากรการ
ท่อ งเที่ ย ว องค์ กรชุ ม ชนและการมีส่ ว นร่ว ม การบริห ารจัด การ และกระบวนการเรี ยนรู้ ซึ่ง เป็ น
องค์ประกอบสาคัญที่จะสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงใช้แนวคิด
องค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวมาใช้ในการศึกษาบริบทและ
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้วจังหวัดสุรินทร์
และด้านการบริหารจัดการ นามาใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการเสนอรูปแบบเครือข่ายการท่องเที่ยว
โดยชุมชนที่เหมาะสมของชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์
2.3.5 องค์ประกอบทางการท่องเที่ยว
Dickman (1996) ได้ ก ล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าร
ท่องเที่ยวว่าแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (Tourist Destination and Tourism
Product) จาเป็นต้องประกอบด้วย5องค์ประกอบหลักหรือองค์ประกอบ5A’s ดังนี้
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2.3.5.1 ที่พัก (Accommodation) แหล่งท่องเที่ยวควรมีจานวนที่พักที่เพียงพอพร้อมทั้ง
มีความหลากหลายด้านราคาและการบริการที่เหมาะสมต่อสถานที่ และที่พักควรอยู่ไม่ไกลจากแหล่ง
ท่องเที่ยวมากนักสถานที่ท่องเที่ยวควรมีจานวนที่พักที่เพียงพอสาหรับนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งมีความ
หลากหลายด้านราคาและการบริการ มีความเหมาะสมต่อสถานที่และที่พักควรอยู่ไม่ไกลจากแหล่ง
ท่องเที่ยวมากนักทาให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายและมีความปลอดภัย
ที่พักในแหล่งท่องเที่ยว (Accommodation) เช่น
1) โรงแรม
2) รีสอร์ท
3) บังกะโล
4) เกสต์เฮาส์
5) อพาร์ทเมน
6) โฮมสเตย์ ฯลฯ
2.3.5.2 สิ่งที่ดึงดูดใจ ( Attraction) จัดเป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะ
เป็นสิ่งที่จูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว ณ สถานที่นั้นซึ่งแหล่งท่องเที่ยวสามารถแบ่งแยก
เป็นสถานที่สาคัญทางศาสนา หาดทราย ชายหาด ภูเขา อุทยานแห่งชาติ เทศกาลต่าง ๆ หรือสถานที่
ที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่โด่งดังและโดยทั่วไปแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมักจะมีสิ่ง
ดึงดูดใจมากกว่า 1 อย่างเช่น ภูเก็ตซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายเช่น หาดทราย กิจกรรมทางน้า
สถานบันเทิงต่าง ๆ รวมทั้งสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจแหล่งท่องเที่ยวมากนัก
1) สิ่งดึงดูดใจเชิงธรรมชาติ (Natural attractions)
2) สิ่งดึงดูดใจที่มนุษย์สร้างขึ้น (Built attractions) รวมถึงกิจกรรมที่มนุษย์จัด
ขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวเช่น สวนสนุกและกิจกรรมการประชุม
(Meeting, Incentive, Exhibition, Convention (MICE))
3) สิ่งดึงดูดใจเชิงศิลปวัฒนธรรม (Cultural attractions)
4) สิ่งดึงดูดใจเชิงชุมชนสัมพันธ์ (Social attractions)
2.3.5.3 สิ่งอานวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) ความสะดวกสบายทาให้
นักท่องเที่ยวหรือคนเดินทางเข้าไปถึงสถานที่ได้รวดเร็ว ปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วต้ อ งมี ร ะบบขนส่ ง ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยเส้ น ทางพาหนะสถานี แ ละผู้ ป ระกอบการขนส่ ง มี
วัตถุประสงค์ในการลาเลียงคนและสิ่งของไปยังจุดหมายปลายทางการคมนาคมขนส่งและความสะดวก
ในการเดินทางทางมายังแหล่งท่องเที่ยว (Access) เช่น
1) เที่ยวบิน
2) การตรวจคนเข้าเมือง
3) รถโดยสารสาธารณะ
4) สภาพถนนหนทาง
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2.3.5.4 สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ (Amenity) ซึ่งหมายถึงสิ่งอานวยความสะดวก
และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่อนักท่องเที่ยวเช่น สาธารณูปโภคน้า ไฟ โทรศัพท์ ห้องสุขา และสิ่ง
อานวยความสะดวกที่นักท่องเที่ยวมีความจาเป็นต้องใช้เช่น โรงพยาบาลธนาคารสานักงานไปรษณีย์
การบริการในกรณีฉุกเฉินก็มีความสาคัญเช่นกัน
2.3.5.5 กิจกรรมต่าง ๆ (Activity) ที่นักท่องเที่ยวสามารถกระทาในช่วงเวลาที่พานักและ
ท่องเที่ยวสถานที่นั้น เพื่อทาให้การท่องเที่ยวและช่วงเวลาพักผ่อนของนักท่องเที่ยวน่าสนใจมากขึ้น
และกิจกรรมต่าง ๆ ควรมีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเช่น กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยกิจกรรมทางทะเลเช่น น้าว่ายน้าเป็นต้นกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเช่น
1) กิจกรรมเดินปุา
2) กิจกรรมดูนก
3) กิจกรรมส่องสัตว์
4) กิจกรรมแสงสีเสียงในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆเป็นต้น
2.3.6 ศักยภาพของชุมชนการท่องเที่ยว
สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (2546) กล่าวว่าลักษณะของศักยภาพของการชุมชนเพื่อ
การท่องเที่ยวควรมีรายระเอียดดังนี้
2.3.6.1 ลักษณะเด่นของชุมชนสิ่งที่มีชื่อเสียงทาให้ชุมชนเป็นที่รู้จักซึ่งบ่งบอกถึงความ
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
2.3.6.2 ความน่ าสนใจทางธรรมชาติและวัฒ นธรรมทรั พยากรทางการท่อ งเที่ยวที่ มี
คุณค่าและน่าสนใจของชุมชน
2.3.6.3 ลักษณะการรวมกลุ่มของชุมชน ลักษณะการรวมกลุ่มของชุมชนที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ การร่วมลงทุนในชุมชน
2.3.6.4 ความขั ด แย้ ง ภายในชุ ม ชนความไม่ เ ข้ า ใจกั น ของคนในชุ ม ชน ที่ ก่ อ ให้ ก าร
ดาเนินการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีปัญหา
2.3.6.5 ฐานการผลิ ต มี ก ารประกอบอาชี พ ที่ พึ่ ง พาทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นชุ ม ชน
มีลักษณะการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และบ่งบอกถึงการพึ่งตนเองของชุมชนได้ในระดับหนึ่ง หรือ
เป็นไปในทางตรงกันข้าม
2.3.6.6 ปัญหาเร่งด่วนของชุมชนหากชุมชนกาลังประสบปัญหาเรื่องอะไร
2.3.6.7 เปรี ย บเที ย บเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ในพื้ น ที่ ศึ ก ษาชุ ม ชนในบริ บ ทที่
เปรียบเทียบกับเส้นทางท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมในพื้นที่
2.3.7 การศึกษาศักยภาพและข้อจากัดของชุมชน
การศึกษาศักยภาพและข้อจากัดของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จะต้อง
มีค วามสั ม พั น ธ์ กั น ระหว่ างคนกั บ ทรั พ ยากรการท่ องเที่ ย ว การเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ การเรี ย นรู้
การทางานร่วมกันโดยมีรายละเอียดในการศึกษาดังนี้
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2.3.7.1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติศึกษาจุดต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และน่าห่วงใยความเชื่อมโยง
ของเส้นทางระยะทางแต่ละจุด
2.3.7.2 ด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตศึกษาพิธีกรรมประเพณี การละเล่นท้องถิ่นศิลปะ
พื้นบ้าน การแสดงการแต่งกายการสร้างบ้านการกินการผลิต
2.3.7.3 ด้ า นความรู้ แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ศึ ก ษาว่ า ชุ ม ชนมี ค วามรู้ แ ละภู มิ ปั ญ ญา
อะไรบ้าง ใครเป็นผู้มีความรู้ภูมิปัญญาในแต่ละด้านนั้น ผู้รู้มีการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญานั้น
อย่างไร
2.3.7.4 ด้านองค์กรภายในชุมชนองค์กรภายในชุมชนมีอะไรบ้าง มีบทบาทอย่างไรมี
ความเชื่ อ มโยงกั น อย่ า งไรใครเป็ น ผู้ น าความสามารถของผู้ น าในการประสานงานกั บ ภายนอก
ซึ่งการศึก ษานี้ จ ะเป็ น เครื่ อ งมือช่ว ยชุมชนสรุ ปบทเรีย น เรื่องการบริห ารจัดการและการกระจาย
บทบาทผู้นา หรือการสร้างผู้นาใหม่
2.3.7.5 ด้านงบประมาณการเงินหรือกองทุนของชุมชนชุมชนมีกองทุนอะไรบ้าง กองทุน
อะไรที่สามารถให้กู้ให้ยืมสาหรับกิจกรรมท่องเที่ยวได้บ้าง และมีเงื่อนไขอย่างไรตลอดจนการบริหาร
กองทุนและการกระจายทุนสู่สมาชิก
การเก็บรวบรวมข้อมูลและเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 2.1 ประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน
ประเด็นศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

วัฒนธรรมและวิถีชีวิต

ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศักยภาพ
ความงดงามของแหล่งธรรมชาติ
เช่น ปุาไม้ ลาธาร ถ้า ทะเล
ดอกไม้ นก ทิวทัศน์ ความ
แปลก ความเก่าแก่ ความศักดิ์
สิทธ์
- การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์
- ประเพณีที่น่าสนใจ
- การทอผ้า ตีมีด ตาข้าว
- การแสดง เครื่องดนตรี
พื้นบ้าน
- บ้านเรือน เครื่องใช้ ที่เป็น
เอกลักษณ์
- การทาสวน ทาไร่ หาปลาที่
น่าสนใจ

ข้อจากัด
- ยากในการเข้าถึง
- เหมาะสมในบางฤดูกาล
- รองรับคนได้ไม่มาก
- มีความเปราะบาง

- นิทาน ตานาน คาสอน
- สมุนไพรพื้นบ้าน

- ขาดผู้สืบทอด
- หันไปพึ่งพาภายนอกมากขึ้น

- ไม่อนุญาตให้คนภายนอกเข้า
ร่วม มีการแสดงเฉพาะใน
พิธีกรรมเท่านั้น
- ชาวบ้านเข้าร่วมในพิธีกรรม
หรือการแสดงน้อยลง
- ผู้มีความรู้ในด้านวัฒนธรรม
น้อยลง
- ชาวบ้านไม่สามารถพูด
ภาษาไทยได้
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ตารางที่ 2.1 ประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน (ต่อ)
ประเด็นศึกษา
องค์กรภายในชุมชน

การเงินหรือกองทุนของชุมชน

ศักยภาพ
- มีกลุ่มต่างๆที่เข้มแข็ง เช่น
กลุ่มอนุรักษ์ กลุ่มเยาวชน กลุ่ม
สตรี สหกรณ์
- มีการประสานงานที่ดี มีผู้นาที่
กระตือรือร้น
- ชาวบ้านให้ความร่วมมือ
ทางาน
- มีกองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่ง
เงินกู้ดอกเบี้ยต่าแก่ชาวบ้านและ
กิจกรรมที่สร้างรายได้

ข้อจากัด
- มีความขัดแย้ง
- มีความไม่โปร่งใสในการ
ทางาน
- ผู้นาทางานหลายอย่าง
- ขาดการกระจายบทบาท
- ชาวบ้าน
- ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์
อื่นได้ นอกจากที่ระบุไว้ใน
ระเบียบ

ที่มา: พจนา สวนศรี (2546 )
2.3.8 การศึกษาโอกาสและความเสี่ยงของชุมชน
การศึกษาโอกาสและความเสี่ยงของชุมชน การศึกษาหาข้อมูลอาจได้จากขั้นตอนในการ
เรียนรู้เรื่องผลกระทบทางการท่องเที่ยว การไปศึกษาดูงานชุมชนการท่องเที่ยวที่มีประสบการณ์ในการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีประเด็นในการศึกษาการศึกษาโอกาสและความเสี่ยงของชุมชนตาม
รายละเอียดดังนี้
2.3.8.1 นั ก ท่ องเที่ ย วและพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ยวจานวนชาวต่า งประเทศ/คนไทย
ฤดูกาลท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเองหรือเที่ยวกับบริษัทนาเที่ยว
2.3.8.2 เส้นทางท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงหรืออิงกับสถานที่ ๆ
มีชื่อเสียงหรือสามารถพัฒนารูปแบบใหม่ผสมผสานกับรูปแบบเก่าใกล้หรือไกลจากจุดท่องเที่ยวหลัก
2.3.8.3 การคมนาคมการเข้าถึงชุมชน ยากหรือง่ายเพียงใด ความสะดวกในการเดินทาง
(จานวนเที่ยวของรถ/เรือโดยสารประจาทาง)
2.3.8.4 การแข่งขันสิ่งที่ชุมชนมีเหมือนหรือแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร
2.3.8.5 ความร่วมมือการเห็นความจาเป็นและความสาคัญขององค์กรภายนอกในการ
ทางานร่วมกัน
2.3.8.6 นโยบายรัฐส่วนกลางและรัฐท้องถิ่น มีนโยบายและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นใน
เรื่องการท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง
2.3.8.7 องค์กรพี่เลี้ยงที่จะลงทางานร่วมกับชุมชนเช่น หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ
บริษัทนาเที่ยว NGO
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การวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่เป็นองค์ประกอบที่
สาคัญดังนี้
ตารางที่ 2.2 การวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงของชุมชน
ประเด็น
นักท่องเที่ยว

โอกาส
สนใจเรื่อง CBT มากขึ้น

เส้นทางที่เกี่ยวเนื่อง

มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
ดึ ง ดู ด ใจนั ก ท่ อ งเที่ ย วจ านวน
มาก

การคมนาคม

โครงข่ายการคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ ว ทั้ ง ถนน รถไฟ และ
เครื่องบิน
ผู้ น าประสานงานกั บ รั ฐ และ
หน่วยงานภายนอกได้ดี
ชุมชนมีเ อกลั กษณ์ที่ไ ม่เหมือ น
ใคร

ความร่วมมือ
การแข่งขัน

นโยบายรัฐ

องค์กรสนับสนุน

ความเสี่ยง
- ท่องเที่ยวตามฤดูกาล
- ไม่ติดต่อล่วงหน้า
ชุมชนมีลักษณะของภูมิประเทศ
และวิ ถี ชี วิ ต ที่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั บ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ปิ ด ให้ มี ก าร
ท่องเที่ยวอยู่แล้ว
เข้ า ถึ ง ยาก ไม่ มี ร ถประจ าทาง
ในฤดูฝนบางครั้งเข้าไม่ถึง

เคยร่วมกับหมู่บ้านอื่นประท้วง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ภาพการท่ อ งเที่ ย วที่ บ ริ เ วณ
ใกล้ เคี ย งใช้ นโยบายทัว ร์ ราคา
ป ร ะ ห ยั ด ใ น ก า ร ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยว
ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วในทุ ก เปลี่ยนนโยบายและผู้รับผิดชอบ
หมู่บ้านมีงบประมาณสนับสนุน บ่อย
และช่วยประชาสัมพันธ์
มีค วามเข้า ใจเรื่ องแนวคิ ดการ เอาองค์กรตัวเองเป็นศูนย์กลาง
พั ฒ นาจากพื้ น ฐานของชุ ม ชน ต้องการให้ผลงานออกมาเร็ว ๆ
ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วม

ที่มา: พจนา สวนศรี (2546 )
การพั ฒ นาศั ก ยภาพของชุ ม ชน เป็ น การช่ ว ยให้ ชุ ม ชนพั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเอง
(community empowerment) โดยการเชื่ อ มโยงระหว่ า ง คน ความรู้ ทรั พ ยากรจนเกิ ด
ความสัมพันธ์ซึ่งเรียกว่า กระบวนทัศน์พัฒนาใหม่ ที่ประกอบไปด้วย การเรียนรู้ การจัดการ และการ
พัฒนาซึ่งก็คือว่า ชุมชนมีการจัดการตนเอง มีการจัดองค์กรชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการพัฒนา
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ที่มีฐานคิดใหม่ว่าแต่อยู่บนฐานของความเข้าใจเรื่องศักยภาพของชุมชนที่มี คน ความรู้ ทรัพยากรเริ่ม
และเน้นที่การจัดกระบวนการเรียนรู้ (คนสัมพันธ์กับความรู้ ) กระบวนการจัดการทรัพยากรอย่ างมี
ประสิ ทธิภ าพโดยอาศัย ความรู้ (คนสั มพันธ์กับทรัพยากร) และกระบวนการพัฒนาทุนของชุ มชน
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นกระบวนการสร้างทุนความรู้ ทุนทางปัญญาทุนทางสังคม ซึ่งเป็น
ประสบการณ์ในการพัฒนา (ความรู้สัมพันธ์กับทรัพยากร)
บทบาทของหน่วยงาน องค์กรและบุคคลที่นาไปสู่การพัฒนาศักยภาพของชุมชน
(1) เป็นผู้เชื่อมประสานให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ (facilitator) คือ การสร้างการเรียนรู้
ให้ชุมชนมีความรู้ในทุกอย่างที่อยากทา
(2) เป็นผู้เชื่อมประสานให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (catalyst) ทาให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ ที่เรียกว่า “นวัตกรรม” (innovation) ตัวอย่างเช่น การทาไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน
(3) เป็นผู้เชื่อมประสานให้เกิดเครือข่าย (networker) คือการเชื่อมโยงผู้คนเป็นเครือข่าย
ให้ผู้คนสื่อสารสัมพันธ์กัน ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มาร่วมกันทากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหา
รวมกันพัฒนาศักยภาพของตนเอง (เสรี พงศ์พิศ, 2548: 21-22)
ผู้วิจัยสรุปได้ว่า องค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ที่พัก สิ่งดึงดูดใจ สิ่งอานวย
ความสะดวกในการเดิ น ทางสิ่ ง อ านวยความสะดวก และกิ จ กรรมในแหล่ ง ท่ อ งเที่ย ว หากแหล่ ง
ท่องเที่ยวใดต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ต้องมีการดาเนินการเตรียมความพร้อม ให้ครบทั้ง
5 องค์ ป ระกอบ เพื่ อ พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การศึ ก ษาศั ก ยภาพของชุ ม ชน
7 ประการ และการศึกษาศักยภาพและข้อจากัด รวมถึงโอกาสและความเสี่ยงของชุมชน ผู้วิจัยจึงได้นา
แนวคิดองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวและแนวคิดศักยภาพของชุมชน มาใช้ในการศึกษาศึกษา
บริบทและศักยภาพทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้วจังหวัด
สุรินทร์
2.3.9 ประสบการณ์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จากการประมวลองค์ค วามรู้จากโครงการวิจั ยที่ส านัก งานกองทุ นสนั บสนุ นการวิจั ย
(สกว.) ได้ให้การสนับสนุนสามารถสรุปประสบการณ์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ 5 ประการดังนี้
(สินธุ์ สโรบล, 2546: 231-235)
2.3.9.1 การท่องเที่ยวโดยชุมชนในบริบทของพื้นที่แหล่งทรัพยากรอันหลากหลายของ
ชุมชนเน้นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติเป็นหลัก มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
รวมถึงแหล่งวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศในพื้นที่
2.3.9.2 การท่องเที่ยวโดยชุมชนในบริบทของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เน้น
เงื่อนไขของการจัดการที่มีความรับผิดชอบลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมรวมทั้งมีการจัดการ
ที่ยั่งยืนครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรการจัดการสิ่งแวดล้อม การปูองกันและกาจัดมลพิษ และ
ควบคุมการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างมีขอบเขต โดยเน้นให้การท่องเที่ยวที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน
2.3.9.3 การท่องเที่ยวโดยชุมชนในบริบทของกระบวนการและกิจกรรม เน้นให้มีการ
สร้างระบบการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ โดยให้มีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมระบบ
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นิเวศของแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ความประทับใจเพื่ อสร้างความ
ตระหนั ก และปลุ ก จิ ต ส านึ ก ที่ ถู ก ต้ อ งต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วประชาชนในท้ อ งถิ่ น และผู้ ป ระกอบการที่
เกี่ยวข้อง
2.3.9.4 การท่องเที่ยวโดยชุมชนในบริบทของการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการคานึงถึง
ความสาคัญในการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ทั้งนี้เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น และหมายความร่วมถึงการกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิต
และการได้รับผลตอบแทนโดยมีจุดหมายปลายทางในการนากลับมาบารุงดูแลรักษา และจัดการแหล่ง
ท่องเทีย่ วด้วย
2.3.9.5 การท่องเที่ยวโดยชุมชนในบริบทของการพัฒนาองค์กร เป็นความพยายามที่จะ
ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในการพัฒนาองค์กรชุมชนท้องถิ่นควบคู่กับการอนุรักษ์
ฟื้นฟูธรรมชาติแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2.3.10 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบบูรณาการ
การจั ด การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนแบบบู ร ณาการ ด าเนิ น การไปภายใต้ ก ารประสาน
ประโยชน์ของการพัฒนาด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านเศรษฐกิจ
และมิติด้านสังคมและวัฒนธรรมอันเป็นการผสมผสานการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้ง3มิติอย่างเป็นองค์รวม
โครงการประสานงานวิจัยและพัฒนาโครงการประสานงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยว
ชุมชน (สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545: 40-41; สินธุ สโรบล, 2546: 237-239)
2.3.10.1 มิติด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งกระตุ้นชาวบ้านในชุมชนให้ตระหนักถึงความสาคัญของ
การอนุ รั ก ษ์และการคุ้ม ครองด้า นสิ่ งแวดล้ อม ก่อให้ เกิ ดการเรี ยนรู้แ ละร่ ว มมื อกัน ในการอนุรัก ษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รู้ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว เพื่อจากัด
การพัฒนาและดาเนินการจัดการท่องเที่ยว โดยพยายามหลีกเลี่ยงให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้
น้อยที่สุด
2.3.10.2 มิติด้านเศรษฐกิจ มุ่งให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว โดยนาฐาน
ทรั พ ยากรซึ่ งเป็ น สิ น ทรั พย์ ร วมหรื อ สมบัติส าธารณะมาเป็ นต้น ทุนในการจั ดการท่ องเที่ย ว มี การ
กระจายรายได้อย่างเสมอภาค และยุติธรรม และที่สาคัญชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนเห็นพ้องต้องกัน
ที่ จ ะน าฐานทรั พ ยากรท่ อ งเที่ ย วที่ มี อ ยู่ ทั้ ง ธรรมชาติ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมประเพณี และสถานที่ ท าง
ประวัติศาสตร์มาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ในการจัดการท่องเที่ยวเพื่อให้การดาเนินการที่
เหมาะสมและเป็นธรรมแก่สมาชิกในชุมชน ควรมีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและยุติธรรมผลกาไร
ที่ได้กระจายสู่ชุมชนอย่างแท้จริง ประชาชนเป็นผู้ดาเนินการท่องเที่ยวและควบคุมการเติบโตของการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนโดยไม่ขัดแย้งกับการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามและเปิดโอกาสให้ชาวบ้านทุกครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วม
2.3.10.3 มิ ติ ด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรมมุ่ ง ใช้ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ รองรั บ การพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนต่างวัฒนธรรม เพื่อความเข้าใจและ
ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งอาจมีการจัดการในรูปของ
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1) การก่อตั้งจุดประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยว
2) การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
3) การรวบรวมภูมิปัญญาด้านวรรณกรรมมุขปาฐะ
4) การจัดทาเอกสารเผยแพร่ด้านภูมิปัญญา
แนวการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนี้มีประเด็นสาคัญสาคัญได้แก่ แนวคิดองค์ประกอบ
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งประกอบด้วย ทรัพยากรการท่องเที่ยว องค์กรชุมชนและการมีส่วน
ร่วม การบริหารจัดการ และกระบวนการเรียนรู้ ผู้วิจัยจะนาประเด็นดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อแรกที่
กล่าวว่า ศึกษาปัญหาในการประสานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมของชุมชนบ้านอาลึ
และชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี้ผู้วิจัยจะนาแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุ มชน
ไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัยอย่างละเอียดต่อไป
2.4 แนวคิดการสร้างเครือข่าย
การสร้างเครือข่ายเป็นพลังสาคัญ ที่จะทาให้สมาชิกในเครือข่ายสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เป็นพลังใจของสมาชิก เป็นพลังต่อรองเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของมวลสมาชิกในเครือข่ายผู้วิจัยขอ
นาเสนอตามลาดับดังต่อไปนี้
(1) ความหมายของเครือข่าย
(2) ลักษณะทั่วไปของเครือข่าย
(3) องค์ประกอบของเครือข่าย
(4) ประเภทของเครือข่าย
(5) ประโยชน์และความสาคัญของเครือข่าย
(6) แนวทางการทางานเพื่อสร้างเครือข่าย
(7) การจัดการเครือข่าย
(8) เครือข่ายการจัดการท่องเที่ยว
(9) การจัดเครือข่ายระดับชุมชน/หมู่บ้าน
(10) ข้อจากัดและปัญหาของเครือข่าย
2.4.1 ความหมายของการสร้างเครือข่าย
พจนา สวนศรี (2546) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย (Networks) การจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ไว้ว่าเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีข้อตกลงร่วมกันอย่างกว้าง ๆ
ไม่มีลักษณะการบั งคับ บัญชา แต่เป็นไปในลักษณะพันธะสัญญา (Commitment) องค์กรสมาชิก
สามารถดาเนินการได้โดยอิสระ หากแต่การรวมตัวกัน เป็นเครือข่าย สามารถทาให้องค์กรเครือข่ายมี
พลั ง สร้ า งการยอมรั บ และสร้ างการต่ อรองกับ หน่ว ยงานภายนอกได้ นอกจากนี้ ระหว่ างสมาชิ ก
เครือข่ายด้วยกันยังสามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์การทางานได้ เครือข่ายจึง
เป็นทั้งพลังใจของคนทางาน และพลังต่อรอง เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของมวลสมาชิกในเครือข่าย
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Paul Starkey (1997) ให้ความหมายของ "เครือข่าย" ว่าคือกลุ่มของคนหรือองค์กรที่
สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกันหรือทากิจกรรมร่วมกันในลักษณะที่บุคคลหรือองค์กร
สมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระในการดาเนินกิจกรรมของตน การสร้างเครือข่ายเป็นการทาให้บุคคล
และองค์กรที่กระจัดกระจายได้ติดต่อ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการร่วมมือกันด้วยความ
สมัครใจ อีกทั้งให้สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพื่อนที่ต่างก็มีความเป็นอิสระมากกว่า
สร้างการคบค้าสมาคมแบบพึ่งพิง
Mitchell (1968: 2) ไดให้ความหมายว่า เครือข่ายหมายถึงความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและ
ทางออ้มระหว่างบุคคลหนึ่งกับบุคคลอื่น ๆ ที่อยู่รอบข้างลั กษณะของความสัมพันธ์นี้สามารถนามา
อธิบ ายถึงพฤติก รรมของบุ คคลที่ อยู่ในเครือข่ายนั้นได้เครือข่ายจึงเป็นกรอบแนวความคิดที่ใช้ใ น
การศึกษาถึงความสัมพันธ์ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลต่าง ๆ ที่อยู่ในสังคม
กาญจนา แก้วเทพ (2538: 60-61) ให้ความหมายว่า “เครือข่าย” คือรูปแบบหนึ่งของ
การประสานงานของบุคคลกลุ่มหรือหลายองค์กรหลาย ๆ องค์กรที่ต่างก็มีทรัพยากรเปูาหมายมีวิธีการ
ทางานและมีกลุ่มเปูาหมายของตัวเองบุคคลหรือกลุ่มเหล่านี้ได้เข้ามาประสานงานกันอย่างมีระยะ
เวลานานพอสมควร แม้อาจจะไม่มีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่าเสมอก็ตามแต่ ก็จะมีการวางรากฐาน
เอาไว้เมื่อฝุายใดฝุายหนึ่งมีความต้องการที่จะขอความช่วยเหลือหรือขอความร่วมมือจากกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อแก้ปัญหาก็สามารถติดต่อไปได้เป็นการเข้าร่วมเป็นองค์การเครือข่าย แม้ว่าองค์การเหล่านี้จะมีบาง
สิ่งบางอย่างร่วมกัน เช่นมีเปูาหมายร่วมกันมีประโยชน์ร่วมกัน องค์กรเหล่านี้ก็ยังคงความเป็นเอกเทศ
เพราะการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเป็นการเข้าร่วมเพียงบางส่วนขององค์การเท่านั้น
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543: 28) กล่าวว่า เครือข่าย หมายถึง การที่ปัจเจกบุคคล
องค์กรหน่วยงานหรือสถาบันใดๆได้ตกลงที่จะประสานเชื่อมโยงเข้าหากันภายใต้วัตถุประสงค์ หรือ
ข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อดา เนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
นฤมล นิร าทร (2543: 43) กล่าวถึงเครือข่ายว่าการทางานที่รูปแบบการประสานงาน
ของกลุ่ มคนหรื อองค์การที่ส มัค รใจแลกเปลี่ ยนข้ อมูล ข่ าวสารระหว่างกั นหรือ ทากิจ กรรมร่ว มกั น
ให้ความช่วยเหลือระหว่างกันจึงอาจกล่าวได้ว่าเครือข่ายเป็นการทางานที่เป็นรูปแบบความร่วมมือหรือ
การพึ่งพาอาศัยกัน
สนธยา พลศรี (2550: 207) ให้ ค วามหมายของเครือ ข่า ยว่ า หมายถึ งความสั ม พัน ธ์
ที่เ ชื่ อ มโยงระหว่ า งสมาชิ ก ซึ่ ง อาจจะเป็ น บุ ค คลต่ อ บุ ค คล บุ ค คลต่ อ กลุ่ ม กลุ่ ม ต่ อ กลุ่ ม เครื อ ข่ า ย
ต่อเครือข่ายกลายเป็นเครือข่ายย่อยภายใต้เครือข่ายใหญ่ การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายไม่ได้เป็นเพียงการ
รวมตัวกันโดยทั่วไปแต่มีเปูาหมายในการทากิจกรรมร่วมกัน ทั้งที่เป็นครั้งคราวหรืออาจเป็นกิจกรรม
ที่ต่อเนื่องจึงเป็นการเชื่อมโยงคนที่มีความสนใจร่วมกัน พบปะสังสรรค์และพัฒนาไปสู่การลงมือร่วมกัน
ทากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยเปูาหมายและจุดประสงค์เดียวกัน ดังนั้นเครือข่ายจึงไม่ใช่เป็นเพียงการรวบรวม
รายละเอียดบุคคลที่เป็นสมาชิกเท่านั้น แต่มีการจัดระบบให้สมาชิกสามารถดา เนินกิจกรรมร่วมกัน
เพื่อบรรลุจุดหมายที่สมาชิกเห็นพ้องต้องกัน สิ่งที่เชื่อมโยงสมาชิกเข้าด้วยกัน คือวัตถุประสงค์หรือ
ผลประโยชน์ที่ต้องการบรรลุผลร่วมกันการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
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เสรี พงศ์พิศ (2548: 8) ให้ค วามหมายของเครือข่ายว่า หมายถึงขบวนการทางสังคม
อันเกิด จากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกลุ่ ม องค์กร สถาบัน โดยมีเปูาหมายวั ตถุประสงค์
และ ความต้ อ งการบางอย่ า งร่ ว มกั น ด าเนิ น กิ จ กรรมบางอย่ า งโดยที่ ส มาชิ ก ของเครื อ ข่ า ยยั ง คง
ความเป็นเอกเทศไม่ขึ้นต่อกน
จากแนวคิดการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนสรุปได้ว่า เครือข่ายการท่องเที่ยว
โดยชุมชน เป็นการทางานที่รูปแบบการประสานงานของ กลุ่มคนหรือองค์การที่สมัครใจแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน เมื่อฝุายใดฝุายหนึ่งมีความต้องการที่จะขอความช่วยเหลื อหรือขอความ
ร่วมมือจากกลุ่มอื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาก็สามารถติดต่อไปได้เป็นการเข้าร่วมเป็นองค์การเครือข่าย
2.4.2 ลักษณะทั่วไปของเครือข่าย
สนธนา พลศรี (2550: 213-215) ได้ อ ธิ บ ายถึ ง ลั ก ษณะทั่ ว ไปเครื อ ข่ า ยทุ ก ประเภท
มีลักษณะดังต่อไปนี้
2.4.2.1 เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่าย เป็นการถักทอสายใย
สัมพันธ์ของสมาชิกเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบโดยมีลักษณะเหมือนกับตาข่ายหรือใยแมงมุม
2.4.2.2 สมาชิกของเครือข่ายอาจจะมีลักษณะบางประการร่วมกัน เช่นการอยู่อาศัยใน
ชุมชนเดียวกันหรืออาณาบริเวณเดียวกันประกอบอาชีพเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน
2.4.2.3 สมาชิกของเครือข่ายอาจจะมีลักษณะบางประการแตกต่างกัน เช่น เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ศาสนา เผ่าพันธุ์ ฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
2.4.2.4 มี ลั ก ษณะหลายมิ ติเ ครื อ ข่า ยเป็ น ระบบความสั ม พัน ธ์ ข องสมาชิ กที่ มี ห ลาย
ลักษณะเช่นความสัมพันธ์เชิงกระบวนการทางานความสัมพันธ์ในการร่วมมือของมนุษย์ในทางสังคม
วิทยาความสัมพันธ์ในลักษณะของการประสานงาน เป็นพลังในการทางานเป็นเครือข่ายประชาสังคม
เครือข่ายของการเรียนรู้เป็นต้น
2.4.2.5 ลักษณะเป็นการรวมพลัง หรือศักยภาพของสมาชิกเข้าด้วยกันไม่ใช่พึ่งพิงอิง
สมาชิกอื่นๆ เพียงฝุายใดฝุายหนึ่งสมาชิกจึงต้องนาศักยภาพของตนออกมาใช้อย่างเต็มที่
2.4.2.6 สมาชิกมารวมกันด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่เพราะถูกบีบบังคับ
2.4.2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเป็นแบบกัลยาณมิตรคือ มีความสมานฉันท์สามัคคี
มีความเอื้ออาทรสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ขัดแย้งชิงดีชิงเด่น
2.4.2.8 สมาชิก มีความสั มพันธ์กันในช่ว งระยะเวลาหนึ่ง จนมีค วามรู้สึ กว่ าต่างเป็ น
ส่วนประกอบของกันและกัน แม้ว่าบางเครือข่ายจะร่วมกิจกรรมกันนาน ๆ ครั้งก็ตามแต่ยังคงมีสายใย
สัมพันธ์กันพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมอยู่เสมอ
2.4.2.9 สมาชิกมีการดาเนินกิจกรรมร่วมกันกิจกรรมของเครือข่าย อาจมีกิจกรรมเดียว
หรือหลายกิจกรรมก็ได้เช่นการเยี่ยมเยียนกันการประชุมสัมมนาร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ร่วมกันการจัดเวทีสรุปบทเรียนร่วมกันเป็นต้น
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2.4.2.10 มีความสัมพันธ์เท่าเทียมกันสมาชิกของเครือข่าย มีโครงสร้างความสัมพันธ์ที่
เสมอกั น แบบแนวราบคือไม่มี ใครบัง คับบั ญชาใครแต่มี ลั กษณะหุ้ นส่ ว นกัน มีอิ ส ระในการดาเนิ น
กิจกรรมของตนเองไม่รู้สึกว่าต้องสูญเสียอิสระของตนเองไป
2.4.2.11 การมีพันธะสัญญาร่วมกันเครือข่ายมีลักษณะ เป็นข้อตกลงระหว่างสมาชิกที่จะ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
2.4.2.12 ติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกเครือข่ายมีลักษณะ เป็นการติดต่อสื่อสารในแบบ
รูปแบบต่าง ๆ ระหว่างสมาชิกเพราะการติดต่อสื่อสารระหว่างการ เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์แบบ
หนึ่งของเครือข่ายนั่นเอง
2.4.2.13 เป็นการรวมกันของสมาชิกด้านต่าง ๆ คือการกาหนดวัตถุประสงค์เปูาหมาย
แผนงานและโครงการกิจกรรมทรัพยากรการบริหารจัดการผลประโยชน์เป็นต้น
2.4.2.14 เครือข่ายมีหลากหลายระดับตามจานวนของสมาชิกเช่น ระดับบุคคลระดับ
กลุ่มระดับองค์กร ระดับสถาบัน ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศและระดับทวีป
เป็นต้น
2.4.2.15 ถ้าเครือข่ายเป็นเครือข่ายระดับกลุ่มกับกลุ่มหรือองค์กรกับองค์กรขึ้นไปสมาชิก
อาจจะเป็ น อิ ส ระต่ อ กัน มารวมกั น เป็ น บางเรื่ อ งบางส่ ว นเท่ า นั้ นเมื่ อ ด าเนิน การกิ จ กรรมประสบ
ความสาเร็จแล้วก็จะสลายก็ได้อาจใช้การประชุมร่วมกันเป็นครั้งคราว หรือจะตั้งเป็นองค์กรร่วมกันก็ได้
โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของเครือข่ายความจาเป็นในการดาเนินกิจกรรม และความเห็นพ้องระหว่าง
สมาชิกของเครือข่าย
2.4.2.16 เครื อ ข่ า ยบางเครื อ ข่ า ยอาจจะด ารงอยู่ ไ ด้ น าน แต่ บ างเครื อ ข่ า ยอาจจะ
ล้มละลายได้ง่าย
2.4.2.17 มีลักษณะเป็นพลวัตเป็นระบบที่มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานของสมาชิกและ
การหาสมาชิกใหม่โดยไม่หยุดยั้ง
2.4.2.18 เป็ น การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เครื อ ข่ า ย มี ลั ก ษณะของการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ประสบการณ์ระหว่างสมาชิกด้วยการ หรือสมาชิกกับคนอื่น ๆ เช่น ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่นอกเครือข่าย
นักวิชาการสาขาต่าง ๆ การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสรุปบทเรียนการปรับปรุงข้อผิดพลาดที่ผ่านมา การ
จัดทาแผนและโครงการเป็นต้น ซึ่งทาให้สมาชิกดาเนินกิจกรรมของเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.3 องค์ประกอบของเครือข่าย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (2561) กล่าวถึงองค์ประกอบของเครือข่าย
ว่า องค์ประกอบของเครือข่าย มี 2 ชนิดดังนี้
2.4.3.1 เครือข่ายเทียม (Pseudo network) หมายถึงเครือข่ายที่ผู้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิด
ว่าเป็นเครือข่าย แต่แท้จริงแล้วเป็นแค่การชุมนุมพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก โดยที่ต่างคนต่างก็
ไม่ได้มีเปูาหมายร่วมกัน และไม่ได้ตั้งใจที่จะทากิจกรรมร่วมกัน เป็นการรวมกลุ่มแบบเฮโลสาระพา
หรือรวมกันตามกระแสนิยมที่ไม่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ลักษณะของเครือข่ายลวงจะไม่มีการสานต่อ
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ระหว่างสมาชิก ดังนั้น การทาความเข้าใจกับองค์ป ระกอบของเครือข่ายจึงมีความสาคัญ เพื่อช่วยให้
สมาชิกสามารถสร้างเครือข่ายแท้แทนการสร้างเครือข่ายเทียม
2.4.3.2 เครือข่ายแท้ ซึ่งเครือข่ายแท้มีองค์ประกอบที่สาคัญอยู่ 7 อย่างด้วยกัน
1) การรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน (common perception)
2) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision)
3) มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual interests/benefits)
4) การมีสว่ นร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย(stakeholders participation)
5) มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (complementary relationship)
6) มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน (interdependent)
7) มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction)
ซึง้ แต่ละองค์ประกอบของเครือข่าย มีการให้ความหมายดังนี้
มีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน (common perception)สมาชิกในเครือข่าย
ต้องมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้เหมือนกันถึงเหตุผลในการเข้ามาร่วมกันเป็น เครือข่าย อาทิเช่น
มีความเข้าใจในตัวปัญหาและมีจิตสานึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประสบกับปัญหาอย่างเดียวกันหรือ
ต้องการความช่วยเหลือในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึก
ผูกพันในการดาเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาหรือลดความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น การรับรู้ร่วมกันถือ
เป็นหัวใจของเครือข่ายที่ทาให้เครือข่ายดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าเริ่มต้นด้วยการรับรู้ที่ต่างกัน
มีมุมมองหรือแนวคิดที่ไม่เหมือนกันแล้ว จะประสานงานและขอความร่วมมือยาก เพราะแต่ละคนจะ
ติดอยู่ ในกรอบความคิดของตัว เอง มองปัญหาหรือความต้องการไปคนละทิศละทาง แต่ทั้งนี้มิได้
หมายความว่าสมาชิกของเครือข่ายจะมีความเห็นที่ต่างกันไม่ได้ เพราะมุมมองที่แตกต่างช่วยให้เกิด
การสร้างสรรค์ ในการทางาน แต่ความแตกต่างนั้ นต้องอยู่ในส่วนของกระบวนการ (process) ภายใต้
การรับรู้ถึงปัญหาที่สมาชิกทุกคนยอมรับแล้ว มิฉะนั้นความเห็นที่ต่างกันจะนาไปสู่ความแตกแยกและ
แตกหักในที่สุด
การมีวิ สั ย ทัศ น์ร่ว มกั น (common vision) วิสั ยทั ศน์ร่ว มกัน หมายถึ งการที่
สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่เป็นภาพเดียวกัน มีการรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
และมีเปูาหมายที่จะเดินทางไปด้วยกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันจะทาให้กระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลัง
มีค วามเป็ น เอกภาพ และช่ว ยผ่ อ นคลายความขั ดแย้ งอั น เนื่ องมาจากความคิ ด เห็ น ที่แ ตกต่ างกั น
ในทางตรงกันข้าม ถ้าวิสัยทัศน์หรือเปูาหมายของสมาชิกบางกลุ่มขัดแย้งกับวิสั ยทัศน์หรือเปูาหมาย
ของเครือข่าย พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มนั้นก็จะเริ่มแตกต่างจากแนวปฏิบัติที่สมาชิ กเครือข่ายกระทา
ร่วมกัน ดังนั้นแม้ว่าจะต้องเสียเวลามากกับความพยายามในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน แต่ก็จาเป็น
จะต้องทาให้เกิดขึ้น หรือถ้าสมาชิกมีวิสัยทัศน์ส่ วนตัวอยู่แล้ว ก็ต้องปรับให้ส อดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของเครือข่ายให้มากที่สุดแม้จะไม่ซ้อนทับกันแนบสนิทจนเป็นภาพเดียวกัน แต่อย่างน้อยก็ควรสอดรับ
ไปในทิศทางเดียวกัน
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มี ความสนใจหรือผลประโยชน์ ร่ว มกั น (mutual interests/benefits) คาว่ า
ผลประโยชน์ในที่นี้ครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์ไม่ใช่ตัวเงิน เป็นความ
ต้องการ (need) ของมนุษย์ในเชิงปัจเจก (อ่ านเรื่องแรงจูงใจในตอนท้าย) เช่นเกียรติยศ ชื่อเสียง
การยอมรับ โอกาสในความก้าวหน้า ความสุข ความพึงพอใจ ฯลฯ สมาชิกของเครือข่ายเป็นมนุษย์
ปุถุชนธรรมดาที่ต่างก็มีความต้องการเป็นของตัวเอง (human needs) ถ้าการเข้าร่วมในเครือข่าย
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเขาหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน ก็จะเป็นแรงจูงใจให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในเครือข่ายมากขึ้น ดังนั้น ในการที่จะดึงใครสักคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของ
เครือข่าย จ าเป็ น ต้องคานึงถึงผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการเข้าร่ว ม ถ้าจะให้ ดีต้องพิจารณา
ล่วงหน้าก่อนที่เขาจะร้องขอ ลักษณะของผลประโยชน์ที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับอาจแตกต่างกัน แต่
ควรต้องให้ทุกคนและต้องเพียงพอที่จะเป็นแรงจูงใจให้เขาเข้ามีส่วนร่วมในทางปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เป็น
เข้ามาเป็นเพียงไม้ประดับเนื่องจากมีตาแหน่งในเครือข่าย แต่ไม่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจ เมื่อใดก็ตามที่
สมาชิกเห็นว่าเขาเสียประโยชน์มากกว่าได้ หรือเมื่อเขาได้ในสิ่งที่ต้องการเพียงพอแล้ว สมาชิกเหล่านั้น
ก็จะออกจากเครือข่ายไปในที่สุด
การมีส่ วนร่ว มของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (stakeholders participation)
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย เป็นกระบวนการที่สาคัญมากในการพัฒนาความเข้มแข็งของ
เครือข่าย เป็นเงื่อนไขที่ทาให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระทาอย่างเข้มแข็ง
ดังนั้น สถานะของสมาชิกในเครือข่ายควรมีความเท่าเทียมกัน ทุกคนอยู่ในฐานะ “หุ้นส่วน (partner)”
ของเครือข่าย เป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ (horizontal relationship) คือความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อน
มากกว่าความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง (vertical relationship) ในลักษณะเจ้านายลูกน้อง ซึ่งบางครั้งก็ทาได้
ยากในทางปฏิบัติเพราะต้องเปลี่ยนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือข่ายโดยการสร้างบริบทแวดล้อม
อื่นๆ เข้ามาประกอบ แต่ถ้าทาได้จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายมาก
มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (complementary relationship) องค์ประกอบ
ที่จะทาให้เครือข่ายดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง คือ การที่สมาชิกของเครือข่ายต่างก็สร้างความเข้มแข็งให้
กันและกัน โดยนาจุดแข็งของฝุายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของอีกฝุายหนึ่ง แล้วทาให้ได้ผลลัพธ์เพิ่มขึ้น
ในลักษณะพลังทวีคูณ (1+1>2) มากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อต่างคนต่างอยู่
การเกื้อหนุนพึ่งพากัน (interdependence) เป็นองค์ประกอบที่ทาให้เครือข่าย
ดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน การที่สมาชิกเครือข่ายตกอยู่ในสภาวะจากัดทั้งด้านทรัพยากร
ความรู้ เงินทุน กาลังคน ฯลฯ ไม่สามารถทางานให้บรรลุเปูาหมายอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยตนเองโดย
ปราศจากเครือข่าย จาเป็นต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย การทาให้หุ้นส่วนของ
เครือข่ายยึดโยงกันอย่างเหนียวแน่น จาเป็นต้องทาให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกว่าหากเอาหุ้นส่วนคนใดคน
หนึ่งออกไปจะทาให้เครือข่ายล้มลงได้ การดารงอยู่ของหุ้นส่วนแต่ละคนจึงเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการ
ดารงอยู่ของเครือข่าย การเกื้อหนุนพึ่งพากันในลักษณะนี้จะส่งผลให้สมาชิกมี ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
โดยอัตโนมัติ
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มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction) หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีการ
ปฏิสัมพันธ์กันแล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับก้อนหินแต่ละก้อนที่รวมกันอยู่ในถุง แต่ละก้อนก็อยู่ในถุงอย่างเป็ น
อิสระ ดังนั้นสมาชิกในเครือข่ายต้องทากิจ กรรมร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น
มีการติดต่อกันผ่านทางการเขียน การพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หรือมี
กิ จ กรรมประชุ ม สั ม มนาร่ ว มกั น โดยที่ ผ ลของการปฏิ สั ม พั น ธ์ นี้ ต้ อ งก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ในเครื อ ข่ า ยตามมาด้ ว ย ลั ก ษณะของปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสมาชิ ก ควรเป็ น การแลกเปลี่ ย นกั น
(reciprocal exchange) มากกว่ า ที่ จ ะเป็ น ผู้ ใ ห้ ห รื อ เป็ น ผู้ รั บ ฝุ า ยเดี ย ว (unilateral exchange)
ยิ่งสมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กันมากเท่าใดก็จะเกิดความผูกพันระหว่างกันมากขึ้นเท่านั้น ทาให้การเชื่อมโยง
แน่นแฟูนมากขึ้น มีการเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย
องค์ประกอบข้างต้นไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ในการนาไปช่วยจาแนกระหว่าง
เครือข่ายแท้ กับเครือข่ายเทียมเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงปัจจัยในการสร้างเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น
การรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน การมี
ส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน และมี
ปฏิ สั ม พัน ธ์ กั น ในเชิง แลกเปลี่ ย นซึ่ ง กัน และกั น ระหว่ า งเครื อข่ า ย ซึ่ ง ปั จจั ย ขององค์ป ระกอบของ
เครือข่ายนี้ มีผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอีกด้วย
2.4.4 ประเภทของเครือข่าย (The Rational and Benefits of Networks at Different
Levels) แบ่งออกเป็น 4 ระดับ
พจนา สวนศรี (2546) ได้กล่าวถึงประเภทของเครือข่ายดังนี้:2.4.4.1 เครือข่ายในระดับชุมชน
1) สร้ า งความรู้ สึ ก ว่ า ชุ ม ชนเป็ น เจ้ า ของ CBT และได้ รั บ ประโยชน์ ห รื อ
ผลตอบแทนจาก CBT ในทางกลับกันก็ร่วมรับผิดชอบในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการท่องเที่ยวใน
ชุมชนด้วย
2.4.4.2 เครือข่ายระหว่างชุมชน
1) สร้ างการเรียนรู้ระหว่างชุมชน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
ทักษะการทางาน
2) ในบางพื้ นที่ ชุ มชนใช้ ท รัพ ยากรการท่ องเที่ย วร่ว มกั น หรื อ เป็น เส้ น ทาง
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกัน มีความจาเป็นที่จะต้องร่วมมือกัน เพื่อวางแผนในการใช้ทรัพยากร และสร้าง
ความหลากหลายของรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อลดความตรึงเครียดเรื่องการแข่งขัน
3) การเป็นเครือข่ายระหว่างชุมชน สามารถต่อรองและประสานการสนับสนุน
จากรัฐและภาคเอกชนได้
4) สามารถทาการตลาดร่วมกันได้ เป็นการลดต้นทุน และกระจายผลตอบแทน
2.4.4.3 เครือข่ายระดับประเทศ
1) สร้ างการเรียนรู้ระหว่างชุมชน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
ทักษะการทางาน
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2) ขยายความคิดเรื่อง CBT และช่วยประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยวแบบ CBT
ให้แก่ผู้สนใจ
3) มีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน
4) สามารถใช้เครือข่ายในการต่อรองทรัพยากรจากรัฐ
2.4.4.4 เครือข่ายระหว่างประเทศ
1) สร้ างการเรียนรู้ระหว่างชุมชน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
ทักษะการทางาน
2) ขยายความคิดเรื่อง CBT และช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแบบ CBT
ในเครือข่ายของแต่ละ
ประเทศให้แก่ผู้สนใจ
3) มีที่ยืนทางสังคมในการนาเสนอปัญหาและข้อเท็จจริงจากการท่องเที่ยว และ
รู้ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4) สามารถเป็นตัวแทนของชุมชนในระดับรากหญ้าในการนาเสนอความคิดและ
ความต้องการของสมาชิกต่อองค์กรระหว่างประเทศ เรื่องการท่องเที่ยวได้
2.4.5 ประโยชน์และความสาคัญในการสร้างเครือข่าย
สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 2549 21 - 39 ให้เหตุผลของความจาเป็นในการสร้าง
เครือข่ายว่า
2.4.5.1 สถานการณ์และสภาพแวดล้อมเกิดปัญหาซ้าซ้อนหลากหลายและขยายตัวเกิน
ความสามารถที่กลุ่มจะแก้ปัญหาได้โดยลาพัง
2.4.5.2 สร้างโอกาสและให้โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของฝุายต่าง ๆ ที่เป็นเครือข่าย
2.4.5.3 การประสานผลประโยชน์เช็คเครือข่ายอย่างเท่าเทียม
การเป็นเครือข่ายจะต้องประกอบด้วยสมาชิกเครือข่าย จุดมุ่งหมายร่วมกันการทา
หน้าที่ต่อกันของสมาชิกการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม การมีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารกระบวนการ
เสริมสร้างซึ่งกันและกันความเท่าเทียมของสมาชิกฝุายต่าง ๆ และการแบ่งปันผลประโยชน์เครือข่าย
เป็นเครื่องมือหรือวิธีการทางานร่วมกัน ที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในกรณีที่ต้องเผชิญปัญหาต่าง ๆ
ปัญหาที่ใหญ่โตและซับซ้อนเกินกว่าที่ใครจะเผชิญได้โดยลาพังคนเดียวเช่น เอดส์ยาเสพติดการค้าเด็ก
และสตรีเพื่อการบริการทางเพศการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพิทักษ์สิทธิชุมชนเป็นต้นการสร้าง
เครือข่ายหรือทางานเป็นเครือข่ายเป็นเครื่องมือ ที่ทาให้เกิดผลกระทบที่มากกว่าในระดับภูมิภาค
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพราะการทางานแบบเครือข่ายเป็นการทางานแบบ“ประสานพลัง”
(synergy) ประโยชน์ของการทางานเป็นเครือข่ายอธิบายได้อีกนัยหนึ่งคือ
(1) ก่อให้เกิดผลบางอย่างที่ใครคนเดียวทาให้เกิดไม่ได้
(2) ทาการรณรงค์ได้กว้างกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า
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(3) ส่งอิทธิพลต่อคนอื่นในเครือข่ายและนอกเครือข่าย
(4) ทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องหรือประเด็นหนึ่งที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
(5) ร่วมมือกันทาแบ่งงานกันทา
(6) ลดงานที่ซ้าซ้อนลงและลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร
(7) ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์แรงบัลดาลใจและทักษะ
(8) ทาให้เกิดความสามัคคีให้กาลังใจกันและช่วยกันในรูปแบบต่าง ๆ ในบาง
กรณีช่วยให้สามารถระดมทุนได้ดี
2.4.6 แนวทางการทางานเพื่อสร้างเครือข่าย (Network Development Methods)
แนวทางการทางานเพื่อสร้างเครือข่าย มีอยู่หลายระดับตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.4.6.1 ระดับชุมชน
1) การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนพูดคุยระหว่างกลุ่มต่างๆ เพื่อหาจุดร่วมในการทางาน
และสร้างการยอมรับว่า CBT คือกิจกรรมส่วนหนึ่งของชุมชน ที่ชาวบ้านและกลุ่มต่างๆ สามารถเข้ามา
มีส่วนร่วมได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
2) มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือ เช่น การเปิดโอกาสให้กลุ่มต่าง ๆ ได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การเป็นวิทยากรนาชมกลุ่มกิจกรรม การขายของที่ระลึกหรือ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
3) มี ก ารสรุ ป บทเรี ย นและพั ฒ นาสู่ กิ จ กรรมร่ ว มที่ ย ากขึ้ น เช่ น การจั ด
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน การกระจายบทบาทผู้นา การวางแผน
กิจกรรมร่วมกัน การจัดสรรผลประโยชน์ และการสร้างความสามัคคี เพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาร่วมของชุมชน
2.4.6.2 ระดับเครือข่ายระหว่างชุมชน
1) จัดเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน
2) จัดการศึกษาดูงานระหว่างกัน
3) จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรร่วมกัน
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
5) สร้างกิจกรรมที่ทาร่วมกัน เพื่อสร้างพลังของเครือข่าย และให้ผลประโยชน์
ตกแก่กลุ่มสมาชิก เช่น การมีคณะกรรมการเครือข่าย เพื่อเจรจาเรื่องพื้นที่ปุา พื้นที่ทากินและแหล่ง
ท่องเที่ยว การทาประชาสัมพันธ์และการตลาดร่วมกัน หรือการต่อรองกับบริษัทนาเที่ยว การประสาน
ทรัพยากรจากรัฐ
2.4.6.3 ระดับเครือข่ายระดับประเทศ
1) การศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างชุมชน
2) การจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
3) การผลักดันเชิงนโยบาย
2.4.6.4 ระดับเครือข่ายระหว่างประเทศ
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1) การศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
2) การจัดสัมมนาเพือ่ แลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์
3) การสร้างกิจกรรมร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน
4) การผลักดันนโยบายระหว่างประเทศ เช่น GATS (General Agreement on
Trade in Service)
จากแนวคิดการสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน นี้มีประเด็นสาคัญสาคัญ
ได้ แ ก่ แนวทางการสร้ า งเครื อ ข่ า ยในระดั บ ชุ ม ชน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย การจั ด เวที ก ารแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ระหว่างชุมชน การจัดการศึกษาดูงานระหว่างกัน การจัด ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ร่วมกัน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง และการสร้างกิจกรรมที่ทาร่วมกัน
เพื่อสร้างพลังของเครือข่าย ผู้วิจัยจะนาประเด็นการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน
การจั ดฝึ กอบรมเพื่อพั ฒ นาบุ คลากรร่ว มกัน และการสร้ างกิ จกรรมที่ท าร่ว มกันเพื่ อสร้ างพลั งของ
เครือข่ายไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยข้อสองที่กล่าวว่าพัฒนารูปแบบเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างชุมชนบ้านอาลึและ
ชุมชนบ้านอ้อมแก้วจังหวัดสุรินทร์นอกจากนี้ผู้วิจัยจะนาแนวคิดการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัยอย่างละเอียดต่อไป
2.4.7 การจัดการเครือข่าย
แนวคิดในการจัดการเครือข่ายนั้น เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปัจเจกบุคคลเริ่มมีการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อที่จะสมาคมกับบุคคลอื่นหรือกลุ่มและเครือข่ายอื่น ๆ ซึ่งแนวคิดนั้นเป็นไปในการ
พัฒนาศักยภาพของตอนเองโดยคาดหวังถึงยุทธศาสตร์ความเป็นเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาและ
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยแนวคิดดังกล่าว เป็นหลักการเบื้องต้นที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของบุคคล
ผู้ที่ได้เห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม และมีความต้องการที่จะแก้ไขสถานการณ์นั้น ด้วยพลังกลุ่ม
และเครือข่าย ในที่นี้จะกล่าวถึงหลักการที่สาคัญของการจัดการเครือข่า ย โดยมุ่งเน้นกระบวนการ
จัดการตัวเองของเครือข่าย โดยนัยต่าง ๆ ดังนี้
ปาริ ช าติ สถาปิ ตานนท์ และชัยวัฒ น์ ถิระพันธุ์ (2546) ได้กล่ าวถึงแนวคิดของการ
จัดการเครือข่าย โดยยกตัวอย่างแนวคิดการจัดการเครือข่ายสารการบิน ว่าเกิดจากความคิดของแกน
น าในกลุ่ มสายการบิ น ผู้ ป ระกอบการธุรกิจโรงแรม รถเช่า ธุรกิจการท่องเที่ยว และผู้ โ ดยสาร ที่
ต้องการเชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจ โดยจุดสาคัญของแนวคิดคือ การรวมกลุ่ม จากองค์กรที่เคย
เป็นคู่แข่งให้หันหน้าเข้าหากัน ผนวกความร่วมมือจนเป็นพันธมิตรในเชิงธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน
และกัน แทนการทุ่มเทในการแข่งขันอย่างที่เป็นมาในอดีต โดยยึดจุดหมายร่วมและการจัดสรร
ผลประโยชน์ระหว่างกัน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวก่อให้เกิดประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่ สาคัญต่อการจัดการ
เครือข่าย ซึ่งมี 6 ประการดังนี้
(1) จุดมุ่งหมายร่วม การทางานเครือข่ายจะเกิดประสิทธิภาพสูง หากทุกฝุายสามารถ
กาหนดจุดหมายร่วมกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดหมายที่ทุกฝุายเห็นและต้องการให้เกิดขึ้น
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(2) บุคคล ในการทางานของเครือข่ายนั้นบุคคลในเครือข่ายจะต้องมีจิตสานึกร่วม มีความ
ถนัดในงานที่ทา และมีส่วนร่วมในกระบวนการทางาน รวมทั้งได้รับผลประโยชน์จากความเป็นสมาชิก
ในเครือข่าย
(3) การเชื่อมโยง การทางานของเครือข่ายจาเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงที่
เหมาะสม โดยอาจเชื่อมต่อกันผ่านการทากิจกรรมต่าง ๆ การเชื่อมต่อโดยมีศูนย์ประสารงานและการ
เชื่อมต่อโดยเทคโนโลยี
(4) การสร้ างความรู้ สึ กร่ว ม หลั งจากการเข้าร่ว มเป็ นเครือข่ายแล้ ว ทุกฝุ ายจะต้องมี
ความรู้สึกร่วมกับกระบวนการทางานของเครือข่าย เพื่อให้เกิดพลังในการผลักดันเปูาหมาย
(5) การพั ฒ นาระบบที่ โ ปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ ระบบการท างานของเครือ ข่ ายจะต้ อ ง
สามารถและพัฒนาให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส และตรวจสอบได้จากทุกฝุาย ซึ่งจะเป็น
การสร้างความรู้สึกที่ดีต่อทุกฝุาย และผู้ที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย
(6) การจั ด ระบบข้ อ มู ล ข่ า วสาร ระบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารและสารสนเทศ เป็ น สิ่ ง ที่ มี
ความสาคัญยิ่งต่อความยั่งยืนของเครือข่าย เพราะจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทราบถึง
กิจกรรมความเคลื่อนไหวของเครือข่าย
2.4.8 เครือข่ายการจัดการท่องเที่ยว
เครือข่ายการท่องเที่ยวเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างบุคคลกลุ่มและองค์กรที่มีกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและเชื่อมโยงขยายผลการทางาน หรือแนวคิดไปสู่กลุ่มองค์กรอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างพลังใน
การแก้ไขปัญหาและการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันการ
มีส่วนร่วมและกระบวนการกลุ่มที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายร่วมกัน
ของทุกฝุาย
ระพีพรรณ ห่อทอง (2551) ได้กล่าวถึงเครือข่ายการท่องเที่ยวจะทาให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
2.4.8.1 เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน มีเครือข่ายการท่องเที่ยวทาให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มย่อยที่เป็นเครือข่ายทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์และ
ทักษะต่างๆระหว่างกัน
2.4.8.2 เพิ่มโอกาสในการแก้ไขปัญหาสมาชิกเครือข่ายและกลุ่มมีปัญหาและประสบการ
ทางที่เหมือนกัน และต่างกัน เป็ น เครือข่ายกันจะช่ว ยให้ส ามารถแก้ไขปัญหาที่ตนเองประสบให้ กับ
สมาชิกกลุ่มอื่นได้เป็นการเพิ่มโอกาสในการแก้ไขปัญหาที่สมาชิกคนใดคนหนึ่งทาไม่ได้
2.4.8.3 เกิดการพึง่ พาตนเองในกลุ่มสมาชิกเครือข่ายที่มีการทางานที่เข้มแข็งจะส่งผลให้
สมาชิกและเครือข่ายสามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งในด้านเรื่องของทุนทรัพยากรความรู้และการจัดการ
2.4.8.4 เกิดการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนกันรวมกันเป็นเครือข่ายก่อให้เกิด
การจัดการทรัพยากรร่วมกันของสมาชิกเครือข่ายการลดการทางานที่ซ้าซ้อนและสิ้นเปลืองทรัพยากร
โดยอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อ เสริ ม หนุ น การท าให้ เ กิ ด การจั ด การทรั พ ยากรในท้ อ งถิ่ น ที่ มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
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2.4.8.5 เกิดพลังอานาจในการต่อรองการทากิจกรรมต่างๆโดยลาพัง อาจไม่มีพลังอานาจ
ในการต่อรองแต่ถ้ามารวมกันเป็นเครือข่ายจากก่อให้เกิดพลังอานาจในการต่อรอง
2.4.8.6 เกิดพลังใจความสามัคคีให้กาลังใจและช่วยเหลือกันในรูปแบบต่าง ๆ
2.4.9 การจัดการเครือข่ายในระดับชุมชน/หมู่บ้าน
ในการจั ด การเครื อ ข่ า ยนั้ น ยั ง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความสามารถในการจั ด การตนเองของ
เครือข่ายและการจัดการเครือข่ายของในระดับชุมชน/หมู่บ้านและเครือข่ายขนาดเล็กที่เรียกว่า การ
จัดการเครือข่ายโดยชุมชน ซึ่งการจัดการเครือข่ายโดยชุมชนมีกระบวนการจัดการไม่แตกต่างจาก
หลั กการจั ดการเครื อข่ายโดยทั่ว ไป แต่มีข้อที่น่าสนใจ คือ การจัดการเครือข่ายในระดับชุมชนนั้น
จะต้องคานึ งถึงศักยภาพของชุมชน และขนาดของเครือข่ายทั้งในด้านพื้นที่และประเด็นกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น วิธีการหนึ่งที่ใช้ในการจัดการเครือข่ายในระดับชุมชน คือ การจัดการพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีการโยงใยกระบวนการพัฒนาที่เป็ นองค์รวม ที่ยึดเอาความสาเร็จในการพัฒนาเชิงพื้นที่และ
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมาเป็นยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และการจัดการ
เครือข่าย ซึ่งมีหลักการและวิธีการ ดังนี้
(1) การจัดการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน
(2) การจัดการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน
(3) การจัดการที่เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับชุมชน
โดยมีข้อที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
2.4.9.1 การศึกษาชุมชนและสภาพการณ์ภายในชุมชน เป็นการศึกษาถึงข้อมูลในด้าน
ต่าง ๆ ของชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน โดยเป็นการศึกษาถึงบริบทและ
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ซึ่งการศึกษาชุมชนดังกล่าว จะทาให้เห็นแนวทางในการวิเคราะห์
ชุมชนอย่างเป็นระบบ และจะนาไปสู่การส่งเสริมการจัดการเครือข่ายภายในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
โดยการศึกษาชุมชนนั้นมุ่งการศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วมที่ชาวบ้านกับฝุายต่าง ๆ ร่วมกันดาเนินการ
2.4.9.2 การค้นหาผู้นากลุ่มที่สาคัญ เมือศึกษาสภาพการณ์ของชุมชนแล้ว การค้นหาว่า
ใครเป็นผู้นากลุ่มย่อยในหมู่บ้าน ใครเป็นแกนนาเครือข่ายในด้านต่าง ๆ ใครเป็นผู้นาตามธรรมชาติ
หรือผู้ที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือจากนั้นจึงเข้าไปปรึกษาหารือและหาแนวทางทางานร่วมกัน วิธีการ
ค้นหาผู้นาที่สาคัญนี้ มีความจาเป็นต่อการเสริมสร้างการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายในระดับชุมชน เพราะ
ในสังคมไทยนั้นการให้การยอมรับนับถือกับผู้นาในชุมชน เช่นพระสงฆ์ ผู้สูงอายุ จะมีความสาคัญต่อ
การดาเนินกิจกรรมของเครือข่าย ซึ่งหลายเครือข่ายเกิดจากการที่ผู้นาในชุมชนได้ส่งเสริมให้ชาวบ้าน
เกิดการรวมตัว ดังนั้น การค้นหาผู้นาที่สาคัญในระดับชุมชน จึงเป็นเทคนิคและวิธีการอย่างหนึ่งในการ
จัดการเครือข่ายในระดับชุมชน
2.4.9.3 การเสริมสร้างความตระหนักในการรวมกลุ่มและเครือข่าย เป็นขั้นตอนที่สร้าง
ความสนใจในการรวมกลุ่มและ ร่วมกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับชุมชน กล่าวคือ เป็นวิธีการเพื่อให้ชุมชนเกิด
ความสนใจและเห็นความสาคัญของการรวมกลุ่มเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยการสร้าง
ความตระหนักต่อสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งนาเสนอข้อมูลทางเลือกในการจัดการกับ
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ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งการสร้างความตระหนักในการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายนั้น จะต้องดาเนินการอย่าง
รอบคอบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในทุกกระบวนการ
2.4.9.4 การพั ฒ นากิ จ กรรมและระดั บ ความสั ม พั นธ์ การจั ดกิ จ กรรมเพื่ อ ยกระดั บ
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเป็นสิ่งที่มีความสาคัญ เพราะจะนาไปสู่การจัดการเครือข่ายและการ
แก้ไขปัญหาภายในชุมชน โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับวิถี ชีวิตของชุมชนและ
แนวทางการพัฒนาสังคมในภาพรวม ซึ่งการพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนนั้น ควรมี
ลักษณะที่เรียบง่าย ชาวบ้านสามารถเข้าถึงได้ด้วยพิธีกรรม ความเชื่อ หรือการกระทาที่บ่งบอกว่า
สิ่งนั้น เป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดความสุขและความเจริญของชุมชน
2.4.9.5 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร การจัดการเครือข่ายโดยชุมชนนั้น จะต้องมีการ
จั ด ระบบข้ อ มู ล ภายในชุ ม ชนและเครื อ ข่ า ย เพื่ อ ให้ เ กิ ด การรั บ รู้ กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ร่ ว มกั น
ในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในชมชนและเครือ ข่าย เพื่อเป็นเวที
แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารนั้น สามารถ
กระทาได้โดยวิธีการที่ไม่ซับซ้อน เช่น การทาฐานข้อมูลหมู่บ้าน การทาหอกระจายข่าว การทารายการ
ทรัพยากรของชุมชน เป็นต้น
2.4.9.6 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ของเครือข่าย สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเครือข่ายมี
ความเป็นปึกแผ่นแล้ว ชุมชนและเครือข่ายจะต้องมีกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ระหว่างชุมชน
และเครือข่ายเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง โดยกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนนั้น ควรมุ่งเน้นการ
เรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชุมชน และสภาวการณ์แวดล้อมของชุมชน รวมทั้งการจัดการ
กับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ที่เข้ามาสู่ชุมชน เป็นต้น
2.4.9.7 การสรุปบทเรียนและการขยายกระบวนการเครือข่าย การสรุปบทเรียนของ
เครือข่ายในระดับชุมชนเป็นสิ่งจาเป็นต่อการพัฒนาเครือข่าย และการพัฒนาชุมชนในระยะยาว เพราะ
จะช่วยให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ และการสร้างความรู้ใหม่ที่ได้จากการสรุปบทเรียนนั้น ๆ ซึ่งการสรุป
บทเรียนจะมีความสาคัญยิ่งขึ้นเมื่อชุมชนได้นาบทเรียนนั้นไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน และกระบวนการดังกล่าว จะหลายเป็นการขยายผลการทางานของเครือข่ายและการพัฒนา
ชุมชนที่กว้างขวางออกไป
กิจกรรมของเครือข่าย
เครือข่ายทาได้หลายอย่าง เครือข่ายขององค์กรที่ทางานเชื่อมประสานรณรงค์ ให้การ
สนับสนุน อย่างกรณีองค์กรพัฒนาเอกชนหรือองค์กรอิสระต่าง ๆ หรือเครือข่ายลักษณะต่าง ๆ ที่รวม
เอาองค์กรของรัฐเข้าไปด้วยในบางครั้ง เน้นที่การทาข้อมูล การวิเคราะห์และแบ่งปันข้อมูล การรณรงค์
การฝึ กอบรม การระดมพลั งเพื่อให้ เกิดความสามัคคี การวางแผนการทางานร่ ว มกัน การเรียนรู้
ประเด็นต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบและวิธีการตามที่เครือข่ายจะกาหนดร่วมกัน เครือข่ายในระดับ
“รากหญ้า” หรือองค์กรชุมชนก็สามารถทาเช่นที่กล่าวมาได้ รวมทั้งยังสามารถร่วมมือกัน “ลงทุน”
และดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ได้ ร่วมกันในการผลิต การจัดการผลผลิต การแปรรูป การตลาด
การบริโภค ร่วมกันจัดระบบเศรษฐกิจชุมชน ร่วมกันจัดระบบวิสาหกิจชุมชน
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กิจกรรมที่เป็นรูปธรรมที่เครือข่ายองค์กรชุมชมทาร่วมกัน ร่วมกันดาเนินการตั้งแต่การ
เรีย นรู้ถึงการจั ดการทรัพยากรท้องถิ่นร่ว มกันคือ การจัดการปุาไม้ชุมชน จัดการน้า จัดการแหล่ ง
อาหารต่าง ๆ อนุรักษ์ปุา ดิน น้า ปลา สิ่งแวดล้อมโดยรวม การจัดการประเด็นร่วมของชุมชน เช่น
สุขภาพ กองทุน ระบบสวัสดิการ การจัดการแก้ไขปัญหาสังคม เช่น เอดส์ ยาเสพติด การละเมิดสิทธิ
เด็ก เป็นต้น
2.4.10 ข้อจากัดและปัญหาของเครือข่าย
คาว่า เครื อข่ ายก าลั งเป็ นที่ กล่ า วถึ งกั น อย่ างแพร่ ห ลาย แม้ ว่ าจะเป็ นเรื่อ งที่ดี และมี
ผลบวกต่อการดาเนินการต่างๆ แต่การสร้ างเครือข่ายและทางานอย่างเป็นเครือข่ายก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ
มีเครือข่ายจานวนมากที่ก่อตั้งขึ้นมาแต่ไม่ได้ทาอะไร มีแต่ชื่อ ไม่มีกิจกรรมสม่าเสมอ มีบางเครือข่ายตั้ง
แล้วก็เลิกล้มไป ที่สาคัญคือความไม่ชัดเจนของวัตถุประสงค์ของเครือข่ายตั้งแต่แรกเริ่ม แล้วกระโดด
ไปสู่การจัดโครงสร้างองค์กรของเครือข่ายเลย โดยที่สมาชิกเองก็ยังไม่ชัดเจนว่า “ทาเพื่ออะไร” จึงไม่รู้
“จะเอาอย่างไร” จึงกาหนดทิศทางของตนเอง กิจกรรมของตนเองไม่ได้ ไม่มีประเด็นเชื่อม และไม่
สามารถดึงดูดความสนใจของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน
ดังนั้นคาถามที่พบก่อนการสร้างเครือข่ายคือ
2.4.10.1 มีปัญหาหรือข้อจากัดร่วมที่เป็นรูปธรรมที่สมาชิกในอนาคตกาลังเผชิญอยู่และ
สมาชิกตระหนักและรับรู้ว่าเป็นปัญหา
2.4.10.2 มีความรู้ ประสบการณ์ ผลลัพธ์ของการทางานที่สามารถแบ่งปันกันหรือไม่
2.4.10.3 สมาชิกในอนาคตมีความเข้าใจชัดเจนเรื่องเครือข่ายหรือไม่ รู้ว่ามีประโยชน์
หรือความหมายอย่างไร
2.4.10.4 สมาชิกพร้อมที่จะใช้เวลาและทุ่มเทในการแบ่งปัน ทางานเป็นเครือข่ายร่วมกับ
คนอื่นๆ ซึ่งอาจจะทาให้มีเวลาและกาลังสาหรับหน่วยงานของตนเองน้อยลง
2.4.10.5 มีบรรยายที่เปิดเผย โปร่งใสในหมู่สมาชิกในอนาคต และพร้อมที่จะยอมรับถ้า
หากเกิดความผิดพลาดขึ้น
2.4.10.6 ขาดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
2.4.10.7 สมาชิกไม่เท่าเทียมกัน ทาให้บางคนบางกลุ่มข่มคนอื่น องค์กรอื่นบางคนเข้า
กลุ่มแล้ว กลุ่มแตก วงแตก เพราะไปครอบงาคนอื่น หรือยึดถือความคิดตนเป็นหลัก ไม่ฟังใคร
2.4.10.8 การครอบงา บางองค์กรมีเงินมากกว่า มีผลงานมากกว่า มีอิทธิพลมากว่า
อาจจะครอบงาเครือข่าย องค์กรที่ว่าอาจจะเป็นกลุ่มทางเผ่าพันธุ์ กลุ่มทางการเมืองหรือทางวิชาการก็
ได้ เกิดการแข่งขัน เกิดความอิจฉาริษยาระหว่างสมาชิก ระหว่างบุคคลตัวแทนองค์กร เครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ ก็อาจจะถูกครอบงาโดยบางคนที่โผล่มาให้เห็นในทุกเรื่อง และแสดงความคิดเห็นที่ข่ม
คนอื่นตลอดเวลา แบบนี้สมาชิกเริ่มเบื่อ ไม่อยาก “ร่วมวงไพบูลย์” ด้วย
2.4.10.9 การรวมศูนย์และความเป็นราชการ การรวมศูนย์เกิดขึ้นเมื่อผู้ประสานสานัก
เลขานุการคณะกรรมการแกนนา (steering committee) หรือคณะกรรมการเริ่มจะควบคุมและ
ด าเนิ น งานเครื อ ข่ า ย “เพื่ อ ตนเอง” ไม่ ใ ช่ ป ระสานงาน (coordinating) หรื อ เกื้ อ กระบวนการ
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(facilitating) เรี ย นรู้ แ ละการทางานร่ว มกั นของสมาชิก เรื่อ งนี้ ไปโยงกับการครอบงาโดยส านั ก
เลขานุ การคณะกรรมการหรือแกนนา ทาให้ มีการตัดสินใจแบบรวมศูนย์ และการสื่อสารระหว่าง
เครือข่ายต้องผ่านศูนย์หรือสานักเลขานุการแทนที่จะสื่อสารกันโดยตรงระหว่างสมาชิกเครือข่าย ทาให้
มีการจัดการแบบคนกลางหรือผู้ดาเนินรายการ (moderator) อยู่ตลอดเวลาทั้งๆ ที่ไม่จาเป็นเสมอไป
กลายเป็นการ “รวบอานาจ” ของผู้ประสาน เลขานุการ (เปรียบเทียบกับปลัด อบต. ที่ทาเกินหน้าที่)
การรวมศูนย์เป็นอันตราย เพราะถ้าเกิดผู้ประสานหรือสานักเลขานุการเกิดไม่เอาการเอางานขึ้นมา
เครือข่ายก็อาจทาอะไรไม่ได้ไปด้วย
2.4.10.10 ความแตกต่างมากเกินไป มีความแตกต่างมากเกินไปในหมู่ส มาชิก เช่น
สมาชิกที่อยู่ในเมืองกับสมาชิกที่อยู่ในชนบทห่างไกล การคมนาคม การสื่อสารในชนบทลาบากกว่าใน
เมือง ประเทศร่ารวยและประเทศยากจน คนจากหมู่บ้านไปร่วมเครือข่ายในเมืองใหญ่กลายเป็นคน
แปลกหน้าแปลกถิ่นและเรื่องที่พู ดกันก็ห่างไกลจากความเป็นจริงของสมาชิกที่มาจากหมู่บ้านอย่างนี้
เครือข่ายก็ไปไม่ได้ เพราะที่สุดก็มีแต่สมาชิกบางคน บางกลุ่มที่ยังไปมาหาสู่กัน เครือข่ายหลายแห่ง
สื่อสารกันโดยอีเมล์ คนไม่มีคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถสื่อได้ เป็นต้น
2.4.10.11 ขาดปั จ จั ยหรือทุน แม้ว่า สมาชิกเครือข่ายอาจจะมีความตั้งใจและความ
เสียสละสูงยอมเสียสละเวลาเพื่อไปร่วมประชุม แต่ถ้าหากขาดปัจจัย ขาดเงินทุนเพื่อการไปมาหาสู่กัน
หรือการสื่อสารกัน ก็ยากที่เครือข่ายจะดาเนินการได้ดี เพราะสมาชิก คงควักกระเป๋าตัวเองตลอดไป
ไม่ได้ การทางานเครือข่ายจึงควรมีกองทุน กลาง อย่างน้อยเพื่อช่วยค่าเดินทางส าหรับสมาชิกที่มา
ประชุม ถ้าหากว่าเป็นการเดินทางไกลและต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ส่วนค่าอาหารจะช่วยกันออกก็ได้
ถ้าหากมีไว้เป็นกองกลางก็จะดีกว่า จะได้ไม่ต้องรบกวนสมาชิกทุกครั้งที่มา
2.4.10.12 การใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อประโยชน์ของตนเอง สมาชิกบางคนมีโอกาส
มากกว่ า มี อ านาจมากกว่ า อาจจะใช้ ค วามเป็ น เครื อ ข่ า ยเพื่ อ ประโยชน์ ข องตนเองมากกว่ า เพื่ อ
ประโยชน์ ส่ ว นรวมหรื อ อาจจะใช้ ท รั พ ยากรส่ ว นรวมของเครื อ ข่ า ยเพื่ อ ประโยชน์ ข องตนเอง
บางเครือข่ายองค์กรชุมชนได้รับโครงการมา บางองค์กรที่มีอานาจก็จะครอบงาคนอื่นและเอาส่วนแบ่ง
มากกว่าคนอื่นเพื่อประโยชน์ของตนเอง บางคนหรือบางองค์กรได้งบประมาณมาเพื่อส่วนรวมก็เอา
เปรียบองค์กรอื่น (manipulation of resources)
2.4.10.13 การสื่ อ สารผิ ด ๆ ในเครื อ ข่ า ยอาจเกิ ด ขึ้ น ได้ เ พราะข้ อ จ ากั ด ทางภาษา
วิธีสื่อสาร เครื่องมือสื่อสาร เชิญประชุม แต่สมาชิกไม่ได้รับ ทาให้ขาดประชุมและทาให้เกิดความเข้าใจ
ผิดคิดว่าเครือข่ายไม่ได้เชิญโดยเจตนาหรืออะไรก็แล้วแต่ อาจเกิดปัญหาขึ้นมาได้
2.4.10.14 การแข่งขันระหว่างเครือข่าย หมายความว่า มีเครือข่ายอื่นที่คล้ายกัน เกิดขึ้น
และแข่งขันเพราะมีวาระหรือประเด็นเรื่องการทางานที่คล้ายกันหรือเหลื่อมกัน เครือข่ายก็อาจได้รับ
ผลกระทบเพราะอีกเครือข่ายหนึ่งมีปัจจัยและทรัพยากรมากกว่า และสามารถครอบงาและฉุดดึงเอา
สมาชิกจากเครือข่ายอื่นมาเป็นเครือข่ายของตน เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นในทุกวงการ แม้วงการพัฒนาเอกชน
หรือภาคประชาสังคม
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2.4.10.15 การติ ด ตามและประเมิ น ผล เป็ น ประเด็ น ที่ ยุ่ ง ยากส าหรั บ เครื อ ข่ า ยแม้
เครือข่ายที่ประสบความสาเร็จมากที่สุด เพราะโครงสร้างเครือข่ายไม่เหมือนโครงสร้างองค์กรธรรมดา
และเครือข่ายมักไม่เน้นการเหลียวไปข้างหลังแต่แลหน้ามากกว่า ถ้าหากมีการประเมินผลก็ยากที่จะ
กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จหรือความล้มเหลวของเครือข่าย โดยเฉพาะการประเมินในเชิงปริมาณ
2.4.10.16 ข้อจ ากัด ทางการเมือง เครื อข่า ยระดั บชาติและระหว่างชาติจ าเป็ นต้อ ง
ดาเนินการภายในขอบเขตของประเทศหนึ่งหรือภูมิภาคหนึ่ง โชคดีถ้าประเทศนั้นเป็นประชาธิปไตย
ไม่เต็มใบก็มักมีปัญหา ในบางประเทศรัฐบาลเพ่งเล็งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร บางกรณีรัฐบาล
อาจระแวงถึงขนาดควบคุมข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบจดหมาย วารสาร สิ่งพิมพ์ การออกไปเยี่ยม
โครงการในสนาม การจั ดการประชุ มสั ม มนา การฝึ ก อบรม ล้ นเป็ นที่ น่ าสงสั ย และทาด้ว ยความ
ยากลาบากโดยเฉพาะหากเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน
ผู้วิจัยเห็นว่า จากแนวคิดการสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนี้ มีประเด็นสาคัญ
สาคัญได้แก่ องค์ประกอบของเครือข่าย แนวทางการสร้างเครือข่ายในระดับชุมชน ซึ่งประกอบด้วย
การจั ด เวที ก ารแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ร ะหว่ า งชุ ม ชน การจั ด การศึ ก ษาดู ง านระหว่ า งกั น
การจั ด ฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรร่ ว มกั น การ จั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นระหว่ า งชุ ม ชนและองค์ ก รที่
เกี่ยวข้องและการสร้างกิจกรรมที่ทาร่วมกันเพื่อสร้างพลังของเครือข่ายผู้วิจัยจะนาประเด็นการจัดเวที
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชนการ จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรร่วมกัน และการสร้าง
กิจกรรมที่ทาร่วมกันเพื่อสร้างพลังของเครือข่ายไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อสอง ที่ว่าพัฒนารูปแบบเครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนระหว่างชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้วจังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี้ผู้วิจัยจะนาแนวคิดการ
สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัยอย่างละเอียดต่อไปและจะ
น ามาใช้ในการสร้ างตัว ชี้วัดถึง การเปลี่ ยนแปลงของเครือข่า ยว่าส่ งผลอย่างไรบ้างกั บ ชุม ชนการ
ท่องเที่ย วที่ส ร้ างเครื อข่ ายร่ ว มกัน ซึ่งจะใช้ แบบสั มภาษณ์เ ป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมู ล จาก
กลุ่มเปูาหมายเพื่อประเมินว่าการสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชน
บ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จะเกิดผลดีหรือไม่อย่างไรนอกเหนือจากการประเมินความพึงพอใจ
จากนั ก ท่ องเที่ ย วที่ เข้ า มาใช้ บ ริ ก ารต่ อ รูป แบบกิ จ กรรมที่ร่ ว มกั น สร้า งเพื่ อ เชื่อ มร้อ ยเส้ น ทางการ
ท่องเที่ยวขึ้นมาเท่านั้น
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยของเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
จันทิมา เพชรพิเศษศักดิ์ (2556) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาชุมชนชาวกูยบ้านอาลึ ตาบล
สาโรงทาบ อาเภอสาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ (1) ศึกษา
สภาพดั้งเดิมทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนชาวกูยบ้านอาลึ (2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา
การจั ดการท่องเที่ยวของชุมชนและ (3) ศึกษาแนวทางการพัฒ นาชุมชนชาวกูยบ้านอาลึ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนผลการศึกษาพบว่า บ้านอาลึมีการจัดการกาหนด
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รูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเอง ซึ่งพบปัญหาและอุปสรรคในการบริห ารจัดการคือ การขาดกลุ่ม
พันธมิตรทางการท่องเที่ยว ในการช่วยแนะนาการบริหารจัดการชุมชน หรือติดตามผลกระทบที่เกิด
จากการท่องเที่ยว ดังนั้นแนวทางการพัฒนาชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยวจึงประกอบด้วย
3 ด้ าน คือ 1) เน้ น การพัฒ นาเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการดึง ดูด ใจด้ า นการท่อ งเที่ ยว โดยการรั กษา
ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ 2) เน้ นพัฒนาศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว เช่น การจัดการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว และ 3) เน้นพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ โดยให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมใน
การบริ หารจั ดการการท่องเที่ยว ซึ่งจะทาให้ชุมชนในท้องถิ่ นได้รับผลประโยชน์ อันก่อให้เกิดการ
กระจายรายได้ เป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งจะทา
ให้ชุมชนท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าและนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
ชลัยรัตน์ ศรีเอม (2556) ศึกษาเรื่อง การจัดการเครือข่ายการท่องเทีย่ วโดยชุมชนพื้นที่สูงจังหวัด
เพชรบู ร ณ์ โดยมี วัตถุป ระสงค์ก ารวิ จัยเพื่ อ (1) ศึกษาการการตลาดเพื่ อการประชาสั มพัน ธ์การ
ท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชนพื้ น ที่ สู ง จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ แ ละ (2) เพื่ อ สร้ า งการจั ด การการตลาดเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์เครือข่ายการท่องเที่ยวของชุมชนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เหมาะสมโดยใช้วิธีวิจัย
แบบเชิงปริ มาณ (Quantitative Research)ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการแจก
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 800 คน ทาการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนละ 400 ตัวอย่าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว ผลการวิจัยพบว่า
(1) การตอบแบบสอบถามและการทบทวนวรรณกรรมที่ได้นาเสนอในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สรุปการอภิปรายผล โดยกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษาได้เปิดรับข่าวต่าง ๆ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวโดย
ผ่านสื่อมวลชน โทรทัศน์ วิทยุ และกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจมาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์นิยม
มาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นหลัก
(2) การใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ได้รับชมการนาเสนอตัวแบบวัดระดับความสาคัญ
ในปัจจัยทางการตลาดพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ให้ความสาคั ญกับ 3 ส่วนในชุดงานวิจัยได้แก่ โฮมสเตย์
เส้ น ทางจั ก รยานภู เ ขาและผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละกระบวนทั ศ น์ ส าหรั บ การจั ด การการตลาดโดยใช้ ก าร
ประชาสัมพันธ์โดยใช้รูปแบบตัวอย่างลักษณะของสื่อในการประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายการท่องเที่ยว
โดยชุ ม ชนพื้ น ที่ สู ง จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ผ่ า นสื่ อ ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ สื่ อ โทรทั ศ น์ สื่ อ อิ น เตอร์ เ น็ ต
สื่อวิทยุกระจายเสียง ตามลาดับที่จะสามารถทาให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยวใน
ชุมชนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์
ปวีณา กุแก้วการ (2556) ศึกษาเรื่อง การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตวน
อุทยานปุาสนหนองคู ตาบลทับทัน อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ
(1) เพื่ อ ศึ ก ษาบริ บ ทพื้ น ที่ ท างการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศในเขตวนอุ ท ยานปุ า สนหนองคู แ ละ
(2) เพื่อประเมินศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของวนอุทยานปุาสนหนองคู ผลการศึกษา
พบว่า การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตวนอุทยานปุาสนหนองคู พบว่า ในแต่ละด้าน
มีค่าเฉลี่ ย ในระดับปานกลาง ซึ่งองค์ประกอบด้านพื้นที่ อยู่ในระดับที่ปานกลาง ด้านการจัดการ
ด้านกิจกรรมและกระบวนการ และด้านการมีส่ว นร่ว ม อยู่ ในระดับที่มาก สาหรับการวิจัย พบว่า
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ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีสิ่งดึงดูดด้านการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ มีความอุดม
สมบู รณ์และความปลอดภัย ในแหล่ งท่องเที่ยวการจัดการการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ มีการจัดการ
ด้ า นการให้ ค วามรู้ แ ละสร้ า งจิ ต ส านึ ก มี ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล มี ก ารให้ ค วามรู้ ถึ ง คุ ณ ค่ า ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการท่องเที่ยวและชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว
สุ นิ ส า มามาก (2556) ศึก ษาเรื่อ ง รูปแบบการบริ ห ารจั ดการเพื่อ สร้า งศั กยภาพโฮมสเตย์
กรณีศึกษา: บ้านอาลึโฮมสเตย์ อาเภอสาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษา
รูปแบบการบริหารจัดการปัจจุบันของบ้านอาลึโฮมสเตย์อาเภอสาโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ (2) เพื่อ
ศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวบ้านอาลึโฮมสเตย์อาเภอ
สาโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ (3) เพื่อศึกษาถึงปัญหาอุ ปสรรคและข้อเสนอแนะในการเพิ่มศักยภาพการ
บริ ห ารจั ด การท่ อ งเที่ ย วบ้ า นอาลึ โ ฮมสเตย์ อ าเภอส าโรงทาบจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ผลการวิ จั ย พบว่ า
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านที่พัก ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว และด้านสภาพแวดล้อม
มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ด้านอาหาร ด้านความปลอดภัย และด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านส่งเสริมการตลาด มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับน้อย และสิ่งที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพโฮมสเตย์ ได้แก่ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ นใน
การใช้ ม ะเกลื อ ย้ อมสี ผ้ าไหม การมี ภ าษาท้อ งถิ่น (ภาษากู ย ) การแต่ง กาย (แบบชาวกูย โบราณ)
กิจกรรมท่องเที่ยว การใช้ภาษาอังกฤษนาเที่ยว
ระพี พ รรณ ห่ อ ทอง (2556) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การสร้ า งเครื อ ข่ า ยการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนด้ ว ย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับทุกภาคส่วน (2) ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลาการที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวด้านการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (3) ส่งเสริมให้ประชาชนในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตระหนักและเห็นความสาคัญเกี่ยวกั บ การจัดทาแผนปฏิบัติการการสร้างเครือข่าย
โดยชุมชน และ (4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือโดยชุมชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางอย่างเป็นรูปธรรม ผลการศึกษาพบว่า การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาค
กลาง ยังมีลักษณะการทางานที่แยกส่วน ขาดการประสานเชื่อมโยงเครือข่าย ทั้งในระดับชุมชน ระดับ
จังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด อย่างไรก็ตามภายหลังการจัดเวที เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มสมาชิกที่จัดการ
ท่อ งเที่ ย วโดยชุม ชนเกิ ด ความตระหนัก และเห็ นความส าคัญ ของการจั ด การท่ อ งเที่ ยวโดยชุ ม ชน
การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการทาแผนปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว
โดยชุมชน ขณะเดียวกันยังก่อให้ เกิดตังแทนภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ในระดับจังหวัดที่เป็น
รูปธรรมในการประสานเชื่อมโยง และขับเคลื่อนดาเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกัน
ภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
บุญจันทร์ ไชยสิทธิ์เสนา (2557) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของเมือง
หลวงน้าทาแขวงหลวงน้าทาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ (1) เพื่อ
ส ารวจทรั พยากรการท่องเที่ย ว เมืองหลวงน้าทา แขวงหลวงน้าทา (2) เพื่อวิเคราะห์ การจัดการ
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ท่องเที่ยวโดยชุมชน เมืองหลวงน้าทาแขวงหลวงน้าทา (3) หารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เมืองหลวงน้าทาแขวงหลวงน้าทา ผลการศึกษาพบว่าด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมมีระบบ
ที่ออกโดยเจ้าแขวงหลวงน้ าทาเกี่ยวกับการดาเนิน กิจการเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
ด้านองค์กรชุมชนมีองค์กรใดองค์กรที่เข้ามาให้การช่วยเหลือประชาชนเช่น ธนาคารพัฒนาเอเชีย และ
กระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ในขณะที่มีองค์กรชาวบ้านรวมตัวกันภายในหมู่บ้าน
เพื่อจัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวเช่นกลุ่มบายศรีสู่ขวัญและศิลปะ กลุ่มตาข้าว กลุ่มจักสาน กลุ่มตีเหล็ก และ
กลุ่มโฮมสเตย์ด้านการจัดการมีการกระจายรายรับไปสู่ภาคส่วนต่างๆ เช่นมีการเก็บค่าใบอนุญาตนา
เที่ยวกองทุนการท่องเที่ยวแห่งชาติลาวร้อยละ 3 ค่าอาหารและน้าร้อยละ 13 ค่าการท่องเที่ยวแบบ
ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนร้อยละ 23 ค่าที่พักโฮมสเตย์ร้อยละ 10 ค่าขนส่ง 100 ละก้าว
ค่าบริการไกด์นาเที่ยวร้อยละ 13 ค่าสินค้าหัตถกรรมร้อยละ 5 ค่าบริการของบ้านร้อยละ 3 ค่ากองทุน
หมู่บ้านร้อยละ 3 ค่าบริษัททัวร์ร้อยละ 17 ค่าอากลอนแขวงร้อยละ 2
ด้านการเรียนรู้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์จากรายการท่องเที่ยวที่ได้จัดขึ้นโดยมีการสร้าง
รายได้การท่องเที่ยวใหม่ๆเพื่อตอบจุดประสงค์ของนักท่องเที่ยวซึ่งจะมีความชอบที่แตกต่างกันมีการ
แลกเปลี่ ย นความรู้ ร ะหว่างชุมชนที่มีจัดการท่องเที่ยวแขวงหลวงน้าทาสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและชุมชนจัดการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายประเทศไทยโดยชุมชนทั้งสองประเทศจะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นของทั้ง สอง ประเทศทั้งนี้ชุมชนของทั้งสองประเทศจะดาเนินการความ
ร่ ว มมื อ ภายใต้ ห ลั ก แห่ ง มิ ต รภาพและความเสมอภาคเพื่ อ ประโยชน์ ซึ่ ง กั น และกั น โดยบทเรี ย น
ด้านต่าง ๆ ที่สามารถสรุปออกมาได้จากการดาเนินโครงการเพื่อทาเป็นตาราการสอนให้แก่ผู้ที่มี ความ
สนใจ
ทิพย์ สุ ด า พุ ฒ จร (2558) ศึกษาเรื่อ ง การวิจั ยเชิง ปฏิ บัติ การแบบมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การ
ท่อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนเพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชนอย่ า งยั่ ง ยื น กรณี ศึ ก ษา ชุ ม ชนสลั ก คอก จั ง หวั ด ตราด
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย คื อ (1) เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพและศั ก ยภาพการจั ด การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน
แนวทางการดาเนิ น งานพัฒ นาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า ชมรมนาเที่ยวพื้นบ้านสลัด
คอกมี ก ารจั ด การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน โดยคนในชุ ม ชนซื้ อ หุ้ น และได้ รั บ การปั น ผลทุ ก ปี ร้ อ ยละ
65ของรายได้ ทั้ ง หมดจั ด สรรเพื่ อ การบริ ห ารงาน การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ งาน
สาธารณประโยชน์และการจัดสวัสดิการสังคม ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มผู้ นาชุมชน
เป็นทีมบริหารงานชมรม มีผู้จัดการชมรมทาหน้าที่ดุแลกิจกรรทการท่องเที่ยว สมาชิกชมรมร่วมดูแล
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ชมรมขาดคนรุ่นใหม่เข้ามาเรียนรู้ การจัดการท่องเที่ยว หน่วยงานภายนอกให้
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง นักวิจัยร่วมกับชมรม กาหนดแนวทางการดาเนินงานพัฒนาการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน และได้ดาเนินงานพัฒนาร่วมกัน เช่น กิจกรรมพัฒนาการบริการจัดการชมรม การ
ทดลองจัดการที่พักในชุมชน และการกระตุ้นจิตสานึกรักสิ่งแวดล้อมแก่คนในชุมชน และมีการพัฒนา
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย หลักการ เปูาหมาย
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กระบวนการจัดการ กระบวนการพัฒนา การประเมินผล ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยภายในชุมชน และปัจจัย
ภายนอกชุมชนได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ปริวรรต สมนึก และคณะ (2559) ศึกษาเรื่อง การสร้างรูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนอย่ างมี ส่ ว นร่ ว มในเส้ น ทางการท่ องเที่ย วตามริม น้าโขงของจั งหวั ดอุบ ลราชธานี โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาศักยภาพและทุนเดิมของการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุ ม ชนของชุ มชนการท่อ งเที่ ย วตามริ ม น้าโขงของจัง หวัด อุ บลราชธานี (2) เพื่ อสร้ างรู ปแบบ
เครื อข่ายการจั ดการท่องเที่ ยวโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่ว ม และ (3) เพื่อประเมินความเข้มแข็งของ
รูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า
(1) ศักยภาพของทรั พยากรการท่องเที่ยวของชุมชนการท่องเที่ยวตามริมน้าโขงของจังหวัด
อุบลราชธานีทั้ง 4 แห่งได้แก่ ชุมชนบ้านลาดเจริญ ชุมชนบ้านผาชัน ชุมชนบ้านซะซอม และชุมชน
บ้านท่าล้ง มีความหลากหลายทั้งในประเภททรัพยากรทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
ที่มีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ห ลากหลายและเข้มแข็ง ที่ส ามารถพัฒ นาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบ
เครือข่ายร่วมกันได้อย่างยาวนาน
(2) การสร้ า งรู ป แบบเครื อ ข่ า ยการจั ด การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนสามารถพั ฒ นาขึ้ น ได้ ต าม
กระบวนการดังนี้คือ การค้นหาศักยภาพของชุมชนการท่องเที่ยวทั้งสี่แห่ง การไปศึกษาดูงานชุมชน
ต้นแบบเครือข่ายการท่องเที่ยวเพื่อปรับวิสัยทัศน์และการนามาประยุกต์ใช้สาหรับเครือข่ายของตนเอง
การอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างเครือข่ายในด้านการบริหารจัดการในประเด็นต่าง ๆ ของเครือข่าย
อาทิ เ ช่ น โปรแกรมน าเที่ ย ว มั ค คุ เทศก์ น าเที่ ย ว การให้ บ ริ การรวมถึง การแสดงและการต้ อ นรั บ
การกระจายผลประโยชน์ การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเครือข่าย ตลอดจนการประสานงานและร่วม
กิจกรรมของเครือข่าย เป็นต้น
(3) การประเมินความเข้มแข็งของรูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถทาได้
โดยการทดลองนานักท่องเที่ยวมาใช้บริการของเครือข่าย และให้ข้อเสนอแนะแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเครือข่าย ตลอดจนการประชุมกลุ่ มย่อยจากสมาชิกเครือข่ายและภาคส่ ว นที่
เกี่ย วข้องต่อการพัฒ นารู ป แบบเครื อข่าย เพื่อให้ ได้แนวทางที่เหมาะสมในการสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายที่ดีกว่าการที่ชุมชนการท่องเที่ยวแต่ละแห่งจัดการท่องเที่ยวด้วยชุมชนเอง ประกอบด้วย
การจัดประชุมพบปะระหว่างชุมชนเครือข่ายเป็น ประจาทุกเดือน การไปศึกษาดูงานตลอดจนการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการทางด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และ
ระดับภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนการขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนารูปแบบ
เครื อข่ายมาอบรมเชิงปฏิบั ติก ารในทางเทคนิคให้ กับสมาชิ กของเครือข่ายอย่ างต่อเนื่อ งและเป็ น
รูปธรรม
เพทาย ธาราศัก ดิ์ (2559) ศึก ษาเรื่ องศัก ยภาพของชุม ชนในการบริ ห ารจั ดการศูน ย์ศึ กษา
ธรรมชาติและอนุรักษ์ปุาชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อ (1) ศึกษาศักยภาพของชุมชนในการบริ หารจัดการศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ปุาชายเลน
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดชลบุรี (2) ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการศูนย์
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ศึ ก ษาธรรมชาติ แ ละอนุ รั ก ษ์ ปุ า ชายเลน เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ จั ง หวั ด ชลบุ รี (3) ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่ วนร่วมของชุมชนกับศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและอนุรักษ์ปุาชายเลนเพื่อการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดชลบุรี ผลกาศึกษาพบว่าศักยภาพ
ของชุมชนในการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ปุาชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
จังหวัดชลบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวและด้านสภาพการเข้าถึง
แหล่ งท่องเที่ยว อยู่ ในระดับสู ง ส่ ว นด้าน สิ่ งอานวยความสะดวกและด้านการจัดการและบริห าร
อยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนกับศักยภาพ
ของชุมชนในการบริหารจัดการ พบว่า ความสัมพันธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการ
ลงทุนและปฏิบัติงาน ด้านการติดตามและประเมินผล ด้านการวางแผนดาเนินกิจกรรม และด้านการ
ค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ตามลาดับ
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมน ต้องทาการ
ส ารวจศั กยภาพของชุ ม ชมและด าเนิ น การตามขั้น ตอนที่ ผู้ วิจั ย วางไว้ ผู้ วิจั ย จะน าไปใช้เ ป็ นข้ อ มู ล
สนับสนุนในการอภิปรายผลการวิจัยในการพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่
เหมาะสมกับชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อ มแก้วจังหวัดสุรินทร์ซึ่งจะนาไปสู่การคิดค้นและพัฒนา
นวัตกรรมการท่องเที่ยวใหม่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกว่าเดิมและจะได้นาไปใช้ในการประเมินปัจจัย
ส่งผลต่อความสาเร็จที่ทาให้เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านอาลึและชุมชน
บ้านอ้อมแก้วจังหวัดสุรินทร์เกิดความยั่งยืนต่อไป
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ
Denis Tolkach and Brian King (2015) ได้ศึกษาเรื่อง Strengthening Community-Based
Tourism in a new resource-based island nation: Why and how ? ผลการวิจัย พบว่าการ
ประกาศของประเทศติมอร์เลสเตเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดต้นทุนใหม่
ได้รับการเกิดขึ้นใหม่ทั่วประเทศ เป็นกลยุทธ์การพัฒ นาชนบท ในบริบทของรายได้จากน้ามันของ
ประเทศขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จะต้องเอาชนะความท้าทายต่างๆถ้าพวกเขา
จะเติมเต็มศักยภาพของพวกเขา ปัจจุบันสารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อรูปแบบที่คาดหวัง
และโครงสร้างของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั่วประเทศโดยใช้แบบหลายขั้นตอนวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ พบว่าเครื อข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนสามารถสนับสนุนการพัฒ นาของผู้ ประกอบการ
ท่องเที่ยวและความช่วยเหลือที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายของการขาดความรู้ในการระดมทุนและ
การตลาด ช่วยปรับปรุงวิถีชีวิตชนบทนักวิจัยพิจารณา อาณานิคมทางเศรษฐกิจสังคมและชุมชนใน
การพัฒนาประเทศการตั้งค่าความสาเร็จของเครือข่าย การท่องเที่ยวโดยชุมชน อาศัยอยู่กับเงินทุนที่มี
สิทธิ์และการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียที่รักษาสมดุลของอานาจไว้
B u a b a n , M a s l i n ( 2016) ไ ด้ ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง Community-based creative tourism
management to enhance local sustainable development in Kanchanaburi Province,
Thailand ผลการวิจัยพบว่า Buaban, Maslin (2016) ได้ศึกษาเรื่องCommunity-based creative
tourism management to enhance local sustainable development in Kanchanaburi
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Province, Thailand ผลการวิจัยพบว่าคนในท้องถิ่นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผน
และการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่ นอย่างยั่งยืน เพราะชุมชนมีบทบาทสาคัญของ
ทิศทางการท่องเที่ยวในอนาคต อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวในประเทศที่กาลังพัฒนามีข้อจากัดในเรื่อง
ของการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการดาเนินการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้รับความนิยมทั่วโลกเป็น
การสร้างผลกาไรที่สามารถใช้ในการพัฒนาและรักษาชุมชนและเป็นแรงจูงใจในการเข้ามามีส่วนร่วม
ของชุมชน ในการศึกษาครั้งนี้ทฤษฎีจากข้อมูลพื้นฐานถูกนาไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนา
ชุมชนให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมในจังหวัดกาญจนบุรี จะนาเสนอ
ปัจจัยและกระบวนการในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนที่สามารถกระตุ้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
และนาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่ายั่งยืน การพัฒนาท้องถิ่นอย่ายั่งยืนเป็นผลการทางานร่วมกันระหว่าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นเครือข่ายการท่องเที่ยวและการสร้างกระบวนการจัดการในการพัฒนา
ชุมชนที่ยั่งยืนและจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีคุณค่าสามารถเพิ่มทักษะและปลูก
จิตสานึกให้แก่นักท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาชุมชน
Pariwat Somnuek (2017) ได้ศึกษาเรื่อง Development of Transboundary Networking
Pattern of Community-based Tourism Management between Saimoon Community
and Phosri Community, Phiboonmangsaharn District, Ubon Ratchathani Province
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัญหาและศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชน
ทรายมูลและชุมชนโพธิ์ศรีอาเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี (2) เพื่อพัฒนารูปแบบเครือข่าย
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (3) ประเมินความเข้มแข็งของรูปแบบเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนของทั้ง
สองชุมชนการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
60คนตัวแทนการท่องเที่ยวของทั้ง สองชุมชน 30 คนและนักท่องเที่ยวทดลอง 30 คนใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างอย่าง่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเทคนิคการประชุมกลุ่มย่อยใช้การสังเกตการณ์มีส่วนร่วม
การจั ดการความรู้ การอภิป รายการแสดงความคิดเห็ นและข้อสั งเกตอื่นๆที่จะทาให้ชุมชนประสบ
ความสาเร็จมาใช้สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
(1) จุดแข็งที่แตกต่างกันจากการวิเคราะห์จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) และภัยคุกคาม (T)
ที่พบในทัง้ สองชุมชนคือบริบทชุมชนวิถีชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยว
(2) การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนเครือข่ายมีหลักการจัดการดังต่อไปนี้
(1) การศึ ก ษาบริ บ ทและเงื่ อ นไขของชุ ม ชน (2) ค้ น หาผู้ น าชุ ม ชน (3) ส่ ง เสริ ม การตะหนั ก ถึ ง
ความสั ม พั น ธ์ แ ละเครื อ ข่ า ย (4) การพั ฒ นากิ จ กรรมและระดั บ ความสั ม พั น ธ์ (5) การสร้ า ระบบ
สารสนเทศ (6) การส่งเสริมประบวนการทางปัญญาระหว่างเครือข่ายและ (7) การสรุปบทเรียนการ
เรียนรู้และการขยายเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน
(3) การประเมินความเข้มแข็งโดยการเปรียบเทียบระหว่างวิธีการเดิมและวิธีการสร้างเครือข่าย
แสดงให้เห็นว่าวิธีการเดิมนั้นเน้นที่การจัดการของแต่ละบุคคลที่เกิดอานาจการต่อรองต่าที่จะมีกา ร
นาเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มี ความหลากหลายและน่าสนใจแก่ผู้เข้าชมตรงกันข้ามกับวิธีการ
สร้างเครือข่ายองค์กรชุมขนเป็นศูนย์ข้อมูลของเครือข่ายการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและการ
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เชื่อมต่อระหว่างการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมชาวบ้านสามารถให้บริการจาก
ทรัพยากรที่เขามีแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของบริการส่งผลให้เกิดการเพิ่มผลประโยชน์ในพื้นที่
Pariwat Somnuek (2017) ได้ศึกษาเรื่อง Development of Community-based Tourism
in Ban Khok Muang in Buriram province (Thailand) and Banteay Chhmar in Banteay
Meanchey province (Cambodia) การศึ ก ษางานวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาและ
เปรียบเทียบศักยภาพของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างชุมชนบ้านโคกเมืองและชุมชนบัน
ทายฉมาร์และแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างทั้งสองชุมชน โดยใช้วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสารวจการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มใช้การสุ่ม
ตั ว อย่ า งแบบเจาะจงนอกจากนี้ ยั ง ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาสและอุ ป สรรค
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่พบในชุมชนไม่ว่าจะเป็นทรั พยากรการท่องเที่ยว
องค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการและการเรียนรู้ภูมิหลังประวัติศาสตร์ที่คล้ายกันการ
บริหารจัดการตนเองที่พบในชุมชนสามารถนาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนและชุมชนมีการเตรียมความพร้อมสาหรับการขยายตัวของการท่องเที่ ยวโดยชุมชนให้กับชุมชน
บริ เวณใกล้ เคีย งแนวทางในการพัฒ นาควรมีการเพิ่มผลิ ตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่และการบริการ
ที่น่าพึงพอใจของชาวบ้านและแหล่งท่องเที่ยว
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจะนาไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการอภิปรายผลการวิจัยในการ
สร้างสรรค์รูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านอาลึและชุมชน
บ้านอ้อมแก้ว จั งหวัดสุ ริ นทร์ ซึ่งจะนาไปสู่ การคิดค้นและพัฒ นานวัตกรรมการท่องเที่ยวใหม่ให้ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกว่าเดิมและทาให้เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านอาลึ
และชุมชนบ้านอ้อมแก้วจังหวัดสุรินทร์เกิดความยั่งยืนต่อไป
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2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สังเคราะห์และคิดกรอบแนวคิดการวิจัย
ในครั้งนี้ โดยเริ่มจากการศึกษาปัญหาในการประสานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จากนั้นพัฒนา
รูปแบบเครือข่ายการท่องเที่ยวระหว่างชุมชนผ่านการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน นาไปสู่การประเมินศักยภาพของรูปแบบเครือข่ายการท่องเที่ยวระหว่างชุมชนบ้านอาลึและ
ชุม ชนบ้ า นอ้ อ มแก้ว ที่ จ ะกลายเป็ นชุ มชนต้ น แบบในการสร้า งเครือ ข่า ยการท่ องเที่ ย วโดยชุม ชน
ดังสามารถแสดงรายละเอียดตามกรอบแนวคิดของการวิจัยได้ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง รูปแบบเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมของชุมชนบ้านอาลึและชุมชน
บ้านอ้อมแก้ว จั งหวัดสุ ริ นทร์ เป็น การวิจัยเชิ งปฏิบัติ การ เน้นการวิจัยและพัฒ นา (Research &
Development) พื้นที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นชุมชนการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ สองแห่งคือ
ชุมชนบ้านอาลึ อาเภอส าโรงทาบและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว อาเภอศรีณรงค์จังหวัดสุรินทร์เนื่องจาก
ทั้งสอง ชุมชนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน มาเป็นระยะเวลาไม่ต่ากว่า 5 ปีและมีทรัพยากรการ
ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องแต่ ล ะชุ ม ชนที่ ส ามารถเอื้ อ ประโยชน์ ซึ่ ง กั น และกั น ได้ ผู้ วิ จั ย ได้
ทาการศึกษาคนคว้าจากตารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และขอนาเสนอวิธีการดาเนินการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยซึ่งมีหัวข้อในการเขียนตามลาดับดังต่อไปนี้
(1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
(2) เครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ
(3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
(4) การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ศึกษาบริบทและศักยภาพทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้าน
อ้อมแก้วจังหวัดสุรินทร์
ประชากรประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คื อประชาชนในชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้าน
อ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์ จานวน 1,503 คน
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะ
เป็ น ใช้เทคนิ คแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์การเลื อกกลุ่ มตัวอย่างคือ ผู้นาชุมชน คณะกรรมการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน และประชาชนผู้ มีส่ว นเกี่ยวข้ อง ของชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้า นอ้อมแก้ว
จังหวัดสุรินทร์ จานวน 30 คน โดยแบ่งเป็นชุมชนละ 15 คน (ทองใบ สุชารี, 2549)
เครื่องมือเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาบริบทและศักยภาพทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่าง
ชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้วจังหวัดสุรินทร์ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้
เทคนิคการประชุมกลุ่มย่อยของผู้นาชุมชนและคณะกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้ง สองชุมชน
โดยมีโครงสร้างของเครื่องมือคือ บริบทและทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์ประกอบทรัพยากร
การท่องเที่ยวของชุมชน และศักยภาพของชุมชนการท่องเที่ยว
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การทดสอบเครื่องมือผู้วิจัยได้นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นให้ปรึกษาการวิจัย ตรวจสอบความถูก
ต้องของเนื้อหา จากนั้นผู้ ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ (1) ดร.กีรติ ตระการศิริวาณิช มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(2) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อรรถพล ศิริเวชพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษและ (3) ดร.กุลวดี
ละม้ายจีน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์พิจารณาตรวจสอบเนื้อหาความ
ถูกต้องโครงสร้างแบบสัมภาษณ์และปรับปรุงสานวนภาษาที่ใช้ให้มีความชัดเจนเข้าใจง่ายเหมาะสม
และสมบูรณ์และนาเครื่องมือไปทดลองเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างอื่นเพื่อทดสอบความเข้าใจ
การเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยผู้วิจัยได้ดาเนินการตามแผนการวิจัย
ตามลาดับดังต่อไปนี้
(1) ติดต่อประสานงานกับผู้นาชุมชนบ้านอาลึ และบ้านอ้อมแก้ว
(2) ทาหนังสือขอลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(3) ทาการลงพื้นที่เก็บข้อมูลบริบทและศักยภาพทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างชุมชนบ้าน
อาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้วจังหวัดสุรินทร์ด้วยการบันทึกข้อมูล กล้องถ่ายภาพ และเครื่องบันทึกเสียง
โดยใช้เทคนิคการประชุมกลุ่มย่อย ของตัวแทนการท่องเที่ยวทั้งสองชุมชน
(4) เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการจัดการประชุมกลุ่มย่อยมาตรวจสอบความถูกต้องเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลในการดาเนินการพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ที่เหมาะสมของชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้วจังหวัดสุรินทร์
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ตัวแทนการท่องเที่ยวของทั้ง สองชุมชนจานวน
30 คนนามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยจาแนกรายละเอียด เปรียบเทียบด้วย
การใช้รูปภาพ ตารางนาเสนอ และอธิบายตามแนวคิด บริบททางทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
แนวคิดองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยว และแนวคิดศักยภาพของชุมชนนาไปสู่การพัฒนา
รูป แบบเครื อข่ายการท่องเที่ย วโดยชุมชนที่เหมาะสมของชุมชนบ้านอาลึ และชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
จังหวัดสุรินทร์
3.2 พัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่าง ชุมชนบ้านอาลึ และชุมชน
บ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์
ประชากรประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือประชาชนในชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้าน
อ้อมแก้วจังหวัดสุรินทร์
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะ
เป็ น ใช้เทคนิ คแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์การเลื อกกลุ่ มตัวอย่างคือ ผู้นาชุมชน คณะกรรมการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน และประชาชนผู้ มีส่ว นเกี่ยวข้ อง ของชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้า นอ้อมแก้ว
จังหวัดสุรินทร์ จานวน 30 คน โดยแบ่งเป็นชุมชนละ 15 คน
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เครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ใช้วิธีการอบรม
เชิงปฏิบัติการ โดยใช้วิทยากรพิเศษ คือ เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว สานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสุรินทร์กิจกรรมคือการอบรม วางแผน และสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวร่วมกัน ตามแนวคิด
แนวทางการทางานเพื่อสร้างเครือข่าย ประกอบด้วยการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
ชุม ชน การจั ด ฝึ ก อบรมเพื่ อพั ฒ นาบุ คลากรร่ ว มกัน สร้า งกิ จกรรมที่ ทาร่ว มกั นเพื่อ สร้ างพลั งของ
เครือข่าย
การเก็บรวบรวมข้อมูล ฝึกอบรมให้ความรู้การประสานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดย
วิทยากรผู้มีความรู้ด้านการประสานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้แก่ผู้นาและคณะกรรมการการ
ท่องเที่ยวทั้งสองชุมชน และร่วมกันสร้างสรรค์โปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมกับทั้ง สอง
ชุมชนและกาหนดรูปแบบการบริหารจัดการในทุกด้าน
การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลที่ได้จากการการฝึกอบรมให้ความรู้ ในการสร้างรูปแบบเครือข่ายการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในประเด็น การบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวและโปรแกรมนาเที่ยว การนาเที่ยวของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การให้บริการต่าง ๆ
และที่พักแบบโฮมสเตย์ การพัฒนาสินค้าที่ระลึก และการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ ร่วมกันวางแผน
สร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวของเครือข่ายร่วมกัน รวมถึงการการวางแผนการบริหารจัดการเครือข่าย
ร่ว มกัน จากนั้ น ได้ทาการประเมิน การเป็นเครือข่ายแท้จริง ของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน
นาไปสู่การเสนอรูปแบบเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อม
แก้วจังหวัดสุรินทร์ต่อไป
3.3 เสนอรูปแบบเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่าง ชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อม
แก้ว จังหวัดสุรินทร์
ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือประชาชนในชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้าน
อ้อมแก้วจังหวัดสุรินทร์
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือผู้นาชุมชนคณะกรรมการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนและประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ของชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์
จานวน 30 คนโดยแบ่งเป็นชุมชนละ 15 คน รวมถึงผู้วิจัย นักวิชาการ นักพัฒนาการท่องเที่ยว
เครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในเสนอรูปแบบเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างชุมชนบ้านอาลึ
และชุมชนบ้านอ้อมแก้วจังหวัดสุรินทร์ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้เทคนิคการ
ประชุมกลุ่มย่อยของผู้นาชุมชนและคณะกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้ง สองชุมชน รวมถึงผู้วิจัย
นักวิชาการนักพัฒนาการท่องเที่ยว และตัวแทนองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งสองตาบล
การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวมรวมข้อมูลในการเสนอรูปแบบเครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนระหว่างชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์ ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้
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เทคนิคการประชุมกลุ่มย่อย ตามแนวคิดการบริการจัดการประกอบด้วย การจัดการแหล่งท่องเที่ยว
การนาเที่ยวของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การให้บริการและบ้านพักแบบโฮมสเตย์ การพัฒนาสินค้าที่ระลึก
และการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
การวิเ คราะห์ข้อมูล ข้อมูล ที่ได้จากการสั มภาษณ์ เชิงลึ กตั ว แทนการท่องเที่ยวทั้งสองชุมชน
นักวิชาการและนักพัฒนาการท่องเที่ยว ถึงรูปแบบเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างชุมชนบ้าน
อาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้วจังหวัดสุรินทร์ นามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากผู้รู้ในชุมชนและนักวิจัยตลอดจน
นักวิชาการเพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวคือ คู่มือรูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนระหว่างชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์ต่อไป
ตารางที่ 3.1 สรุปวิธีดาเนินการวิจัย
ลาดับ
วัตถุประสงค์
1 ศึกษาบริบทและ
ศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
โดยชุมชนระหว่าง
ชุมชนบ้านอาลึและ
ชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มตัวอย่าง
ตัวแทนการท่องเที่ยว
ของชุมชนบ้านอาลึ
และชุมชนบ้านอ้อม
แก้ว จานวน 30 คน
แบ่งเป็นชุมชนละ 15
คน

เครื่องมือ
แบบสัมภาษณ์เชิง
ลึก โดยใช้เทคนิค
การประชุมกลุ่ม
ย่อย

แนวคิดที่ใช้
- บริบททาง
ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวโดย
ชุมชน
- องค์ประกอบ
ทางการท่องเที่ยว
- ศักยภาพของ
ชุมชน 7 ประการ
2 พัฒนารูปแบบ
ตัวแทนการท่องเที่ยว การฝึกอบรมเชิง
การสร้างเครือข่าย
เครือข่ายการจัดการ ของชุมชนบ้านอาลึ ปฏิบัติการ วางแผน ในระดับชุมชน
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
และชุมชนบ้านอ้อม การจัดโปรแกรมนา - จัดเวที
ระหว่างชุมชนบ้านอาลึ แก้วจานวน 30 คน เที่ยวร่วมกัน
แลกเปลี่ยน
และชุมชนบ้านอ้อม
แบ่งเป็นชุมชนละ
ระหว่างเครือข่าย ประสบการณ์
แก้วจังหวัดสุรินทร์
15 คน
การท่องเที่ยวโดย ระหว่างชุมชน
ชุมชน
- การศึกษาดูงาน
ระหว่างกัน
- จัดฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากร
- สร้างกิจกรรมที่
ทาร่วมกันเพื่อสร้าง
พลังของเครือข่าย
ตารางที่ 3.1 สรุปวิธีดาเนินการวิจัย (ต่อ)
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ลาดับ

วัตถุประสงค์

กลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือ

3

เสนอรูปแบบเครือข่าย
การจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนที่เหมาะสม
ระหว่างชุมชนบ้านอาลึ
และชุมชนบ้านอ้อม
แก้วจังหวัดสุรินทร์

ตัวแทนการท่องเที่ยว
ของชุมชนบ้านอาลึ
และชุมชนบ้านอ้อม
แก้วจานวน 30 คน
แบ่งเป็นชุมชนละ
15 คน

แบบสัมภาษณ์เชิง
ลึกโดยใช้เทคนิค
การประชุมกลุ่ม
ย่อย

แนวคิดที่ใช้
- การจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวและ
โปรแกรมนาเที่ยว
- การนาเที่ยวของ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- การให้บริการ
ต่างๆและที่พักแบบ
โฮมสเตย์
- การพัฒนาสินค้า
ที่ระลึก
- การพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์
- การรับรู้และ
มุมมองที่เหมือนกัน
- การมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน
- มีความสนใจหรือ
มีผลประโยชน์
ร่วมกัน
- การมีส่วนร่วม
ของสมาชิกทุกคน
ในเครือข่าย
- มีการเสริมสร้าง
ซึ่งกันและกัน
- มีการเกื้อหนุน
พึ่งพากัน
- มีปฏิสัมพันธ์เชิง
แลกเปลี่ยน

หลังจากทาการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการวิจัยแล้ว จะได้มาซึ่งนวัตกรรมการ
ท่องเที่ยว คือคู่มือรูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างชุมชนบ้านอาลึและชุมชน
บ้านอ้อมแก้วจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นแบบแผนในการจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว และยังสามารถเป็นต้นแบบในการสร้างเครือข่ายการจัดการ
ท่องเทีย่ วโดยชุมชน ให้กับชุมชนอื่น ๆ ในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยเรื่อง รูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมของชุมชนบ้านอาลึและ
ชุมชนบ้ านอ้ อมแก้ว จั งหวัดสุ ริ น ทร์ ผู้ วิ จัย ขอน าเสนอผลการวิจั ย ในประเด็น ที่ส าคัญ ตามล าดั บ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
4.1 บริ บ ทและศั ก ยภาพทางการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนระหว่ า งชุ ม ชนบ้ า นอาลึ แ ละชุ ม ชน
บ้านอ้อมแก้วจังหวัดสุรินทร์
บริบทและศักยภาพทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
จังหวัดสุรินทร์ สามารถสรุปประเด็นหลัก ๆ ได้ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 4.1 พิธีกรรมการราแกลมอแกลออ
4.1.1 ชุมชนบ้านอาลึ อาเภอสาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
ชุมชนบ้านอาลึ มีบริบทของทรัพยากรการท่องเที่ยวคือ เป็นชุมชนพื้นบ้านชาวกูยพื้นเมือง
ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ชนเผ่าของจังหวัดสุรินทร์ ที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เป็น
ของตัวเองอยู่มากมายซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ วัฒนธรรมภาษาพูดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีเครื่อง
แต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนคือผ้าย้อมมะเกลือ มีบ้านพักโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์
ไทย 15 หลั ง ไว้ร องรั บนั กท่องเที่ยวและเป็นเสน่ห์ ที่ดึงดูดแก่นักท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวในเชิ ง
อนุรักษ์ มีศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว เรื่องวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนพื้นบ้านโบราณที่ยังคงมี
ให้เห็น มีการดาเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายจากบรรพบุรุษจวบจนปัจจุบั นนับเป็นเวลานับร้อยปี ภายใต้
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ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี วัฒ นธรรมและและการแต่งกายแบบโบราณที่สื บทอดกันมา ไว้คอยรับ
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนอย่างเช่นบ้านเรือน และฉางข้าวโบราณที่สร้างขึ้นด้วยสถาปั ตยกรรมแบบกูย
ทาไร่นาเกษตรกรรม แบบดั้งเดิม และการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน พิธีกรรมการ
บายศรีสู่ขวัญเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมชม พิธีกรรมราแกลมอ และราแกลออ ซึ่งเป็น
พิธีกรรมทีร่ ักษาผู้ป่วยไม่ทราบสาเหตุที่หาดูได้ยากนอกจากที่ชุมชนชาวกูยบ้านอาลึ
ข้อมูลด้านพื้นที่
หมู่บ้านอาลึ มีเนื้อที่ประมาณ 2,059 ไร่ โดยจาแนกได้ดังนี้
(1) พื้นที่อยู่อาศัย รวม 145 ไร่
(2) พื้นที่ทาการเกษตร รวม 1,882 ไร่
(3) พื้นที่สาธารณะ รวม 32 ไร่
ข้อมูลครัวเรือนและประชากร
บ้านอาลึมีจานวนครัวเรือนทั้งหมด 135 ครัวเรือนจานวนประชากรทั้งหมด 686 คน แยก
เป็นชาย 335คนและหญิง 352 คน
ข้อมูลด้านการศึกษา
หมู่ บ้ า นอาลึ เป็ น หมู่ บ้ า นขนาดเล็ ก อยู่ ใ นเขตบริ ก ารของโรงเรี ย นบ้ า นตะเคี ย น
ตาบลสาโรงทาบ อาเภอสาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
อาชีพของประชาชนบ้านอาลึ ได้แก่
(1) อาชีพทานา จานวน 142 ครัวเรือน
(2) อาชีพรับจ้างทั่วไป จานวน 75 ครัวเรือน
(3) อาชีพ รับราชการ จานวน 4 ครัวเรือน
สภาพทางภูมิศาสตร์
หมู่บ้านอาลึ ตั้งอยู่ ห่างจากที่ว่าการอาเภอสาโรงทาบ ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
และห่างจากจังหวัดสุรินทร์ ประมาณ 58 กิโลเมตร
(1) ทิศ เหนื อ ติ ด ต่อ กั บ ถนนลาดยางสาย 226 ต าบลส าโรงทาบ อ าเภอส าโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร์
(2) ทิศใต้ ติดต่อกับ ห้วยลาพอก ตาบลสาโรงทาบอาเภอสาโรงทาบจังหวัดสุรินทร์
(3) ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านตะเคียน หมู่ที่ 12 ตาบลสาโรงทาบ อาเภอสาโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร์
(4) ทิ ศ ตะวั น ตก ติ ด ต่ อ กั บ บ้ า นกุ ง หมู่ ที่ 2 ต าบลส าโรงทาบ อ าเภอส าโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร์
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ภาพที่ 4.2 แผนที่ท่องเที่ยวชุมชนบ้านอาลึ
กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอาลึ
(1) ศึกษาวัฒนธรรมชาวกูยบ้านอาลึ เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา ไม่ว่าจะเป็นภาษากูย
วัฒนธรรมการย้อมผ้ามะเกลือ การแซวผ้า ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนบ้านอาลึ
(2) การแสดงพิธีการราแกลมอเป็นพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจ จุบัน
เป็นพิธีกรรมที่ใช้รักษาผู้ป่วยที่ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ
(3) การพักบ้านพักแบบโฮมสเตย์บ้านพักโฮมสเตย์ 15 หลังที่ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
ไว้รองรับนักท่องเที่ยว
(4) การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ (มะเกลือ) การทอผ้า
พื้นเมือง และการแซวผ้า
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ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนบ้านอาลึ จากข้อมูลที่ได้จากการจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในด้านบริบทและศักยภาพทางการท่องเที่ยวของชมชนในประเด็น ศักยภาพข้อจากัดโอกาส
และความเสี่ยงดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 การศึกษาศักยภาพและข้อจากัดของชุมชนบ้านอาลึ
ประเด็นศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

ศักยภาพ
ชุมชนบ้านอาลึโดดเด่น
ทางด้านทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
- การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์
ด้วยผ้าย้อมมะเกลือแบบชาว
กูย
- ภาษากูยภาษาการพูดที่เป็น
เอกลักษณ์ของชาวบ้านอาลึ
- การทอผ้าพื้นเมืองและการ
แซวผ้าแบบชาวกูย
- ประเพณีการแสดงราแกลมอ
พิธีกรรมความเชื่อของชาวกูย
- ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชาว
กูยบ้านอาลึ
- มีบ้านพักโฮมสเตย์ที่ได้รับ
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยไว้
บริการนักท่องเที่ยว
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น - นิทาน ตานานการสร้างเมือง
ของชาวกูยที่มีความเป็นมาที่
น่าสนใจ
- การเลี้ยงไหมแบบครบวงจร
แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน
- บ้านโบราณ แสดงข้างของ
เครื่องใช้ขาวคนกูยโบราณ
องค์กรภายในชุมชน
- มีกลุ่มอาชีพฐานการเรียนรู้
ต่าง ๆ ที่เข้มแข็ง
- มีผู้นาชุมชนที่เข้มแข็ง ได้รับ
การยอมรับจากชุมชน
- ชุมชนให้ความร่วมมือในการ

ข้อจากัด
ไม่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ
- การรับวัฒนธรรมสมัยใหม่เข้า
มาในชุมชนทาให้เยาวชนสนใจใน
วัฒนธรรมของตนเองน้อยลง
- คนในชุมชนเข้าร่วมพิธีกรรม
น้อยลง
- ขาดเยาวชนรุ่นใหม่ที่เข้ามาสืบ
ทอดวัฒนธรรมของชุมชน
- ขาดทักษะภาษาเขมรและ
ภาษาอังกฤษ ในการสนทนากับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

- ขาดเยาวชนรุ่นใหม่มาสืบทอด
- ประชาชนส่วนใหญ่ ยังต้อง
พึ่งพาอาศัยองค์กรภายนอก ใน
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ
มากกว่าพึ่งตนเอง
- มีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน
- ผู้นาทางานหลายอย่างทาให้
การประสานงานไม่มี
ประสิทธิภาพ
- ขากการกระจายบทบาทใน

65
ตารางที่ 4.1 การศึกษาศักยภาพและข้อจากัดของชุมชนบ้านอาลึ (ต่อ)
ประเด็นศึกษา

ศักยภาพ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ
การเงินหรือกองทุนของชุมชน มีกองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่ง
เงินกู้ดอกเบี้ยต่าแก่ชาวบ้าน
และกิจกรรมที่สร้างรายได้

ข้อจากัด
การปฏิบัติงาน
ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์
อื่นได้ นอกจากที่ระบุไว้ใน
ระเบียบ

ตารางที่ 4.2 การศึกษาโอกาสและความเสี่ยงของชุมชนบ้านอาลึ
ประเด็น
นักท่องเที่ยว

โอกาส
นักท่องเที่ยวที่สนใจการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนมีจานวน
เพิ่มขึ้นจากเดิม

เส้นทางที่เกี่ยวเนื่อง

มีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงที่มี
ชื่อเสียง ที่สามารถดึงดูดความ
สนใจของนักท่องเที่ยว
การพัฒนาเส้นทางคมนาคมและ หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วน
ระบบขนส่งสาธารณะให้เข้าถึง เกี่ยวข้องขาดแคลน
ชุมชนอย่างง่าย
งบประมาณในการสนับสนุน
ปรับปรุง
สามารถประสานงานกับเครือ การประสานงานกับหน่วยงาน
ขาย หน่วยงานภาครัฐ
อื่น ๆ ไม่ได้ผลเท่าที่ควร
ภาคเอกชนในการขอความ
ร่วมมือได้เป็นอย่างดี
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้วย
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง จัด
วัฒนธรรมชาวกูยที่ไม่เหมือน
โปรโมชั่นทัวร์ราคาประหยัด
ใครสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
- ส่งเสริมให้ชุมชนบ้านอาลึเป็น งบประมาณในการสนับสนุนมี
ชุมชนการท่องเที่ยวเชิง
ไม่เพียงพอ
วัฒนธรรมอย่างเต็มรูปแบบ
- ส่งเสริมชุมชนบ้านอาลึเป็น
ต้นแบบชุมชนบ้านสวยเมืองสุข
มีความเข้าใจในเรื่องการพัฒนา องค์กรสนับสนุนไม่ได้ทราบ
ตั้งแต่รากฐานของชุมชน
ปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง

การคมนาคม

ความร่วมมือ

การแข่งขัน
นโยบายรัฐ

องค์กรสนับสนุน

ความเสี่ยง
- นักท่องเที่ยวสนใจการ
ท่องเที่ยวรูปแบบอื่นมากกว่า
- นักท่องเที่ยวไม่ติดต่อชุมนมา
ก่อนการเข้ามาในชุมชน
ชุมชนมีทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่คล้ายกันกับคู่แข่ง
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รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอาลึในปัจจุบัน
รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอาลึในปัจจุบัน มี 2 รูปแบบ คือ โปรแกรม
1 วัน และโปรแกรม 2 วัน 1 คืน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รูปแบบที่ 1โปรแกรมท่องเที่ยวบ้านอาลึ 1 วัน
0 9.00 น. ออกจากสุรินทร์สู่อาเภอสาโรงทาบแวะชมกลุ่มชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยเสนง
ต าบลส าโรงทาบ ชมการผลิ ต น้ าหมั ก ชี ว ภาพ-อิ น ทรี ย์ น้ าหมั ก ไล่ ยุ ง นวั ต กรรม
ผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรต่างๆและซื้อของที่ระลึก
10.00 น. ชมศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวกูยบ้านใหม่ศรีสาโรง ชมการทอผ้าไหมพื้นเมือง
การตัดเสื้อผ้าไหม และการแซวผ้า
11.00 น. แวะสักการระหลวงพ่อตะเคียนทอง ณ วัดตะเคียน อาเภอสาโรงทาบ ชมอนุสาวรีย์เจดี
ไม้เก่าแก่หลายร้อยปีของชาวกูย เครื่องมือเครื่องใช้โบราณของชาวกูย ณ ศูนย์เรียนรู้
วัฒนธรรมชาวกูย วัดตะเคียน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านอาลึโฮมสเตย์ ด้วยอาหารพื้นเมือง การบายศรีสู่
ขวัญ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว ชมการแสดงการราแกลมอ แกลออ การละเล่นท้องถิ่น
14.30 น. ชมสวนมะนาวแป้นเงินล้าน ณ บ้านโนนบุรี ตาบลสาโรงทาบ สาธิตการปลูกมะนาว
การตอนกิ่งและซื้อผลิตภัณฑ์จากสวนมะนาวแป้นเงินล้าน
16.30 น. เดินทางกลับ
รูปแบบที่ 2 โปรแกรมท่องเที่ยวบ้านอาลึ 2 วัน 1 คืน
วันแรก
09.00 น. ออกจากสุรินทร์สู่อาเภอสาโรงทาบแวะชมกลุ่มชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยเสนง
ตาบลสาโรงทาบ ชมการผลิตน้าหมักชีวภาพ-อินทรีย์ น้าหมักไล่ยุง นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆและซื้อของที่ระลึก
10.30 น. ชมศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวกูยบ้านใหม่ศรีสาโรง ชมการทอผ้าไหมพื้นเมือง
การตัดเสื้อผ้าไหม และการแซวผ้า
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. แวะสักการระหลวงพ่อตะเคียนทอง ณ วัดตะเคียน อาเภอสาโรงทาบ ชมอนุสาวรีย์
เจดีไม้เก่าแก่หลายร้อยปีของชาวกูย เครื่องมือเครื่องใช้โบราณของชาวกูย ณ ศูนย์
เรียนรู้วัฒนธรรมชาวกูย วัดตะเคียน
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16.00 น. เข้าพักที่บ้านอาลึโฮมสเตย์
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ด้วยอาหารพื้นเมืองและบรรยากาศแบบพื้นเมือง การบายศรี
สู่ขวัญต้อนรับนักท่องเที่ยว ชมการแสดงการราแกลมอ แกลออ การละเล่นท้องถิ่น
วันที่สอง
07.00 น. ตักบาตรพระสงค์ตอนเช้า
- รับประทานอาหารเช้าที่บ้านโฮมสเตย์
- เซ้นไหว้ปู่ตสตามแบบชาวกูยและชุมวิถีชีวิตของชุมชน
- ชมบ้านเก่นของกูน และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ
- ชมกระบวนการย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ (มะเกลือ)
- ชมการเลี้ยงไหมแบบครบวงจร
- ชมบรรยากาศหมู่บ้านที่มีต้นมะเกลือมากที่สุด ที่บ้านกุง ตาบลสาโรงทาบ
12.00 น รับประทานอาหารกลางวัน
- ชมสวนมะนาวแป้นเงินล้าน ณ บ้านโนนบุรี ตาบลสาโรงทาบ สาธิตการปลูก
มะนาว การตอนกิ่งและซื้อผลิตภัณฑ์จากสวนมะนาวแป้นเงินล้าน
16.30 น. เดินทางกลับ
4.1.2 ชุมชนบ้านอ้อมแก้ว อาเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

ภาพที่ 4.3 กิจกรรมการล่องเรือชมลาห้วยทับทันชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
ชุมชนบ้านอาลึ มีบริบทของทรัพยากรการท่องเที่ยว และศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
เป็นแหล่งเรีย นรู้ ทางการดารงชีวิตของชาวบ้านในหมู่บ้านทั้ง 3 เผ่ าของจังหวัดสุรินทร์คือเผ่ าลาว
(อีสาน) เผ่ากวย (กูย) เผ่าเขมร (ขแมร์) มีศักยภาพมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในลาห้วยทับทัน
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ซึ่งเป็นลาน้าสายเล็ก ๆ ที่ไหลผ่านชุมชน กิจกรรมล่องเรือชมบรรยากาศธรรมชาติของลาห้วยศึกษา
พรรณไม้ของชุมชนในกลางวันและกิจกรรมล่องเรือชมจันทร์ดูหิ่งห้อยในกลางคืน นอกจากนี้ยังมีฐาน
การเรียนรู้ที่เกิดจากอาชีพของคนในชุมชน 4 ฐานการเรียนรู้ด้วยกัน เช่น กลุ่มทอเสื่อกกและแปรรูป
ผลิ ตภัณฑ์กลุ่มทอผ้ าไหมสิ นค้า OTOP ระดับ3-5ดาว กลุ่ มจักรสานไม้ไผ่ และพลาสติก ภูมิ ปัญญา
ชาวบ้ า น กลุ่ ม ขนมไทยสิ น ค้ า OTOP ระดั บ จั ง หวั ด และบ้ า นพั ก โฮมสเตย์ ร องรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ได้มาสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่าย สงบสุขของชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
4.1.2.1 ข้อมูลด้านพืน้ ที่ ชุมชนบ้านมีเนื้อทีป่ ระมาณ 2,480 ไร่ แบ่งออกเป็น
1) พืน้ ทีเ่ พือ่ อยู่อาศัย รวม 192 ไร่
2) พืน้ ทีท่ าการเกษตร (ทานา ทาสวน ทาไร่) รวม 2,267 ไร่
3) พืน้ ทีส่ าธารณะ รวม 21 ไร่
4.1.2.2 ข้อมูลด้านประชากร
จานวนครัวเรือนทั้งหมด 157 ครัวเรือน จานวนประชากรทั้งหมด 679คน โดย
จาแนกเป็นชาย 349 คนและหญิง 330 คน
4.1.2.3 ข้อมูลด้านการศึกษา
หมู่บ้านอ้อมแก้วเป็นหมู่บ้านขนาดกลาง อยู่ในเขตบริการของโรงเรียนวิทยา
ราษฎร์นุกูล
4.1.2.4 ลักษณะอาชีพของประชาชนในหมู่บ้านอ้อมแก้ว
1) อาชีพทาการทานา จานวน 130ครัวเรือน
2) ทาสวน/ทาไร่ จานวน 20 ครัวเรือน
3) อาชีพรับจ้าง จานวน 5 ครัวเรือน
4) อาชีพอื่น ๆ จานวน 2 ครัวเรือน
4.1.2.5 ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
1) การมีไฟฟ้าใช้ของครัวเรือน ชุมชนบ้านอ้อมแก้วมีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน
จานวน 175 ครัวเรือน
2) ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ
3) ไม่มแี หล่งน้าสาธารณะที่สร้างขึ้น
4) มีแหล่งน้าตามธรรมชาติ (ห้วย หนอง คลอง บึง) จานวน 1 แห่ง
5) แหล่ ง น้ าดื่ ม น้ าใช้ ที่ ส ร้ า งขึ้ น จ านวน 2 แห่ ง ประกอบด้ ว ย บ่ อ บาดาล
จานวน 1 แห่ง บ่อน้าตื่น จานวน 1 แห่ง ถังเก็บน้าฝน (คสล) จานวน 2 แห่ง
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4.1.2.5 สภาพทางภูมิศาสตร์
หมู่บ้านอ้อมแก้วตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอศรีณรงค์ระยะทาง 10 กิโลเมตร
และห่างจากจังหวัดสุรินทร์ประมาณ 65 กิโลเมตร ชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ตั้งอยู่ที่ ตาบลศรีสุข อาเภอศรี
ณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้
1) ทิ ศ เหนื อ ติ ด ต่ อ กั บ บ้ า นตรวดหมู่ ที่ 15 ต าบลตรวจ อ าเภอศรี ณ รงค์
จังหวัดสุรินทร์
2) ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านศรีสุขหมู่ที่ 1 ตาบลศรีสุข อาเภอศรีณรงค์ จังหวัด
สุรินทร์
3) ทิศตะวัน ออก ติด ต่อกับ บ้านนอนหมู่ที่ 5 ตาบลศรีสุ ข อาเภอศรีณรงค์
จังหวัดสุรินทร์
4) ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านพระจันทร์หมู่ที่ 8 ตาบลศรีสุข อาเภอศรีณรงค์
จังหวัดสุรินทร์

ภาพที่ 4.4 แผนที่ท่องเที่ยวชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
(1) ล่องเรือชมธรรมชาติ ลาห้วยทับทัน ศึกษาธรรมชาติ และล่องเรือชมหิ่งห้อยยามค่าคืน
(2) ศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้า นศึกษาวิธีชีวิตชุมชนวัฒนธรรม 3 ชนเผ่า
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เขมร ลาว กูย ของประชาชนบ้านอ้อมแก้ว ที่อาศัยอยู่ด้วยกัน และมีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลั กษณ์ของ
ตนเอง และและกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่
(2.1) กลุ่มทอเสื่อกกและแปรรูปผลิตภัณฑ์
(2.2) กลุ่มทอผ้าไหม
(2.3) กลุ่มจักสานไม้ไผ่และพลาสติก
(2.4) กลุ่มขนมไทย
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนบ้านอ้อมแก้วจากข้อมูลที่ได้จากการจัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการในด้านบริบทและศักยภาพทางการท่องเที่ยวของชมชนในประเด็น ศักยภาพ ข้อจากัด
โอกาสและความเสี่ยงดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.3 การศึกษาศักยภาพและข้อจากัดของชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
ประเด็นศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

ศักยภาพ
ล่องเรือศึกษาธรรมชาติลาห้วย
ทับทัน ชมหิงห้อยยามค่าคืน

วัฒนธรรมและวิถีชีวิต

- การทอผ้าพื้นเมืองที่เป็น
เอกลักษณ์ของบ้านอ้อมแก้ว
- วัฒนธรรม 3 ชนเผ่า เขมร
ลาว กูยที่มีวิถีชีวิตที่เป็น
เอกลักษณ์
- การรา 3 เผ่า เขมร ลาว กูย
กลุ่มอาชีพภูมปัญญาท้องถิ่น
เช่น
(1) กลุ่มทอเสื่อกกและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์
(2) กลุ่มทอผ้าไหม
(3)กลุ่มจักสานไม้ไผ่และ
พลาสติก
(4) กลุ่มขนมไทย
มีการจัดตั้งกลุ่มการท่องเที่ยว
ขึ้นและมีโครงสร้างการทางาน
แบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน

ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

องค์กรภายในชุมชน

ข้อจากัด
- กิจกรรมล่องเรือชมหิงห้อย
จัดได้ในช่วงฤดูฝน
- รองรับคนได้ไม่มาก
- มีความเปราะบางในการดูแล
- ผู้มีความรู้ในด้านวัฒนธรรม
น้อยลง
- เยาวชนรุ่นใหม่ไม่ให้ความ
สนใจ
- ขาดผู้สืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
- ขาดความรู้ด้านการตลาดใน
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน

- มีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันใน
กลุ่มสมาชิก
- ชาวบ้านบางส่วนไม่ให้ความ
รวมมือ
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ตารางที่ 4.3 การศึกษาศักยภาพและข้อจากัดของชุมชนบ้านอ้อมแก้ว (ต่อ)
ประเด็นศึกษา
การเงินหรือกองทุนของชุมชน

ศักยภาพ
ข้อจากัด
มีกองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งเงินกู้ ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์
ดอกเบี้ ย ต่ าแก่ ช าวบ้ า นและ อื่ น ได้ นอกจากที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
กิจกรรมที่สร้างรายได้
ระเบียบ

ตารางที่ 4.4 การศึกษาโอกาสและความเสี่ยงของชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
ประเด็น
นักท่องเที่ยว
เส้นทางที่เกี่ยวเนื่อง
การคมนาคม
ความร่วมมือ

การแข่งขัน
นโยบายรัฐ
องค์กรสนับสนุน

โอกาส
เกิดการบอกต่อจากกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่เคยมาท่องเที่ยว
ในชุมชน
มีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงที่มี
ชื่อเสียง ที่สามารถดึงดูดความ
สนใจของนักท่องเที่ยว
การพัฒนาเส้นทาคมนาคมให้มี
ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
และรถประจาทางเข้าถึงชุมชน
ผู้นามีความสามารถ ได้รับการ
ยอมรับจากชุมชนและสามารถ
ประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกได้เป็นอย่างดี
ชุมชนมีทรัพยากรการท่องเที่ยว
ที่หลากหลาย ไม่เหมือนใคร

ความเสี่ยง
จานวนนักท่องเที่ยวลดลง
ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร
ชุมชนมีทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่คล้ายคลึงกันกับ
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
ไม่มีรถประจาทางเข้าถึงชุมชน
ไม่ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอก
คู่แข่งทางการท่องเที่ยว จัด
กิจกรรมที่มีความน่าสนใจ
มากกว่า
การทางานไม่มีความต่อเนื่อง
ขาดการติดตามประเมินผล

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุก
หมู่บ้านมีงบประมาณสนับสนุน
และช่วยประชาสัมพันธ์
มีความเข้าใจเรื่องแนวคิดการ เอาองค์กรตัวเองเป็นศูนย์กลาง
พัฒนาจากพื้นฐานของชุมชน ให้ ต้องการให้ผลงานออกมาเร็ว ๆ
ความสาคัญกับการมีส่วนร่วม
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รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอ้อมแก้วในปัจจุบัน
รูปแบบที่ 1 โปรแกรมท่องเที่ยวบ้านอ้อมแก้ว1 วัน
08.00 น. พร้อมกันที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านอ้อมแก้ว
08.30 น. การไหว้สักการะศาลปู่ตาหมู่บ้านและกราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนทอง
09.00 น. - ชมฐานการเรียนรู้การทอเสือกก+ไหล
- ชมฐานการเรียนรู้วิธีการเลี้ยงหม่อนไหม+ทอผ้าไหม
- ชมฐานเรียนรู้งานจักสาน ทาไม้กวาด
- ชมฐานการเรียนรู้การทาขนมไทย
12.00 น. รับประทางอาหารกลางวัน
15.00 น. ล่องเรือชมธรรมชาติตลอดลาห้วยทับทัน
17.00 น. เดินทางกลับ
รูปแบบที่ 2 โปรแกรมท่องเที่ยวบ้านอ้อมแก้ว 2 วัน 1 คืน (วันแรก)
08.00 น. พร้อมกันที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านอ้อมแก้ว
08.30 น. การไหว้สักการะศาลปู่ตาหมู่บ้านและกราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนทอง
09.00 น. - ชมฐานการเรียนรู้การทอเสือกก+ไหล
- ชมฐานการเรียนรู้วิธีการเลี้ยงหม่อนไหม+ทอผ้าไหม
- ชมฐานเรียนรู้งานจักสาน ทาไม้กวาด
- ชมฐานการเรียนรู้การทาขนมไทย
12.00 น. รับประทางอาหารกลางวัน
13.30 น. เดินทางไปชมสวนมะนาว
15.00 น. ล่องเรือชมธรรมชาติตลอดลาห้วยทับทัน
16.30 น. เข้าบ้านพักโฮมสเตย์พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกันที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
18.00 น. พร้อมกันที่ท่าเรือพิกุลทองเพื่อล่องเรือห้วยทับทัน ชมจันทร์ ดูหิงห้อย (ช่วงฤดูฝน)
19.00 น. พร้อมกันที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านอ้อมแก้ว
- ชมการแสดงบายศรีสู่ขวัญ ของเยาชนบ้านอ้อมแก้ว
- กิจกรรมนันทนาการก่อนเข้านอน
วันที่สอง
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ ศักยภาพ ข้อจากัด โอกาส และความเสี่ยงร่วมกันของชุมชนบ้านอาลึ
06.30 น. ตื่นตักบาตรหน้าบ้านพักโฮมสเตย์
และชุมชนบ้านอ้อมแก้วดังตารางต่อไปนี้
07.30 น. รับประทานอาหารเช้ากับเจ้าของบ้านพัก
08.30 น. พร้อมกันที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านอ้อมแก้ว เพื่อเดินทางกลับ
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ตารางที่ 4.5 การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ ศักยภาพ ข้อจากัด โอกาส และความเสี่ยงร่วมกัน
ของชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
ประเด็น
ทรัพยากรธรรมชาติ
บ้านอาลึ
บ้านอ้อมแก้ว

วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
บ้านอาลึ

บ้านอ้อมแก้ว

ศักยภาพ

ข้อจากัด

ชุมชนบ้านอาลึโดดเด่นทางด้าน
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม
ล่องเรือศึกษาธรรมชาติลาห้วย
ทับทัน ชมหิงห้อยยามค่าคืน

ไม่มีทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ

-การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์
ด้วยผ้าย้อมมะเกลือแบบชาวกูย
- ภาษากูยภาษาการพูดที่เป็น
เอกลักษณ์ของชาวบ้านอาลึ
- การทอผ้าพื้นเมืองและการ
แซวผ้าแบบชาวกูย
- ประเพณีการแสดงราแกลมอ
พิธีกรรมความเชื่อของชาวกูย
- ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชาว
กูยบ้านอาลึ
- มีบ้านพักโฮมสเตย์ที่ได้รับ
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยไว้
บริการนักท่องเที่ยว
- การทอผ้าพื้นเมืองที่เป็น
เอกลักษณ์ของบ้านอ้อมแก้ว
- วัฒนธรรม 3 ชนเผ่า เขมร
ลาว กูยที่มีวิถีชีวิตที่เป็น
เอกลักษณ์
- การรา 3 เผ่า เขมร ลาว กูย

- การรับวัฒนธรรมสมัยใหม่เข้า
มาในชุมชนทาให้เยาวชนสนใจ
ในวัฒนธรรมของตนเองน้อยลง
- คนในชุมชนเข้าร่วมพิธีกรรม
น้อยลง
- ขาดเยาวชนรุ่นใหม่ที่เข้ามา
สืบทอดวัฒนธรรมของชุมชน
- ขาดทักษะภาษาเขมรและ
ภาษาอังกฤษ ในการสนทนากับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และ
ภาษาอังกฤษ ในการสนทนากับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

- กิจกรรมล่องเรือชมหิงห้อยจัด
ได้ในช่วงฤดูฝน
- รองรับคนได้ไม่มาก
- มีความเปราะบางในการดูแล
รักษา

- ผู้มีความรู้ในด้านวัฒนธรรม
น้อยลง
- เยาวชนรุ่นใหม่ไม่ให้ความ
สนใจ
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ตารางที่ 4.5 การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ ศักยภาพ ข้อจากัด โอกาส และความเสี่ยงร่วมกัน
ของชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว (ต่อ)
ประเด็น
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
บ้านอาลึ

บ้านอ้อมแก้ว

องค์กรภายในชุมชน
บ้านอาลึ

บ้านอ้อมแก้ว

ศักยภาพ

ข้อจากัด

- นิทาน ตานานการสร้างเมือง
ของชาวกูยที่มีความเป็นมาที่
น่าสนใจ
- การเลี้ยงไหมแบบครบวงจร
แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน
- บ้านโบราณ แสดงข้างของ
เครือ่ งใช้ขาวคนกูยโบราณ
- กลุ่มอาชีพภูมปัญญาท้องถิ่น
เช่น
(1) กลุ่มทอเสื่อกกและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์
(2) กลุ่มทอผ้าไหม
(3)กลุ่มจักสานไม้ไผ่และ
พลาสติก
(4) กลุ่มขนมไทย

- ขาดเยาวชนรุ่นใหม่มาสืบทอด
- ประชาชนส่วนใหญ่ ยังต้อง
พึ่งพาอาศัยองค์กรภายนอก ใน
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ
มากกว่าพึ่งตนเอง

- มีกลุ่มอาชีพฐานการเรียนรู้
ต่าง ๆ ที่เข้มแข็ง
- มีผู้นาชุมชนที่เข้มแข็ง ได้รับ
การยอมรับจากชุมชน
- ชุมชนให้ความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรมต่างๆและการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว
มีการจัดตั้งกลุ่มการท่องเที่ยว
ขึ้นและมีโครงสร้างการทางาน
แบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน

- มีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน
- ผู้นาทางานหลายอย่างทาให้
การประสานงานไม่มี
ประสิทธิภาพ
- ขากการกระจายบทบาทใน
การปฏิบัติงาน

- ขาดผู้สืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
- ขาดความรู้ด้านการตลาดใน
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน

- มีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันใน
กลุ่มสมาชิก
- ชาวบ้านบางส่วนไม่ให้ความ
รวมมือ
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ตารางที่ 4.5 การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ ศักยภาพ ข้อจากัด โอกาส และความเสี่ยงร่วมกัน
ของชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว (ต่อ)
ประเด็น
ศักยภาพ
การเงินหรือกองทุนของชุมชน
บ้านอาลึ
มีกองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งเงินกู้
ดอกเบี้ยต่าแก่ชาวบ้านและ
กิจกรรมที่สร้างรายได้
บ้านอ้อมแก้ว
มีกองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งเงินกู้
ดอกเบี้ยต่าแก่ชาวบ้านและ
กิจกรรมที่สร้างรายได้
นักท่องเที่ยว
บ้านอาลึ
นักท่องเที่ยวที่สนใจการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนมีจานวน
เพิ่มขึ้นจากเดิม
บ้านอ้อมแก้ว
เส้นทางที่เกี่ยวเนื่อง
บ้านอาลึ

บ้านอ้อมแก้ว

ประเด็น
การคมนาคม
บ้านอาลึ

เกิดการบอกต่อจากกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่เคยมาท่องเที่ยว
ในชุมชน

ข้อจากัด
ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์
อื่นได้ นอกจากที่ระบุไว้ใน
ระเบียบ
ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์
อื่นได้ นอกจากที่ระบุไว้ใน
ระเบียบ
- นักท่องเที่ยวสนใจการ
ท่องเที่ยวรูปแบบอื่นมากกว่า
- นักท่องเที่ยวไม่ติดต่อชุมนมา
ก่อนการเข้ามาในชุมชน
จานวนนักท่องเที่ยวลดลง
ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ที่สามารถดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยว
มีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงที่ ที่
สามารถร่วมสร้างเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวและดึงดูดความสนใจ
ของนักท่องเที่ยว
โอกาส

ชุมชนมีทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่คล้ายกันกับคู่แข่ง

- การพัฒนาเส้นทางคมนาคม
และระบบขนส่งสาธารณะให้
เข้าถึงชุมชนอย่างง่าย

- หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วน
เกี่ยวข้องขาดแคลน
งบประมาณสนับสนุน

ชุมชนมีทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่คล้ายคลึงกันกับ
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
ความเสี่ยง
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ตารางที่ 4.5 การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ ศักยภาพ ข้อจากัด โอกาส และความเสี่ยงร่วมกัน
ของชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว (ต่อ)
ประเด็น
บ้านอ้อมแก้ว

ความร่วมมือ
บ้านอาลึ

บ้านอ้อมแก้ว
การแข่งขัน
บ้านอาลึ
บ้านอ้อมแก้ว

นโยบายรัฐ
บ้านอาลึ

บ้านอ้อมแก้ว

โอกาส
ความเสี่ยง
การพัฒนาเส้นทาคมนาคมให้มี - ไม่มีรถประจาทางเข้าถึง
ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ชุมชน
และรถประจาทางเข้าถึงชุมชน - ขาดป้ายบอกทางในการเข้าถึง
ชุมชนที่ชัดเจน
สามารถประสานงานกับเครือ
ขาย หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนในการขอความ
ร่วมมือได้เป็นอย่างดี
ผู้นามีความสามารถ ได้รับการ
ยอมรับจากชุมชน

การประสานงานกับหน่วยงาน
อื่นๆไม่ได้ผลเท่าที่ควร

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้วย
วัฒนธรรมชาวกูยที่ไม่เหมือน
ใครสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
ชุมชนมีทรัพยากรการท่องเที่ยว
ที่หลากหลาย ไม่เหมือนใคร

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง จัด
โปรโมชั่นทัวร์ราคาประหยัด
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
คู่แข่งทางการท่องเที่ยว
จัดกิจกรรมที่มีความน่าสนใจ
มากกว่า

ส่งเสริมให้ชุมชนบ้านอาลึเป็น
ชุมชนการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอย่างเต็มรูปแบบ
ส่งเสริมชุมชนบ้านอาลึเป็น
ต้นแบบชุมชนบ้านสวยเมืองสุข
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
มีงบประมาณสนับสนุนและช่วย
ในการประชาสัมพันธ์

งบประมาณในการสนับสนุนมี
ไม่เพียงพอ

ไม่ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอก

- การทางานไม่มีความต่อเนื่อง
ขาดการติดตามประเมินผล
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ตารางที่ 4.5 การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ ศักยภาพ ข้อจากัด โอกาส และความเสี่ยงร่วมกัน
ของชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว (ต่อ)
องค์กรสนับสนุน
บ้านอาลึ

บ้านอ้อมแก้ว

- มีความเข้าใจในเรื่องการ
พัฒนาตั้งแต่รากฐานของชุมชน
สนับสนุนให้ชุมชน เป็นชุมชน
การท่อเที่ยวที่มีชื่อเสียง
- มีความเข้าใจเรื่องแนวคิดการ
พัฒนาจากพื้นฐานของชุมชน
ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วม

- องค์กรสนับสนุนไม่ได้ทราบ
ปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง
- เอาองค์กรตัวเองเป็น
ศูนย์กลาง ต้องการให้ผลงาน
ออกมาเร็ว ๆ

4.1.3 การวิเ คราะห์ ศักยภาพ ข้อจากัด โอกาส และความเสี่ยงของชุมชนบ้า นอาลึและ
ชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
จากตารางการวิเคราะห์ ศักยภาพ ข้อจากัด โอกาส และความเสี่ยงของชุมชนบ้านอาลึและชุมชน
บ้านอ้อมแก้วที่ผู้วิจัยได้นาเสนอข้างต้น นามาวิเคราะห์ผ่านแนวคิดองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวใน
5 ประเด็น(Dickman 1996) ดังนี้

ภาพที่ 4.5 โฮมสเตย์บ้านอาลึและโฮมสเตย์บ้านอ้อมแก้ว
4.1.3.1 ด้านที่พักชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว มีการจัดบ้านพักโฮมสเตย์
ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอาลึมีจานวนบ้านพัก โฮมสเตย์จานวน 15 หลัง ได้รับการ
ประเมิ น มาตรฐานโฮมสเตย์ ไ ทย ในพ.ศ. 2556-2558 ชุ ม ชนบ้ า นอ้ อ มแก้ ว มี บ้ า นพั ก โฮมสเตย์
จานวน 15 หลัง ได้รับการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ในพ.ศ. 2558-2560 ซึ่งบ้านพักโฮมสเตย์
แต่ละหลังของทั้งสองชุมชน มีการปฏิบัติตาม ดัชนีวัดมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย มีการบริหารจัดการที่
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เป็นระบบในการรับนักท่องเที่ยวของกลุ่มโฮมสเตย์ คือนักท่องเที่ยวติดต่อมาที่กลุ่มโฮมสเตย์ของแต่ละ
ชุมชนหลังจากนั้นประธานกลุ่มก็จะทาการกระจายนักท่องเที่ยวไปยังบ้านพักโฮมสเตย์แต่ละหลัง โดยมี
เกณฑ์การกระจายนักท่องเที่ยวคือการส่งนักท่องเที่ยวให้บ้านพักโฮมสเตย์ตามลาดับ โดยทุกหลังจะ
ได้รับนักท่องเที่ยวอย่างถั่วถึงและด้านการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อม
แก้ ว ให้ การต้ อนรั บ นั ก ท่อ งเที่ย วด้ ว ยความอบอุ่น ให้ บ ริก ารด้ว ยความเต็ม ใจ เสมื อนญาติ พี่ น้อ ง
เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชน

ภาพที่ 4.6 กิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
4.1.3.2 ด้านสิ่งดึงดูดใจชุมชนบ้านอาลึมีทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมชาวกูยที่
โดดเด่ น ไม่ ว่ า จะเป็ น วั ฒ นธรรมด้ า นภาษา การแต่ ง กาย รวมถึ ง พิ ธี ก รรมการร าแลมอ แกลออ
เป็นพิธีกรรมทางความเชื่อ ใช้รักษาอาการป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ
จนถึงปัจจุบันนอกจากวิถีชีวิตชาวกูยที่น่าสนใจแล้วชุมชนบ้านอาลึ มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่น่าสนใจ
เช่น การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ การทอผ้าพื้นเมือง การแซวผ้า การเลี้ยงไหมครบวงจร กลุ่มสัมมาชีพ
ในชุมชน และชมบ้านโบราณ ที่จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ ของชาวกูยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ศึกษา
เรียนรู้ชุมชนบ้านอ้อมแก้วเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ คือลาห้วยทับทัน
เป็นลาห้วยสายเล็ก ๆ ที่ไหลผ่านภายในชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ชุมชนบ้านอ้อมแก้วจึงใช้ลาห้วยทับทัน
จักเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติล่องเรือชมลาห้วยทับทัน ในเวลากลางคือยังมีการจัด
กิจกรรมลิงเรือชมหิ่งห้อยจัดขึ้นในช่วง ฤดูฝน นอกจากทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์แล้วชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ยังมีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม 3 ชนเผ่า เขมร ลาว กูย
ที่รวมตัวกันอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านอ้อมแก้วตั้งแต่การเริ่มก่อตั้งชุมชน และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนที่
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ ถึงวิถีชีวิ ตของชาวชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ซึ่งมี กิจกรรม
การเรี ย นรู้ 4 ฐาน คือ กลุ่ มทอเสื่ อกกและแปรรูปผลิ ตภัณฑ์กลุ่ มทอผ้ าไหมกลุ่ มจักสานไม้ไผ่ และ
พลาสติก และกลุ่มขนมไทย ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนบ้าน
อ้อมแก้ว
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ภาพที่ 4.7 เส้นทางคมนาคมของชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
4.1.3.3 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินทางของชุมชนบ้านอาลึ ชุมชนบ้านอาลึ
มีเส้นทางคมนาคมในการเดินทางเข้าถึงชุมชนที่สะดวกสบาย มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน แต่ปัญหาที่พบ
คือ ชุมชนบ้านอาลึขาดรถขนส่งสาธารณะในการเดินทางเข้าสู่เข้าถึงชุมชนโดยตรง ต้องทาการติดต่อ
ประสานงานถึงชุมชนให้นารถออกมารับนักท่องเที่ยว ชุมนบ้านอ้อมแก้วมีเส้นทางการคมนาคมที่
สะดวกในการเข้า ถึง ชุม ชน ปั ญหาที่พ บคื อ ขาดป้า ยบอกทางไปยัง ชุม ที่ชั ดเจน และขาดรถขนส่ ง
สาธารณะในการเข้าถึ งชุมชนโดยตรง ต้องต้องทาการติดต่อประสานงานให้ชุมชนนารถมอเตอร์ไซ
สามล้อออกไปรับนักท่องเที่ยว
4.1.3.4 ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ชุมชนบ้านอาลึ และชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่พร้อมใช้งานและเพียงพอในการรองรับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น
ไฟฟ้ า น้ าประปา โทรศั พ ท์ ห้ อ งสุ ข า และมี ก ารจั ด เวรยามในการดูแ ลรั ก ษาความปลอดภั ย ของ
นักท่องเที่ยว และชาวบ้านในชุมชนในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ชุมชนได้มีการเตรียมรถพยาบาลฉุกเฉิน
ของตาบลเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในชุมชน

ภาพที่ 4.8 กิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
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4.1.3.5 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนบ้านอาลึเป็น ชุมชนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
จากการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านชุมชนบ้านอาลึ ที่ว่างเว้นจากการประกอบอาชี พหลัก มารวมกลุ่มกัน
ทากิจกรรมและก่อให้เกิดเป็นฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชนเช่น กิจกรรมการทอผ้าไหมพื้นเมือง การ
ย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ การเลี้ยงไหมครบวงจร และกลุ่มสัมมาชีพของชุมชน ชุมชนบ้านอ้อมแก้ว เป็น
ชุมชนที่ทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ และทรัพยากรที่มีอยู่เดินในชุมชนมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ระลึกของชุมชนและเป็นกิจ กรรมฐานการเรียนรู้ของชุมชน เช่น กิจกรรมการทอเสื่อกก การจักสาน
ผลิ ตภัณฑ์จากไม้ไผ่ การทอผ้ าไหม และกิจกรรมการทาขนมไทยในแบบฉบับชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
ทั้งสองชุมชน จั ดกิจ กรรมเพื่อให้เกิดความรู้แก่นักท่องเที่ยว ในช่ว งที่นักท่องเที่ยวพานักในแหล่ ง
ท่องเทีย่ ว เป็นกิจกรรมที่เกิดการผ่อนคลายและเกิดการเรียนรู้ควบคู่กัน
เมื่อนามาวิเคราะห์ผ่ านแนวคิดศักยภาพของชุมชน (สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน,
2546) ชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว มีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของแต่ละชุมชนมีชื่อเสียง
ที่เป็นที่รู้จัก ชุมชนบ้านอาลึมีความโดดเด่นเรื่องเด่นด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชาวกูย
ไม่ว่าจะเป็นภาษา การแต่งกาย และพิธีกรรมความเชื่อชุมบ้านอ้อมแก้วมีความโดดเด่น ด้านทรัพยากร
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ลาห้วยทับทันสายเล็ก ๆ ที่ไหนผ่านชุมชนลักษณะการรวมกลุ่มของชุมชน
เป็นการจัดตั้งกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีแกนนาและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ความ
ขัดแย้ งภายในชุมชนมีกลุ่มคนบางส่ว นไม่ให้ความร่วมมือในการดาเนินการในชุมชน ฐานการผลิ ต
ทั้งสอง ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของตนเอง บ้านอาลึมีผ้าย้อมมะเกลือ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า
ไหม บ้านอ้อมแก้ วมีผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้จากฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ของชุมชน ปัญหา
เร่งด่วนของชุมชนคือขาดงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เป็นชุมชนการท่องเที่ยวเต็ม
รูปแบบ โดยที่ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นเฉพาะตัวของแต่ละชุมชนสามารถ
เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันได้อย่างลงตัวในการสร้างเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกัน และ
สามารถน าเอาทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วของแต่ ล ะชุ ม ชน มาพั ฒ นาเป็ น โปรแกรมน าเที่ ย วอย่ า ง
สร้างสรรค์ของเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของทั้งสองแห่งได้อย่างเหมาะสม
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ภาพที่ 4.9 แผนที่การเดินทางจากชุมชนบ้านอาลึไปยังชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
4.2 พัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่าง ชุมชนบ้านอาลึ และชุมชน
บ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์
การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่าง ชุมชนบ้านอาลึ และชุมชน
บ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์ผู้วิจัยใช้วิธีการพัฒนารูปแบบเครือข่ายด้วยวิธีการจัดการประชุมกลุ่มย่อย
ตั ว แทนการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนบ้ า นอาลึ แ ละชุ ม ชนบ้ า นอ้ อ มแก้ ว เพื่ อ การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยผ่ า น
กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานระหว่างทั้งสองชุมชนดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน

ภาพที่ 4.10 เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
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การจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว เป็น
การจัดประชุมกลุ่มย่อยพูดคุยถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีของแต่ละชุมชน ประสบการณ์ และปัญหา
ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของทั้งสองชุมชน ซึ่งชุมชนบ้านอาลึมีประสบการณ์ในการจัดการ
ท่องเที่ย วโดยชุมชนมาเป็ น ระยะเวลา 10 ปี ชุมชนบ้านอ้อมแก้วเป็นชุมชนที่มีการจัดตั้งเป็นการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนมาเป็นระยะเวลา 4 ปี ซึ่งชุมชนบ้านอาลึมีประสบการณ์ในการทางานมากกว่า
ชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จึงสามารถเป็นชุมชนพี่เลี้ยงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงประสบการณ์และปัญหา
ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัญหาที่พบของทั้งสองชุมชนคือ ขาดการเรียนรู้
ประสบการณ์การทางานระหว่ างชุมชน ขาดหาตลาดนักท่องเที่ยวและการสร้างโปรแกรมนาเที่ยว
ร่ว มกัน หลั งการพูดคุย แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทางานร่ว มกันแล้ ว ทั้งสองชุมชนจึงมี
ความคิดที่จะร่วมกันเป็นเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อผลักดันในการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของทั้งสองชุมชนเป็นที่ รู้จักแก่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอีกด้วย
4.2.2 จัดการศึกษาดูงานระหว่างกัน

ภาพที่ 4.11 การศึกษาดูงานระหว่างชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
การศึก ษาดู ง านและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ างทั้ งสองชุม ชนโดยการน าตัว แทนการ
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านอาลึไปศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านอ้อมแก้ว และนา
แทนการท่อ งเที่ย วชุม ชนบ้ านอ้อ มแก้ ว ไปศึกษาดู งานการจั ดการท่ องเที่ย วโดยชุ มชนของชุ มชน
บ้านอาลึ โดยได้ศึกษาถึงองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการของทั้งสอง
ชุ ม ชน หลั ก จากทั้ ง สองชุ ม นได้ ศึ ก ษาดู ง านระหว่ า งกั น แล้ ว จึ ง ได้ มี ก ารจั ด การประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ว่าแต่ละชุมชนมีศักยภาพ ข้อจากัด โอกาส และความเสี่ยง ในด้าน
ใดบ้าง และมีอะไรที่จะต้องแก้ไข ทั้งสองชุมชนจึงตกลงร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการจัดการท่องเที่ยว
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โดยชุมชนเพื่อการเกิดประโยชน์แก่ทั้งสองชุมชน และสร้างโปรแกรมนาเที่ยวของเครือข่ายการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างชุมชนบ้านอาลึแหละชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์
4.2.3 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรร่วมกัน
การอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ระหว่าง ชุมชนบ้านอาลึ และชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้วิทยากรพิเศษ เจ้าหน้าที่
พัฒ นาการท่ องเที่ย ว ส านั ก งานท่อ งเที่ยวและกีฬ า จั งหวัดสุ ริน ทร์แ ละ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.
อรรถพล ศิริเวชพั นธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อบรมให้ความรู้ในการสร้างเครือข่ายและการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในประเด็นการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและโปรแกรมนา
เที่ยวการนาเที่ยวของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นการให้บริการต่าง ๆ และที่พักแบบโฮมสเตย์การพัฒนาสินค้าที่
ระลึกและการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โดยมีกาหนดการของการฝึกอบรมดังนี้
4.2.3.1 กาหนดการการฝึกอบรมการพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนที่เหมาะสมของชุมชนบ้านอาลึ และชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์

ภาพที่ 4.12 การอบรมให้ความรู้การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน
วันที่ 17 มีนาคม 2561
ภาคเช้า
- วิทยากรอบรมให้ความรู้การพัฒนารูปแบบเครือข่า ยการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
หัวข้อ
- การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและโปรแกรมนาเที่ยว
- การนาเที่ยวของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- การให้บริการต่างๆและที่พักแบบโฮมสเตย์
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ภาคบ่าย
- วิทยากรอบรมให้ความรู้การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
หัวข้อ
- การพัฒนาสินค้าที่ระลึก
- การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 มีนาคม 2561
ภาคเช้า
- ตัว แทนการท่องเที่ยวจากชุมชนบ้านอาลึ และชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ร่ว มกันสร้าง
โปรแกรมน าเที่ย วที่ เป็ น เครื อข่ ายร่ว มกั นของทั้ งสองชุม ชนพร้ อมสร้ างโครงสร้ างองค์ก รของ
เครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่างชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
ภาคบ่าย
- ทาการประเมินเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยให้ตัวแทนการท่องเที่ยวจาก
ชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ทาการประเมินตนเอง ประเมินซึ่งกันและกันและประเมิน
เครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่างชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว

กระบวนการในการอบรมให้ความรู้ ตามแนวคิดองค์ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
ประเด็นการบริหารจัดการ มีรายละเอียดดังนี้
4.2.3.2 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและโปรแกรมนาเที่ยว
ชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านออมแก้ ว มีแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์
มีความโดดเด่นชุมชนบ้านอาลึโดดเด่นด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชาวกูย ชุมชนบ้าน
อ้อมแก้วมีความโดดเด่นด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติล่องเรือชมลาห้วยทับทัน ซึ้งทั้ง 2 มี
การนาเสนอทรัพยากรการท่องเที่ย วที่โดดเด่นของตนเอง และร่วมกันสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยว
ของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่างชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว โดยการนาเอา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของแต่ละชุมชน สร้างเป็นโปรแกรมนาเที่ยวของเครือข่าย โดยการใช้
ทรัพยากรการท่องเที่ยวและทรัพยากรบุคคลร่วมกัน และได้ทาการวางแผนสร้างโครงสร้างองค์กรของ
เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อแบ่งหน้าที่กี่รับผิดชอบที่ชัดเจน
4.2.3.3 การจัดนาเที่ยวของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
อบรมให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว การวางแผนการแบ่ง
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจน รวมถึ ง อบรมให้ ค วามรู้ ทั ก ษะในการนั น ทนาการนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
การต้อ นรั บ เพื่ อให้ นั ก ท่องเที่ย วเกิ ดความประทั บใจการให้ ข้อ มูล ที่เกิ ดประโยชน์แ ละน่าสนใจแก่
นักท่องเที่ยว และรวมถึงเทคนิคในการกล่าวอาลานักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ
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4.2.3.4 การให้บริการต่างๆและที่พักแบบโฮมสเตย์
อบรมให้ความรู้การให้บริการเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจในบริการและพักบ้านพัก
โฮมสเตย์ คือ การให้ บ ริ การด้ว ยความจริง ใจที่เ จ้าบ้ านมีต่อ นัก ท่องเที่ ยว และค านึง ถึง เรื่อ งความ
ปลอดภัยเป็น สาคัญ ทั้ง สองชุมนจึงร่วมกันวางแผนการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและ
ประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกิดความสงบสุขของคนในชุมชนและความมั่นใจของนักท่องเที่ยว
4.2.3.5 การพัฒนาสินค้าที่ระลึก
อบรมให้ความรู้ในการพัฒนาสินค้าที่ระลึก โดยให้ทั้งสองชุมชน นาเสนอสินค้าที่ระลึกที่
โดดเด่นของตนเอง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาสินค้าที่ระลึก ด้วยนาเอาสินค้าที่มีอยู่แล้ว มาแปรรูปเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เช่น การทาตุ๊กตาชนเผ่าจากเศษผ้าไหม กระเป๋า หมวก และเครื่องประดับ
ต่างๆจากผ้าไหมพื้นเมือง
4.2.3.6 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
อบรมให้ความรู้ในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โดยการทาแผ่นพับนาเสนอกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวของเครือข่าย และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน
เพราะประชาชนในชุมชนไม่ค่อยทราบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
4.3 เสนอรู ป แบบเครื อ ข่ า ยการจั ด การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนระหว่ า งชุ ม ชนบ้ า นอาลึ
และชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์

ภาพที่ 4.13 เครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอาลึและบ้านอ้อมแก้ว
ชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์ เป็นชุมชนการท่องเที่ยวที่มีระยะทาง
ใกล้เคียงกันสมาชิกในกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของทั้งสองชุมชนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน และ
ร่วมรับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน แต่ทั้งสองชุมชนไม่ได้มีเป้าหมายร่วมกัน ต่างคนต่าง
ไป ต่างคนต่างทาหน้าที่ที่ชุมชนของตนเองมอบหมายให้ ซึ่งจะเป็นเครือข่ ายแบบเทียม ทั้งสองชุมชน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เดียวกัน ทาให้ปัญหาในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของแต่ละชุมชนไม่ได้ถูก
จัดการอย่างถูกวิธี ชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้วจึงร่วมกันเป็นเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยว
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โดยชุมชนเครือข่ายแบบแท้จริง ดัง รูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมของ
ชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์ โดยการวิเคราะห์ผ่านแนวคิดองค์ประกอบของ
เครือข่ายแท้จริง ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดพร้อมการวิเคราะห์ได้ดังนี้
4.3.1 การรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน สมาชิกในเครือข่ายมีการรับรู้ที่เหมือนกัน มีความเข้าใจ
การวางแผน การบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมของเครือข่ายการท่องเที่ยว ไปในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งทั้งสองชุมชน ประสบกับปัญหาในแบบเดียวกัน คือจานวนนักเที่ยวที่เข้ามาในชุมชนไม่สม่าเสมอ
และขาดเครือข่ายที่จะร่วมกันจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
ซึ่งทั้งสองชุมชนรับรู้ปัญหาซึ่งกันและกัน และพร้อมที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลให้สมาชิก
ในเครือข่ายมีความผูกพันกันมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับคาสัมภาษณ์ของ สมหมาย บุญมาก “ชุมชนบ้าน
อาลึ และชุมชนบ้ านอ้อมแก้ว มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน คือ รับรู้ในด้านการบริห ารจัดการ
การวางแผน และรั บ รู้ ถึ งปั ญ หาที่ พบในเครือ ข่ าย พร้ อ มหาแนวทางในการแก้ไ ขปัญ หาร่ ว มกั น ”
สมหมาย บุญมาก (2561: สัมภาษณ์) ดังที่ทั้งสองชุมชนได้ร่วมเข้ารับการอบรมและการจัดประชุมกลุ่ม
ย่อยทาให้ทราบถึงปัญหาของแต่ละชุมชนและร่วมกันวางแผนสร้างโปรแกรมนาเที่ยวของเครือข่าย
4.3.1.1 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวและโปรแกรมนาเที่ยว

ภาพที่ 4.14 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
เครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้วจังหวัด
สุริ น ทร์ เป็ น การจั ดการท่องเที่ย วโดยชุมชนที่อาศัยทรัพยากรการท่องเที่ยวและทรัพยากรบุคคล
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เข้มแข็ง จากการศึกษาบริบทและ
ศักยภาพของชุมชนทั้งสองแห่ง และการร่วมมือกันเป็นเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้วิจัย
และตัวแทนเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งสองแห่ง ได้ร่วมกันสร้างโปรแกรมนาเที่ยวที่
เหมาะสมกับเครือข่าย 3 โปรแกรมด้วยกันดังต่อไปนี้

87
รูปแบบโปรแกรมนาเที่ยวที่ 1 รูปแบบนาเที่ยว 1 วัน
09.00-09.30 น.
นักท่องเที่ยวและตัวแทนเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนบ้านอาลึและชุมชน
บ้านอ้อมแก้ว พร้อมกัน ณ ศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวบ้านอาลึ มัคคุเทศก์
กลางแนะนาเครือข่ายและมอบมาลัยแก่นักท่องเที่ยว
09.30-10.30 น.
นานักท่องเที่ยวไหว้ศาลปู่ตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน
ชมฐานย้อมผ้าสีธรรมชาติ
10.30-12.00 น.
ชมบ้านโบราณ และว่านเปราะหอม
ชมฐานเลี้ยงไหมครบวงจร ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้การเลี้ยงไหมที่ครบวงจร
13.30 - 14.00 น. ชุมชนบ้านอ้อมแก้วต้อนรับนักท่องเที่ยว
14.00 - 16.00 น. นานักท่องเที่ยวไหว้ศาลปู่ตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน
กิจกรรมล่องเรือพายศึกษาธรรมชาติ ชมความอุดมสมบูรณ์ของลาห้วยทับทัน
16.30 – 17.00 น. สรุปกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างชุมชนและ
นักท่องเที่ยว
17.00 น.
เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ
รูปแบบโปรแกรมนาเที่ยวที่ 2 รูปแบบนาเที่ยว 2 วัน 1 คืน
วันแรก
09.00-09.30 น.
นักท่องเที่ยวและตัวแทนเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนบ้านอาลึและชุมชน
บ้านอ้อมแก้ว พร้อมกัน ณ ศูนย์ต้อนรับยักท่องเที่ยวบ้านอาลึ มัคคุเทศก์
กลางแนะนาเครือข่ายและมอบมาลัยแก่นักท่องเที่ยว
09.30-10.30 น.
นานักท่องเที่ยวไหว้ศาลปู่ตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน
ฐานย้อมผ้าสีธรรมชาติ
10.30-12.00 น.
ชมบ้านโบราณ และว่านเปราะหอม
ฐานเลี้ยงไหมครบวงจร ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้การเลี้ยงไหมที่ครบวงจร
12.00-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวบ้านอาลึ
13.00-15.00 น.
ฐานการแซวผ้า
ฐานสัมมาชีพ
15.00-18.00 น.
เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์รับนักท่องเที่ยวเข้าบ้านพัก
18.00-22.00 น.
รับประทานอาหารเย็น/ชมการแสดงต้อนรับ/พิธีบายศรีสู่ขวัญ
22.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันที่สอง
06.00 - 07.00 น.
07.00 - 08.00 น.
08.00 - 08.30 น.
08.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 15.00 น.

15.00 - 16.00 น.
17.00 น.

นักท่องเที่ยวตักบาตรร่วมกับเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์
รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพักโฮมสเตย์
นานักท่องเที่ยวออกเดินทางสู่บ้านอ้อมแก้ว ตาบลศรีสุข อาศรีณรงค์
จังหวัดสุรินทร์
กิจกรรมฐานทอเสื่อกก นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมการทอเสื่อกกของชุมชน
กิจกรรมฐานจักสาน เรียนรู้การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม่ไผ่และพลาสติก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวบ้านอ้อมแก้ว
กิจกรรมฐานขนมไทย เรียนรู้และฝึกทาขนมไทยของชุมชน
กิจกรรมฐานทอผ้าไหม เรียนรู้กระบวนการในการทอผ้าไหมพื้นเมือง
ของจังหวัดสุรินทร์
สรุปกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็นระหว่างชุมชน
และนักท่องเที่ยว
เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ

รูปแบบโปรแกรมนาเที่ยวที่ 3 รูปแบบนาเที่ยว 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมนาเที่ยวเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
3 วัน 2 คืน 2 ชุมชน ระหว่างชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์
วันแรก ณ บ้านอาลึโฮมสเตย์

09.00-09.30 น.

09.30-10.30 น.

นักท่องเที่ยวและตัวแทนเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนบ้านอาลึและชุมชน
บ้านอ้อมแก้ว พร้อมกัน ณศูนย์ต้อนรับยักท่องเที่ยวบ้านอาลึ มัคคุเทศก์
กลางแนะนาเครือข่ายและมอบมาลัยแก่นักท่องเที่ยว
นานักท่องเที่ยวไหว้ศาลปู่ตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน
ฐานย้อมผ้าสีธรรมชาติ ให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้การมัดย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ
ในแบบของตัวเอง
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10.30-12.00 น.

ชมบ้านโบราณ และว่านเปราะหอมของที่ระลึก
ฐานเลี้ยงไหมครบวงจร ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้การเลี้ยงไหมที่ครบวงจร
12.00-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวบ้านอาลึ
13.00-15.00 น.
ฐานการแซวผ้า
ฐานสัมมาชีพ
15.00-18.00 น.
เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์รับนักท่องเที่ยวเข้าบ้านพัก
18.00-22.00 น.
รับประทานอาหารเย็น/ชมการแสดงต้อนรับ/พิธีบายศรีสู่ขวัญ
22.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง ช่วงเช้าบ้านอาลึ ช่วงบ่ายบ้านอ้อมแก้ว

06.00-07.00 น.
07.00-08.00 น.
08.00-11.30 น.
11.30-12.30 น.
13.30-14.00 น.
14.00-16.00 น.

16.30-18.30 น.
18.30-22.00 น.
22.00 น.
06.00-07.00 น.
07.00-08.00 น.

นักท่องเที่ยวตักบาตรร่วมกับเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์
รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพักโฮมสเตย์
ชมศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชาวกูย ณ วัดบ้านตะเคียน
ชมปราสาทขอมโบราณที่อยู่ใกล้เคียงกับชุมชน
รับประทานอาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์ต้อนรับ
นักท่องเที่ยวบ้านอาลึ
ชุมชนบ้านอ้อมแก้วต้อนรับนักท่องเที่ยว
นานักท่องเที่ยวไหว้ศาลปู่ตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน
กิจกรรมล่องเรือพายศึกษาธรรมชาติ ชมความอุดมสมบูรณ์
ของลาห้วยทับทัน
เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์รับนักท่องเที่ยวเข้าบ้านพัก
รับประทานอาหารเย็น ชมการแสดง 3 ชนเผ่า เขมร ลาว กูย
พักผ่อนตามอัธยาศัย
- นักท่องเที่ยวตักบาตรร่วมกับเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์
- รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพักโฮมสเตย์
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วันที่สาม ณ บ้านอ้อมแก้ว

08.30-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-15.00 น.

15.00-16.00 น.

กิจกรรมฐานทอเสื่อกก นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมการทอเสื่อกกของชุมชน
กิจกรรมฐานจักสาน เรียนรู้การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม่ไผ่และพลาสติก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวบ้านอ้อมแก้ว
กิจกรรมฐานขนมไทย เรียนรู้และฝึกทาขนมไทยของชุมชน
กิจกรรมฐานทอผ้าไหม เรียนรู้กระบวนการในการทอผ้าไหมพื้นเมือง
ของจังหวัดสุรินทร์
สรุปกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น
และประสบการณ์ ร่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเครือข่ายการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอาลึและบ้านอ้อมแก้ว

จากการสร้างโปรแกรมนาเที่ยวของเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่าง
ชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ออกมา 3 รูปแบบซึ่งประกอบด้วย โปรแกรม 1 วัน โปแกรม 2
วัน 1 คืน และโปแกรม 3 วัน 2 คื น ผู้ วิ จัย และตั ว แทนเครือ ข่า ยการจั ดการท่อ งเที่ย วโดยชุม ชน
ร่วมระดมความคิดเห็นและวิเคราะห์โปรแกรมนาเที่ยวของเครือข่ายผ่านแนวคิดการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ, 2555) ที่เข้ามาเป็นส่วนสาคัญในกระบวนการสร้างการ
เรียนรู้โดยใช้ทุนทางทรัพยากร ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เท่านั้น หากแต่
กิจกรรมการท่องเที่ยวถูกสร้างขึ้น และยังต้องทาให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่แท้จริง มีการ
เรี ย นรู้ มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว และต้ อ งเป็ น กิ จ กรรมที่ ส ร้ า งความผู ก พั น ระหว่ า ง
นั ก ท่ อ งเที่ ย วกั บ เจ้ า บ้ า น ผู้ วิ จั ย และตั ว แทนเครื อ ข่ า ยจึ ง เลื อ กรู ป แบบการน าเที่ ย ว 3 วั น 2 คื น
เป็นโปรแกรมนาเที่ยวของเครือข่ายเพราะมีระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม
และกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ เพื่อปลูก
จิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
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4.3.1.2 การนาเที่ยวของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ภาพที่ 4.15 ฝึกทักษะการนาเที่ยวของมัคคุเทศก์
รวมถึงการจัดการการนาเที่ยวของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อม
แก้ ว มีก ารจั ด การน าเที่ย ว โดยใช้บุ คคลกรที่ มีอ ยู่ใ นชุ มชนเป็น มัค คุเ ทศก์ท้ องถิ่น เพราะเจ้ าของ
ทรัพยากรหรือคนในชุมชนเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนได้ดีที่สุด ในด้าน สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ศิลปะ
สถาปัตยกรรม การแสดง ความเชื่อ ค่านิยมภายในชุมชน แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง โดยชุมชน
บ้านอาลึมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คือ นายแม้น คุ้มสุข และบ้ านอ้อมแก้วมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คือ นางไอ
แสงแก้ว มีหน้าที่กล่าวต้อนรับ ให้ข้อมูลและนานักท่องเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว ฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ
ในชุมชน ซึ่งเครือข่า ยการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน มอบหมายให้ นายแม้น คุ้มสุข ทาหน้าที่เป็น
มัคคุเทศก์กลาง มีหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวของเครือข่าย นาชมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
เรียนรู้ในชุมชนบ้านอ้อมแก้ ว และส่งมอบนักท่องเที่ยวให้ นางไอ แสงแก้ว เมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไป
ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ของชุมชนบ้านอ้อมแก้วและเพื่อพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ของเครือข่าย ควรมีการจัดฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ หรือ การศึกษาดูงานชุมชนการ
ท่องเที่ย วแห่งอื่น ที่มีชื่อเสีย งในจั งหวัดสุ รินทร์ หรือจังหวัดอื่น ๆ ใกล้เคียงที่ได้ รับความสนใจจาก
นักท่องเที่ยว และมีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
ในการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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4.3.1.3 การให้บริการต่าง ๆ และที่พักแบบโฮมสเตย์

ภาพที่ 4.16 บ้านพักโฮมสเตย์ของเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยว
ชุม ชนบ้ า นอาลึ แ ละชุ ม ชนบ้ า นอ้ อ มแก้ ว มี ก ารจั ด ตั้ ง บ้ า นพั ก โฮมสเตย์ ไ ว้ เ พื่ อ รองรั บ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนในชุมชน ทั้ง สองชุมชน มีบ้านพักโฮมสเตย์ชุมชน
ละ 15 หลัง โฮมสเตย์บ้านอาลึได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยปี 2556-2558 และโฮมสเตย์บ้านอ้อมแก้ว
ได้ รั บ มาตรฐานโฮมสเตย์ ไ ทยปี 2559-2560 ซึ่ ง โฮมสเตย์ ข องทั้ ง สองชุ ม ชน สิ้ น อายุ ก ารประเมิ น
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยแล้ว (กรมการท่องเที่ยว, มปป) ต้องทาการส่งประเมินมาตรฐานใหม่ ซึ่งการส่ง
โฮมสเตย์เข้าประเมินมาตรฐานโฮมสเตยไทย ต้องปฏิบัติตามกรอบดัช นีมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยดังนี้
กรอบดัชนีชี้วัดคุณภาพมาตรฐานการจัดการ Home Stay
มาตรฐานที่ 1 ด้านที่พัก
(1) ลักษณะบ้านพักที่เป็นสัดส่วน
(2) ที่พักที่นอนสะอาด และสบาย
(3) มีห้องอาบน้า และห้องส้วมที่สะอาดมิดชิด
(4) มุมพักผ่อนภายในบ้านหรือชุมชน
มาตรฐานที่ 2 ด้านอาหาร
(1) ชนิดของอาหาร และวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร
(2) ที่น้าดื่มที่สะอาด
(3) มีมีภาชนะที่บรรจุอาหารที่สะอาด
(4) มีห้องครัวและอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวมีความสะอาด
อุปกรณ์ที่ใช้ในครัวสะอาดถูกสุขลักษณะ เช่น
(4.1) เตาไฟ หรือ เตาแก๊ส
(4.2) ตู้กับข้าว หรือฝาชี
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(4.3) อุปกรณ์/เครื่องปรุงต่าง ๆ ในครัว เช่น พริก หอม กระเทียม กะปิ
น้าปลา
มาตรฐานที่ 3 ด้านความปลอดภัย
(1) การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
(2) มีการจัดระบบดูแลความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 4 อัธยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิกในครัวเรือน
(1) การต้อนรับและการสร้างความคุ้นเคย
(2) การสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในวิถีชีวิตของชุมชน
มาตรฐานที่ 5 รายการนาเที่ยว
(1) มีรายการนาเที่ยวที่ชัดเจนสาหรับนักท่องเที่ยวซึ่งต้องผ่านการยอมรับ
จากชุมชน
(1.1) การเดินป่า
(1.2) มีกิจกรรมฝึกหัดศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น ทอผ้า จักสาน ฯลฯ
(1.3) มีกิจกรรมบันเทิง
(1.4) ข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยว
(1.6) เจ้าของบ้านเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือประสานงานให้มัคคุเทศก์
ท้องถิ่นนาเที่ยว
มาตรฐานที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
(2) การดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว
(3) มีแผนงานหรือมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยว และลด
ภาวะโลกร้อน
(4) มีกิจกรรมในการลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน
มาตรฐานที่ 7 ด้านวัฒนธรรม
(1) การดารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น
(2) รักษาวิถีชีวิตชุมชน คงไว้เป็นกิจวัตรปกติ
มาตรฐานที่ 8 ด้านการสร้างคุณค่า และมูลค่าของผลิตภัณฑ์
(1) ผลิตภัณฑ์จากชุมชนเพื่อเป็นของที่ระลึก ของฝาก หรือจาหน่ายแก่
นักท่องเที่ยว
(1.1) ด้านการสร้างคุณค่า และมูลค่าของผลิตภัณฑ์
(1.2) การสร้างคุณค่า
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(2) ผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าและมูลค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
มาตรฐานที่ 9 การบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์
(1) การรวมกลุ่มของชาวบ้าน
(2) คณะกรรมการกลุ่มโฮมสเตย์
(3) กฎ กติกา การทางานของคณะกรรมการ
(4) มีการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
(5) ระบบการจอง การลงทะเบียน และการมัดจาล่วงหน้า
(6) รายละเอียดของค่าธรรมเนียมและบริการต่าง ๆ ที่ขัดเจนและเป็น
ปัจจุบัน
4.3.1.4 การพัฒนาสินค้าที่ระลึก

ภาพที่ 4.17 ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกของชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
ชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว เป็นชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองในชุมชน
ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้ นของชุมชน เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชน ที่ว่างเว้นจากการประกอบ
อาชีพหลักมารวมกลุ่มกันสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน ซึ่งแต่ละชุมชนมีผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกของชุมชนดังนี้
ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกของชุมชนบ้านอาลึ
(1) ผ้าไหมลายลูกแก้ว
(2) ผ้าย้อมมะเกลือ
(3) ผ้าคลุมไหล
(4) ตุ๊กตาชาวกูย
(5) ว่านเปราะหอม
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ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกของชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
(1) ผ้าไหมพื้นเมือง
(2) เสื่อกก และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกก
(3) ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่
(4) ขนมไทยพื้นบ้านของชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
จากการศึกษาทรัพยากรด้านผลิตภัณฑ์ ของชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้วผ่าน
แนวคิดการพัฒนาสินค้า (สุรีย์ เข็มทอง, มปป) ทั้งสองชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
ผู้วิจัยและตัวแทนการท่องเที่ยวของเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้าน
อ้อมแก้ว จึงได้คิดค้นสินค้าที่ระลึกของเครือขายจากการนาเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของทั้ง สอง
ชุมชนคือ ผ้าไหมลายลูกแก้ว และผ้าไหมพื้นเมืองลายต่าง ๆ โดยการออกแบบลวดลายที่ผสมผสาน
กันระหว่าง สองชุมชน และพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกของเครือข่าย เช่นตุ๊กตา 3 ชนเผ่า
เขมร ลาว กูย ของจังหวัดสุรินทร์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเศษผ้าไหม เช่น เข็มกลัดดอกไม้ ยางรัดผม
และพัฒนาเป็นเครื่องประดับต่าง ๆ และนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนอื่น ๆ มาวางจาหน่าย
แก่นักท่องเที่ยว ในวันที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางกลับ เพื่อเป็นสินค้าที่ระลึกถึงเครือข่ายการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์
4.3.1.5 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 4.18 สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
ชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว มีการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของ
ชุมชนคือเอกสาร แผ่นพับดังนาเสนอให้เห็นในรูปภาพ ที่มีเนื้อหาคือ โปรแกรมการท่องเที่ยว แผนที่
และกิจ กรรมของชุมชนผ่ านการวิเคราะห์ ตามแนวคิดการพัฒ นาสื่อประชาสั มพันธ์ (PhilipKotler
Marketing 3.0, 2554) การพัฒ นาสื่ อ ประชาสั ม พันธ์ ของเครือ ข่ายคือการจั ดทาเอกสารแผ่ นพั บ
เพื่อนาเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวของเครือข่าย ให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุ่มกิจกรรมของเครือข่าย และ
มีสีสันที่น่าสนใจ รวมถึงการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ การทาเพจในเฟสบุ๊คเครือข่ายเพื่อประชาสัมพันธ์
การท่ อ งเที่ ย วของเครื อ ข่ า ยการจั ด การท่ อ งเ ที่ ย วโดยชุ ม ชนระหว่ า งชุ ม ชนบ้ า นอาลึ แ ละ
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ชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์ รวมถึงการอบรมให้ความรู้บุคลากรของเครือข่าย และประชาชนใน
ชุมชน ให้มีความรู้ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเครือข่ายและ
เป็ น ช่ อ งทางการจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องชุ ม ชนให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก มากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ การพั ฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนต่อไป
4.3.2 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน สมาชิกในเครือข่ายการมีวิสัยทัศน์ เป้าหมายอันเดียวกัน พร้อม
จะทาตามแนวทางปฏิบัติที่ร่วมกันวางแผน พร้อมที่จะนาเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้าน
อาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ออกสู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการให้บริการ
อย่ า งมี คุ ณ ภาพ เพื่ อ สร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ แ ก่ ชุ ม ชน จั ง หวั ด และประเทศชาติ ต่ อ ไปสอดคล้ อ งกั บ ค า
สัมภาษณ์ของไอ แสงแก้ว “ทั้งสองชุมชนมีความต้องการผลักดันให้เครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุ ม ชน มี ชื่ อ เสี ย งเป็ น ที่ รู จั ก แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ” ไอ แสงแก้ ว (2561:
สัมภาษณ์)
4.3.3 มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน เครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้าน
อาลึและบ้านอ้อมแก้ว การจัดการแหล่งท่องเที่ยว ยังรวมถึง มีการวางแผนจัดการผลประโยชน์ร่วมกัน
ประโยชน์ในที่นี้อาจรวมถึง เงิน ที่ได้มีการวางแผนการแบ่งปันผลประโยชน์กันระหว่างสองชุมชนอย่าง
เป็นธรรม ในการบริการจัดการแหล่งท่องเที่ยวสอดคล้องกับคาสัมภาษณ์ของ แม้น คุ้มสุข “การจัด
เครือข่ายการท่องเที่ย วโดยชุมชน ชุมชนเครือข่ายต้องได้รับผลประโยชน์และความส าเร็จร่วมกัน
ผลประโยชน์อาจเป็นเงิน หรือชื่อเสียงของเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอาลึและชุมชน
บ้านอ้อมแก้ว” แม้น คุ้มสุข (2561: สัมภาษณ์)
4.3.4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย สมาชิกในเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือ
ทา สมาชิกทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งว่าตาแหน่งไหนยิ่งใหญ่ หรือตาแหน่งไหนต่าต้อย
ทุกคนทางานร่วมกันอย่าเต็มความสามารถสอดคล้องกับคาสัมภาษณ์ของ สาราญ จันทบ “สมาชิกใน
เครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ให้เครือข่ายการท่องเที่ยวมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานกิจ กรรมต่าง ๆ ของเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน” สาราญ จันทบ (2561:
สัมภาษณ์)
องค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วมในการพั ฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ระหว่าง ชุมชนบ้านอาลึ และชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์ จากการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ใน
การบริหารจัดการเครือข่าย การสร้างโปรแกรมนาเที่ยวของเครือข่ายและการศึกษาดูงานระหว่าง
ชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ทั้ง สองชุมชนจึงได้สร้างโครงสร้างองค์กรเครือข่ายการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อการบริหารจัดการ วางแผนการบริหารจัดการ การวางกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ
รวมกัน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.6 โครงสร้างองค์กรเครือข่ายการจัดการท่องเที่ ยวโดยชุมชนระหว่างชุมชนบ้านอาลึ
และชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายชื่อ
นายสะพรั่ง วิถุนัด
นายวีรศักดิ์ มนฑา
นางสมควร บุญกล้า
นายวีระชัย เข็มแก้ว
นางบุญอยู่ อนุดีจันทร์
นายสมพิศ สวัสดี
นายสมหมาย บุญมาก
นางสมัย ช่างทอง
นางสอน ปิยชนานันท์
นางวันเพ็ญวรรธรรม
นางสิทธ์สุธรรม
นางสวัสดิ์ คลื่นกระโทก
นายสุขันธ์ สมตั้ง
นางพิกุล พันธ์ชัย
นางลัดดา สายสุด
นางสิทธ์ สุธรรม
นางพะเยา พุทธพันธ์

18

นางปรียา สุพนาม

19

นางสุดใจ สุขคุ้ม

20

นางวิภาวัน บุญมาก

21
22
23
24
25
26
27

นางไอแสงแก้ว
นายแม้น สุขคุ้ม
นางอัมพร สมตั้ง
นายไชยา บุญเชิด
นางกะนวน สีนวล
นางอ่า ปัญญาฉลาด
นางจาเนียร บุตรดี

ตาแหน่ง
ประธานเครือข่าย
รองประธานเครือข่าย
เลขานุการ
เลขานุการ
เหรัญญิก
เหรัญญิก
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ฝ่ายทะเบียน
ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายปฏิคม/ต้อนรับ
ฝ่ายปฏิคม/ต้อนรับ
ผู้รับผิดชอบกลุ่มอาชีพกลุ่มจักสาน
ผู้รับผิดชอบกลุ่มอาชีพทอเสื่อกก
ผู้รับผิดชอบกลุ่มอาชีพกลุ่มทอผ้า
ผู้รับผิดชอบกลุ่มอาชีพกลุ่มขนมไทย
ผู้รับผิดชอบกลุ่มอาชีพกลุ่มย้อมสี
ธรรมชาติ
ผู้รับผิดชอบกลุ่มอาชีพกลุ่มการเลี้ยงไหม
ครบวงจร
ผู้รับผิดชอบกลุ่มอาชีพกลุ่มบ้านโบราณ
บ้านเปราะหอม
ผู้รับผิดชอบกลุ่มอาชีพกลุ่มบายศรีสู่
ขวัญ ราแกลมอ แกลออ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ตารางที่ 4.6 โครงสร้างองค์กรเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างชุมชนบ้านอาลึ
และชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์ (ต่อ)
ลาดับ
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

รายชื่อ
นางสุพันธ์ กันนุลา
นางทองดี มนฑา
นางสาคร ผมน้อย
นางจวน สาชล
นางสมเวียต ใจเพียบ
นางสมวงษ์ ใจกล้า
นางถ้วย ต้นบุญ
นางสาวนาฝน ดวงรัตน์
นางลาปู ผิวงาม
นางแสงจันทร์ ดวงศรี
นางบุญอยู่ อนลีจันทร์
นางวันเพ็ญ จงโคกกรวด
นางสมแป้ง ดวงรัตน์
นางศรีละม้าย นุราคร
นางผาย วิถุนัด

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนารูป แบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ ยวโดยชุมชน
ระหว่าง ชุมชนบ้านอาลึ และชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์ เป็นการเปิดโอกาสให้ตัวแทนการ
ท่องเที่ยวและประชาชนผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องของทั้งสองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการพัฒนา
รูปแปบเครือข่ายเมื่อนามาวิเคราะห์ผ่านแนวคิดองค์ประกอบของการมีส่วนร่วม (เดโช แสนภัคดี ,
2546) เครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้วมีรายละเอียดดังนี้
(1) การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน ชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว มีการศึกษา
ดูงานระหว่างชุมชนเพื่อศึกษาถึงทรัพยากรการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการการทางานของแต่ละชุมชนเพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนการ
ทางานร่วมกัน ศึกษาถึงปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานของแต่ละชุมชน มาปรึกษาพร้อมหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน
(2) มีส่วนร่วมในการวางแผน ตัวแทนเครือข่ายและประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการวางแผนการจั ดกิจ กรรมต่าง ๆ ของเครือข่าย วางแผนเตรียมความพร้อมแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ตามโครงสร้างองค์กรเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
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(3) มีส่วนร่วมในการดาเนินการพัฒนา ตัวแทนเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนารูปแบบเครือข่ายด้วยการรวมให้ข้อมูลของชุมชนตนเองและให้ความร่วมมือในการ
ระดมความคิดเห็นถึงแนวทางในการพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
(4) มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อม
แก้วมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
คือทั้งสองชุมชนได้แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตนเอง ได้แนวทางในการ
แก้ ไ ขปั ญ หาในการเตรี ย มความพร้ อ มในการรองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและทั้ ง สองชุ ม ชน ได้ รั บ การ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นที่รู้จักแก่สายตานักท่องเที่ยวมากขึ้น
คณะกรรมการเครือข่ายการการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อม
แก้ว ได้มีการจัดตั้งกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติร่วมกันระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว ในด้านสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของชุมชน ดังนี้
(1) นักท่องเที่ยวต้องศึกษาข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวก่อน เพราะการท่องเที่ยวโดยชุมชน
คือ ต้องใช้ชีวิตอย่างคนในชุมชน ต้องไม่มีการเรียกร้องสิ่งอานวยความสะดวกจนเกินไป หรือไม่เปลี่ยน
ในเรื่องของอาหารของชุมชน
(2) นั ก ท่ องเที่ ย วเตรี ยมเครื่ องแต่ งกายที่ รัด กุ ม เหมาะสมกับ สภาพอากาศ กิจ กรรม
ท่องเที่ยว และประเพณีวัฒนธรรมชุมชน
(3) ห้ามเล่นการพนัน
(4) ห้ามนายาเสพติด เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อาวุธที่เป็นอันตรายเข้ามาภายในชุมชน
(5) การเข้ามาในชุมชนเครือข่ายการท่องเที่ยวต้องแจ้งต่อคณะกรรมการเครือข่ายทุกครั้ง
(6) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ จารีตประเพณีของชุมชน
(7) รักษาความสะอาด ทิ้งขยะตามจุดที่กาหนดให้
(8) ห้ามนาทรัพยากรต่าง ๆ ออกจากชุมชนก่อนได้รับอนุญาต
(9) ห้ามทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(10) ห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล
4.3.5 มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน เครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอาลึและบ้าน
อ้อมแก้ว เป็นการรวมตัวกันของชุมชนการท่องเที่ยวสองชุ มชนที่มีระยะเวลาในการจัดการท่องเที่ยวที่
แตกต่างกัน ประสบการณ์ในการทางานก็แตกต่างกัน ทั้งสองชุมชน จึงร่วมแบ่งปันถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหา ให้แก่ชุมชนที่มีประสบการณ์น้อยกว่า และร่วมกันค้นหาแนวทางที่
จะทาให้เครือข่ายประสบความสาเร็จร่วมกันสอดคล้องกับคาสัมภาษณ์ของ วิภาวัน บุญมาก “บ้านอาลึ
และบ้านอ้อมแก้วมีการส่งเสริมซึ่งกันและกัน คือการแบ่งปันประสบการ การทางานของชุมชนบ้าน
อาลึที่มีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมายาวนานกว่า 10 ปี ให้แก่ชุมชนบ้านอ้อมแก้วที่เพิ่งเริมจัดการ
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ท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน” วิภาวัน
บุญมาก (2561: สัมภาษณ์)
4.3.6 มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน เครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอาลึและบ้านอ้อม
แก้ว มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว ความรู้ และบุค ลากร ที่ใช้
ร่วมกัน ทาให้ความผูกพันของเครือข่ายมีความเหนียวแน่น เมื่อมีการเกื้อหนุนกันแล้ว จะส่งผลให้
สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยอัตโนมัติ สอดคล้องกับคาสัมภาษณ์ ของ อา ปัญญาฉลาด “ชุมชน
บ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว พึ่งพาอาศัยกันโดยใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวร่ วมกัน และบุคลากร
ทางการท่องเที่ยวร่วมกัน ทาให้ทั้งสองชุมชนเกิดความสัมพันธ์ที่ดี” อา ปัยญาฉลาด (2561: สัมภาษณ์)
4.3.7 มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน เครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอาลึและ
บ้านอ้อมแก้วมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนกัน มีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
และการไปร่ว มประชุมสัมมนาในโครงการต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น อบรมให้ความรู้การพัฒ นารูปแบบ
เครือข่ายการจั ดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการอบรมให้ ความรู้ในด้านการบริห ารจัดการแหล่ ง
ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์นาเที่ยว การให้บริการ การพัฒนาสิน ค้า รวมถึงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่ง
ทาให้สมาชิกในเครือข่ายมีความรัก และสามัคคีกันมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับคาสัมภาษณ์ของสุดใจ
สุขคุ้ม “ชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ได้มีโอกาสไปร่วมงานประชุมสัมมนาด้วยกันหลายครั้ง
ทาให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พบปะพูดคุยกัน” สุดใจ สุขคุ้ม (2561: สัมภาษณ์)
และจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาใช้บริการของเครือข่ายการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว เพื่อให้ทราบถึ งผลตอบรับจาก
นักท่องเที่ยวคาสัมภาษณ์ของกัญชฏาภา เนียมประโคน “การนาชุมชนการท่องเที่ยวทั้งสองชุมชน
มาร่วมเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นสิ่งที่ดี คุ้มค่ากับการมาท่องเที่ยวหนึ่งครั้งสามารถ
ท่องเที่ยวได้ถึงสองชุมชน การต้อนรับและการให้ บริการอบอุ่นดีมาก” กัญชฏาภา เนียมประโคน
(2561: สั มภาษณ์)อีกทั้งคาสัมภาษณ์ของอุดมศักดิ์ พะยอมหอม “การต้อนรับและการทางานของ
สมาชิกเครือข่ายเป็นการทางานอย่าเป็นระบบ มีการแบบหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ทางาน
ด้วยความสามัคคีเต็มใจในการให้บริการ ทรัพยากรการท่องเที่ยวของทั้งสองชุมชนมีความโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน” อุดมศักดิ์ พะยอมหอม (2561: สัมภาษณ์) รวมถึงคาสัมภาษณ์ของณัฐชนินทร์
แซ่ลี้ “เป็นสิ่งที่ดีมากที่นาทั้งสองชุมชนมาจับมือกันเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยว เพราะทั้งสองชุมชนมี
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ระหว่างทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นการผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ” ณัฐชนินทร์ แซ่ลี้ (2561: สัมภาษณ์)
จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในการให้บริการของเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้วแล้ว สามารถสรุปได้ว่า การสร้างเครือข่ายการ
จั ดการท่องเที่ย วระหว่า งชุมชนบ้ านอาลึ และชุม ชนบ้านอ้อมแก้ว สามารถสร้างความพึงพอใจให้
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยนักท่องเที่ยวให้เหตุผลว่า เกิดความคุ้มค่าในการเดินทางท่องเที่ยวและ
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ได้ สั ม ผั ส วั ฒ นธรรมวิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชนถึ ง สองแบบด้ ว ยกั น และการต้ อ นรั บ การแบ่ ง หน้ า ที่
ความรับผิดชอบของเครือข่ายเป็นระบบและสร้างความพึงพอใจเป็นอย่างมาก

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมของ
ชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
(1) เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างชุมชนบ้านอาลึและชุมชน
บ้านอ้อมแก้วจังหวัดสุรินทร์
(2) เพื่อพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่าง ชุมชนบ้านอาลึ และ
ชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์
(3) เพื่อเสนอรูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่าง ชุมชนบ้านอาลึและชุมชน
บ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิง คุ ณภาพเป็น การวิจั ย เชิ งปฏิ บัติ การ เน้ นการวิ จัย และพัฒ นา
(Research & Development)) พื้ น ที่ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น ชุ ม ชนการท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด
สุรินทร์สองแห่ง คือชุมชนบ้านอาลึ อาเภอสาโรงทาบ และชุมชนบ้านอ้อมแก้ว อาเภอศรีณรงค์ จังหวัด
สุรินทร์ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น ใช้เทคนิคแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์การ
เลื อกกลุ่ มตัว อย่ างคือ ผู้ น าชุมชน คณะกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และประชาชนผู้ มีส่ ว น
เกี่ยวข้อง ของชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้วจังหวัดสุรินทร์ จานวน 30 คน โดยแบ่งเป็น
ชุมชนละ 15 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ประชุมย่อยของผู้ นาชุมชนคณะกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้ชี้แจงถึงบริบทและศักยภาพทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อม
แก้วโดยการวิเคราะห์ ผ่านแนวคิดศักยภาพของชุมชนการท่องเที่ยว ในประเด็น ศักยภาพ ข้อจากัด
โอกาส และความเสี่ยง และลงพื้นที่ชุมชน สารวจแหล่งท่องเที่ยวของทั้งสองชุมชนเพื่อค้นหาทรัพยากร
ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเพื่อนามาสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวของเครือข่าย ผลการวิจัยสามารถ
สรุปได้ดังต่อไปนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 บริบทและศักยภาพทางการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ผ่านการ
วิเคราะห์ด้านศักยภาพ ข้อจากัด โอกาสและความเสี่ยงในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนผู้วิจัยได้เสนอ
รูปแบบดังนี้ทั้งสองชุมชน มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันตามบริบทของแต่ละชุมชนซึ่ง ชุมชน
บ้ า นอาลึ มี ค วามโดดเด่ น ทรั พ ยากรทางด้ า นวั ฒ นธรรม ส่ ว นชุ ม ชนบ้ า นอ้อ มแก้ ว มี ค วามโดดเด่ น
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ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ ศักยภาพทางการท่องเที่ยวของชุมชนแต่ละแห่งมีทรัพยากรการท่องเที่ยว
ที่เป็นเอกลักษณ์และความโดดเด่น แตกต่างกัน แต่สามารถเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันได้อย่างลงตัว
และสามารถนามาพัฒนาเป็นโปรแกรมนาเที่ยวของเครือข่ายของสองชุมชนได้อย่างเหมาะสม
5.1.2 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งสองแห่งผ่านกระบวนการ
ต่าง ๆ อาทิเช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูง านระหว่างชุมชนตลอดจนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทาให้เกิดเป็นรูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน มีตัวแทนองค์กรเครือข่ายที่มีการกาหนดบทบาทและหน้าที่ กฎระเบียบในการดาเนินงาน
ร่วมกันและการจัดฝึกอบรมการพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเรื่องการบริหาร
จัดการ ในประเด็น (1) การจัดการแหล่งท่องเที่ยวและโปรแกรมนาเที่ยวด้วยการวางแผนการจัดการ
เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีการสร้างโครงสร้างองค์กรเครือข่ายและโปรแกรมนาเที่ยวระหว่าง
เครือข่าย (2) การจัดการนาเที่ยวของมัคคุ เทศก์ท้องถิ่นด้วยการวางแผนการเตรียมความพร้อมในการ
รองรับนักท่องเที่ยวในด้านการพัฒนาความรู้และทักษะของมัคคุเทศก์ตลอดจนการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของเครือข่าย (3) การจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์และการให้บริการต่าง ๆ
ด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการของโฮมสเตย์ไทยและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ
เจ้าของถิ่นที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว (4) การพัฒนาสินค้าที่ระลึกด้วยการนาสินค้าที่เป็น
เอกลักษณ์ของทั้งสองชุมชนมาพัฒนาเป็นสินค้าที่ระลึกของเครือข่าย อาทิเช่น ผ้าไหมและขนมไทย
(5) การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยการจัดทาแผ่นพับนาเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวของเครือข่ายให้
มีสีสันน่าสนใจ รวมถึงการทาเพจในเฟสบุ๊คประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเครือข่ายด้วยรวมถึงการ
อบรมให้ความรู้บุคลากรของเครือข่าย และประชาชนในชุมชน ให้มีความรู้ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเครือข่าย และเป็นช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
5.1.3 การเสนอรูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างสองชุมชนผู้วิจัยได้เสนอ
รูปแบบดังนี้รูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมของชุมชนบ้านอาลึและชุมชน
บ้านอ้อมแก้วเป็นเครือข่ายแบบแท้จริง กล่าวคือเครือข่ายสมาชิกในเครือข่ายมีการรับรู้ที่เหมือนกัน
มีความเข้าใจการวางแผนการจัดการไปในทิศทางเดียวกัน มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายเดียวกัน พร้ อมจะ
ทาตามแนวทางปฏิบัติที่ร่วมกันวางแผน มีการวางแผนการแบ่งปันผลประโยชน์กันระหว่างสองชุมชน
อย่างเป็นธรรม มีส่วนร่วมในการวางแผนและแบ่งปันประสบการณ์ มีการพึ่งพาอาศัยกันไม่ว่าจะเป็น
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ความรู้ และบุคลากร ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
เป็นผลให้เครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้วเกิดศักยภาพในการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นที่รู้จักแก่สายตานักท่องเที่ยว
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องรูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมของชุมชนบ้านอาลึและ
ชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยสามารถนามาอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้
5.2.1 บริบทและศักยภาพของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุ มชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
ตามกรอบแนวคิดการวิจัย ในประเด็น บริบททางทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์ประกอบ
ทางการท่องเที่ยว และศักยภาพของชุมชน สามารถสรุปได้ว่า ทั้งสองชุมชน มีบริบทที่แตกต่างกันตาม
บริบทของแต่ล ะชุมชนซึ่งมีวัฒนธรรมไทยอีสานที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ลาว กูย และเขมร และศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยวของชุมชนแต่ละแห่ง มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์และความโดดเด่น
เฉพาะตัวของแต่ละชุมชน ซึ่งสามารถเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันได้อย่างลงตัวและสามารถนามา
พัฒนาเป็นโปรแกรมนาเที่ยวของเครือข่ายของสองชุมชนได้อย่างเหมาะสม โดยอาศัยทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวและทรัพยากรบุคคลร่วมกันในการบริหารจัดการ และใช้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเป็นเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ซึ่งผลการวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัย ของทิพย์สุดา พุฒจร (2558) ศึกษาเรื่องการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษา ชุมชนสลักคอก จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว่า ชมรมนาเที่ยวพื้นบ้านสลัดคอกมีการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือชุมชนมีกลุ่มผู้นาที่ทางานเป็นทีม มีทีมบริหารงาน
ในการดูแลกิจกรรมการท่องเที่ยว และสมาชิกร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
และมีหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพทาย ธาราศักดิ์ (2559) ศึกษาเรื่องศักยภาพของ
ชุมชนในการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
จังหวัดชลบุรี ผลกาศึกษาพบว่า ศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
อนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี คือสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวและสภาพการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในระดับสูง ด้านสิ่งอานวยความสะดวกและด้านการจัดการและบริหาร อยู่ใน
ระดับปานกลาง ตามลาดับ สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนกับศักยภาพของ
ชุมชนในการบริหารจัดการ พบว่า ชุมชนความสัมพันธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับ ที่ดี ไม่ว่าจะเป็น การ
ลงทุนและปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผล การวางแผนดาเนินกิจกรรม และการค้นหาปัญหา
และสาเหตุของปัญหาร่วมกันตามลาดับ
5.2.2 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างชุมชนบ้านอาลึและ
ชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ผ่านกระบวนการต่าง ๆ อาทิเช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน
ระหว่างชุมชนตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทาให้เกิดเป็นรูปแบบเครือข่ ายการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน มีตัวแทนองค์กรเครือข่ายที่มีการกาหนดบทบาทและ
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หน้ าที่ กฎระเบี ย บในการดาเนิ น งานร่ ว มกัน ซึ่ง ผลจากการประเมิ นรูปแบบเครือข่ายการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างสองชุมชนพบว่า เป็นรูปแบบเครือข่ายระหว่างสองชุมชนอย่างแท้จริง
กล่าวคือ สมาชิกในเครือข่ายมีการรับรู้ที่เหมือนกัน มีความเข้าใจการวางแผนการจัดการไปในทิศทาง
เดียวกัน มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายเดียวกัน พร้อมจะทาตามแนวทางปฏิบัติที่ร่วมกันวางแผน มีการวาง
แผนการแบ่งปัน ผลประโยชน์กัน ระหว่างสองชุมชนอย่างเป็นธรรม มีส่ วนร่ วมในการวางแผนและ
แบ่งปันประสบการณ์ มีการพึ่งพาอาศัยกันไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว ความรู้ และบุคลากร
ตลอดจนมีการแลกเปลี่ ย นความคิดเห็ น ซึ่งกันและกัน สอดคล้ องกับงานวิจัยของสมนึก และคณะ
(2559) ได้ศึกษาเรื่อง การสร้างรูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วมใน
เส้ นทางการท่องเที่ย วตามริมน้าโขงของจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า (1) ศักยภาพของ
ทรัพยากรการท่องเที่ย วของชุมชนการท่องเที่ยวตามริมน้าโขงของจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง 4 แห่ ง
มีความหลากหลายทั้งในประเภททรัพยากรทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่มีกลุ่ม
อาชี พต่ าง ๆ ที่ ส ามารถพั ฒ นาเป็ น กิจ กรรมการท่อ งเที่ย วแบบเครือ ข่า ยร่ว มกั นได้อ ย่า งยาวนาน
(2) การสร้างรูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสามารถพัฒนาขึ้นได้ตามกระบวนการ
ดัง นี้ คื อ การค้ น หาศั ก ยภาพของชุ ม ชนการท่ อ งเที่ ย วทั้ ง สี่ แ ห่ ง การไปศึก ษาดู ง านชุ ม ชนต้ น แบบ
เครื อข่ า ยการท่ องเที่ย วเพื่อ ปรั บ วิ สั ยทั ศ น์ และการน ามาประยุ ก ต์ใ ช้ ส าหรั บเครื อข่ า ยของตนเอง
การอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างเครือข่ายในด้านการบริหารจัดการในประเด็นต่าง ๆ ของเครือข่าย
อาทิ เ ช่ น โปรแกรมน าเที่ ย ว มั ค คุ เทศก์ น าเที่ ย ว การให้ บ ริ การรวมถึง การแสดงและการต้ อ นรั บ
การกระจายผลประโยชน์ การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเครือข่าย ตลอดจนการประสานงานและร่วม
กิจกรรมของเครือข่าย เป็นต้น
5.2.3 เสนอรูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมของชุมชนบ้านอาลึและ
ชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์ รูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมของ
ชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้วเป็นเครือข่ายแบบแท้จริง กล่าวคือเครือข่ายสมาชิกในเครือข่าย
มีการรั บรู้ที่เหมือนกั น มีความเข้าใจการวางแผนการจัดการไปในทิศทางเดียวกัน มีวิสัยทัศน์และ
เป้ าหมายเดีย วกัน พร้ อมจะท าตามแนวทางปฏิ บัติ ที่ ร่ว มกัน วางแผน มีก ารวางแผนการแบ่ง ปั น
ผลประโยชน์กันระหว่างสองชุมชนอย่างเป็นธรรม มีส่วนร่วมในการวางแผนและแบ่งปันประสบการณ์
มีก ารพึ่ ง พาอาศั ย กั น ไม่ว่ า จะเป็ น ทรั พ ยากรการท่ องเที่ ยว ความรู้ และบุค ลากร ตลอดจนมี ก าร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นผลให้เครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอาลึและ
ชุมชนบ้านอ้อมแก้วเกิดศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นที่รู้จักแก่สายตานักท่องเที่ยว
สอดคล้องกับงานวิจัยของระพีพรรณ ห่อทอง (2556) ศึกษาเรื่อง การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ผลการศึกษาพบว่า
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ยังมีลักษณะการทางานที่แยกส่วน ขาดการ
ประสานเชื่อมโยงเครื อข่าย ทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด อย่างไรก็ตาม
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ภายหลังการจัดเวที เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยการใช้กระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มสมาชิกที่จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกิดความตระหนักและเห็น
ความสาคัญของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการทา
แผนปฏิบั ติการการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ขณะเดียวกันยังก่อให้ เกิดตังแทนภาคี
เครื อข่ายจากทุกภาคส่ว น ในระดับจังหวัดที่เป็นรูปธรรมในการประสานเชื่อมโยง และขับเคลื่อน
ดาเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกันภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
5.2.4 จากผลการวิจัยในวัตถุประสงค์ที่ 1บริบทและศักยภาพของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ผ่านการวิเคราะห์ตามแนวคิด องค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน (สถาบันวิจัยสังคม หมาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2548) ในประเด็นด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว
7 ประการ คือ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม แหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดี พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
งานบุญประเพณีพื้นเมือง ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ไร่นา และบุคลากรทางการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ชุมชน
บ้านอาลึมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่โดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม ภาษากูย พิธีกรรมการราแกลมอแก
ลออเป็นพิธีกรรมทางความเชื่อของชุมชน แต่ชุนชนขาดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีแหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรมโบราณ ข้าวของเครือ่ งใช้ของชาวกูย คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรหลักจาก
ว่างเว้นจากการประกอบอาชีพหลักแล้วคนในชุมชนมักรวมกลุ่มกันทอผ้าไหมพื้นเมือง และผ้าย้อม
มะเกลือ ซึ่งเป็นผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ ชุมชนบ้านอาลึมีบุคลกรทางการท่องเที่ยวผู้นา
ชุมชน ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการให้บริการใน
แต่ละกิจกรรมของชุมชน เนื่องจากชุมชนบ้านอาลึ เปิด ให้บริการทางการท่องเที่ยวมาเป็นระยะเวลา
10 ปี ชุมชนบ้านอาลึจึงมีความเข้มแข็งในการบริการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ชุมชนบ้านอ้อมแก้วมีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามลาห้วยทับทัน เป็น
ลาน้าขนาดเล็กที่ ไหลผ่านชุมชน สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี มีวัฒนธรรม 3 ชนเผ่าที่
รวมตัวกันอยู่ในชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ภูมิปัญญาพื้นบ้าน คือ การทอผ้าไหมพื้นเมือ การทอเสื่อกก การ
จักสานผลิตภัณฑ์จากไม่ไผ่ และการทาขนมไทยแบบฉบับบ้านอ้อมแก้วมีบุคคลากรทางการท่องเที่ยวที่
มีความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว แต่ชุมชนบ้านอ้อมแก้วเปิดให้บริการทางการท่องเที่ยว
มาเป็นระยะเวลา 3 ปี จึงขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว
จากการวิเคราะห์ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้วแล้ว
จะเห็นได้ว่า ชุมชนแต่ละแห่ง มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเด็น ฉะนั้นการสร้างและ
วางรูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการนาเอาข้อดีของแต่ละชุมชนมารวมกัน
สร้างเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวของเครือข่าย สร้างเครือขายของชุมชนในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อสร้างประโยชน์ให้ทั้งสองชุมชนในการผลักดันการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นที่
รู้จัก และมีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น มีอานาจในการต่อรองกับคู่แข็งทางธุรกิจมากขึ้น
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5.2.5 จากผลการวิจัยในวัตถุประสงค์ที่ 2 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนระหว่างชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้วผ่านการวิเคราะห์ตามแนวคิดแนวทางการทางาน
เพื่อสร้างเครือข่ายในระดับระหว่างชุมชน (สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว, 2549) ในประเด็น จัดเวที
การแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ร ะหว่างชุมชนจัดการศึกษาดูงานระหว่างกันจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุ คลากรร่ ว มกัน สร้ า งกิจ กรรมที่ทาร่ว มกั น เพื่ อสร้า งพลั งของเครื อข่า ยสมาชิก การพัฒ นารู ปแบบ
เครือข่ายดาเนินการด้วยการจัดการประชุมกลุ่มย่อยของตัวแทนการท่องเที่ยวทั้งสองชุมชน ทาให้
ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชน พร้อมระดมความคิดเห็นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ศึกษาดูงานระหว่างกันเพื่อทราบถึง ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการของแต่ล ะ
ชุมชน การฝึกอบรมบุคคลกรของเครือข่าย ในประเด็น การจัดการแหล่งท่องเที่ยวและโปรแกรมนา
เที่ยวการนาเที่ยวของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นการให้บริการต่าง ๆ และที่พักแบบโฮมสเตย์การพัฒนาสินค้าที่
ระลึ กการพัฒนาสื่ อประชาสั มพัน ธ์ เป็นแนวทางในการพัฒ นารูปแบบของเครือข่ายซึ่งสมาชิกของ
เครือข่ายให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และผู้วิจัยได้ทาการประเมินการเป็นเครือข่าย
แท้จริงของสมาชิกเครือข่ายกล่าวคือสมาชิกในเครือข่ายมีการรับรู้ที่เหมือนกัน มีความเข้าใจการวาง
แผนการจัดการไปในทิศทางเดียวกัน มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายเดียวกัน พร้อมจะทาตามแนวทางปฏิบัติ
ที่ร่วมกันวางแผน มีการวางแผนการแบ่งปันผลประโยชน์กันระหว่างสองชุมชนอย่างเป็นธรรม มีส่วน
ร่วมในการวางแผนและแบ่งปันประสบการณ์ มีการพึ่งพาอาศัยกันไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว
ความรู้ และบุคลากร ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ปริวรรต สมนึก (2559) ได้ศึกษาเรื่องการสร้างรูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมี
ส่วนร่วมในเส้นทางการท่องเที่ยวตามริมน้าโขงของจังหวัดอุบลราชธานีพบว่าศักยภาพของทรัพยากร
การท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชนการท่ อ งเที่ ย วตามริ ม น้ าโขงของจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ทั้ ง 4 แห่ ง มี ค วาม
หลากหลายทั้งในประเภททรัพยากรทางธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตที่มีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
ที่การสร้างรูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพของชุมชนการ
ท่องเที่ยวทั้งสี่แห่งการไปศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบเครือข่ายการท่องเที่ยวเพื่อปรับวิสัยทัศน์ และการ
นามาประยุกต์ใช้สาหรับเครือข่ายของเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมในการสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายที่ดีกว่าการที่ชุมชนการท่องเที่ยวแต่ละแห่งจัดการท่องเที่ยวด้วยชุมชน
5.2.6 จากผลการวิจัยในวัตถุประสงค์ที่ 3 เสนอรูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ที่เหมาะสมของชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้วผ่านการวิเคราะห์ตามแนวคิดองค์ประกอบของ
เครื อข่าย(กระทรวงพั ฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุษ ย์ , 2561)ในประเด็น เครือข่ ายแท้จริง 7
ประการรูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมของชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้าน
อ้อมแก้วเป็นเครือข่ายแบบแท้จริง กล่าวคือเครือข่ายสมาชิกในเครือข่ายมีการรับรู้ที่เหมือนกัน มีความ
เข้าใจการวางแผนการจัดการไปในทิศทางเดียวกัน มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายเดียวกัน พร้อมจะทาตาม
แนวทางปฏิบัติที่ร่วมกันวางแผน มีการวางแผนการแบ่งปันผลประโยชน์กันระหว่างสองชุมชนอย่าง
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เป็ น ธรรม มีส่ ว นร่ ว มในการวางแผนและแบ่ง ปันประสบการณ์ มีการพึ่งพาอาศั ยกันไม่ว่าจะเป็ น
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ความรู้ และบุคลากร ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของระพีพรรณ ห่อทอง (2556) ศึกษาเรื่องการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางมีลักษณะการทางานที่แยกส่วนขาดการประสานเชื่อมโยงเครือข่าย
ทั้งในระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัดภายหลังการจัดเวทีเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย
การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนกลุ่ ม สมาชิ ก ที่ จั ด การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนเกิ ด ความตระหนั ก และเห็ น
ความสาคัญของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ย วโดยชุมชนและการทา
แผนปฏิ บั ติ ก ารการสร้ า งเครื อ ข่ า ยการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนและขั บ เคลื่ อ นด าเนิ น กิ จ กรรม
ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกันภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยเพื่อการพัฒนาเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
5.3.1.1 การพัฒนาชุมชนเครือข่ายเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง เป็นรูปธรรม และเกิดความ
ยั่งยืน โดยหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรดาเนินการให้การสนับสนุนดังรายละเอียดนี้
1) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสาโรงทาบและอาเภอศรีณรงค์ นักพัฒนาการ
ทั้งสองชุมชน ควรให้การสนับสนุนในการจัดฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการของ
เครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
2) สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาวินทยาเขตสุรินทร์
และมหาวิทยาลั ยราชภั ฎสุ ริน ทร์ ควรสนับสนุนบุคคลกร หรือนักศึกษาเข้ามาให้ความรู้ในการการ
พัฒนาทักษะในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ให้กับตัวแทนเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
3) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ผู้อานวยการสานักงาน ควร
ให้การสนับสนุนโดยการนาผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ในจังหวัดสุรินทร์ และยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการสร้างให้เกิดรายได้ในชุมชน
4) องค์การบริหารส่วนตาบลสาโรงทาบและองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งสองตาบล ควรให้การสนับสนุน การวางแผนดาเนินกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวของเครือข่าย เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดความยั่งยืน
5) องค์การบริหารส่วนตาบลสาโรงทาบและองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสุข
นายกองค์การบริ หารส่ ว นตาบลทั้งสองตาบล ควรให้การสนับสนุนในด้านการประชาสั มพันธ์การ
ท่องเที่ยวของเครือข่ายด้วยการจัดทาข้อมูลการท่องเที่ยวของเครือข่าย ตลอดจนรูปแบบกิจกรรมการ
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ท่องเที่ยว ทาการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นการเผยแพร่และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้เครือข่ายการท่องเที่ยว
5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
5.3.2.1 การศึกษาการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเฉพาะการพัฒนารูปแบบเครือข่ายการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์ เท่านั้น ซึ่ง
การศึกษาครั้ งต่อไปควรเพิ่ม จานวนชุมชนในการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ความแตกต่างของชาติพันธุ์ และทรัพยากรการท่องเที่ยว
5.3.2.2 ควรศึกษาการวิจัยเรื่องการทาแผนการตลาดการท่องเที่ยวของเครือข่ายการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยแนวคิดส่วนผสมทางการตลาด 7p เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการหาตลาด
นักท่องเที่ยวของเครือข่าย
5.3.2.3 ควรศึกษาการวิจัยเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของรูปแบบเครือข่ายการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
5.3.2.4 ควรศึกษาการวิจัยเรื่องแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อชุมชน
5.3.2.5 ควรศึกษาการวิจัยเรื่องการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ระลึกของเครือข่าย
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
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ภาคผนวก ก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบประเมินการเป็นเครือข่ายแท้จริง
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แบบประเมินเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่างชุมชนบ้านอาลึ
และชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์
คาชี้แจง
แบบประเมินนี้จัดทาขึ้น เพื่อประเมินตนเอง และเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ระหว่างชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………………………
อายุ ………………………………………………………………………………………
อาชีพ ………………………………………………………………………………………
ตาแหน่งในกลุ่มการท่องเที่ยว…………………………………………………………
ท่านมาจากชุมชน………………………………………………………………………….
ส่วนที่ 2 ประเด็น ในการประเมิน ตนเองและเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่า ง
ชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์
1. มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกันหรือไม่อย่างไร ตัวอย่างเช่น มีความเข้าใจในปัญหาและ
มีจิตสานึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
2. มีวิสัยทัศน์ร่วมกันหรือไม่อย่างไรตัวอย่างเช่น สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่เป็น
ภาพเดียวกัน มีการรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมายที่จะเดินทางไปด้วยกัน
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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3. มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือไม่อย่างไรตัวอย่างเช่น ชื่อเสียง การยอมรับ
โอกาสในความก้าวหน้า ความสุข ความพึงพอใจรวมถึงประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... .............
..............................................................................................................................................................
4. มีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย หรือไม่อย่างไร ตัวอย่างเช่น การร่วมรับรู้ ร่วม
คิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระทาอย่างเข้มแข็ง
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ....................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
5. มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกันหรือไม่อย่างไร ตัวอย่างเช่น สมาชิกของเครือข่ายต่างก็สร้าง
ความเข้มแข็งให้กันและกัน โดยนาจุดแข็งของฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่ง
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... .......
.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
6. มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน หรือไม่อย่างไร ตัวอย่างเช่น การที่ สมาชิกเครือข่ายตกอยู่ใน
สภาวะจากัดทั้งด้านทรัพยากรความรู้ เงินทุน กาลังคน ฯลฯ ไม่สามารถทางานให้บรรลุเป้าหมายอย่าง
สมบู ร ณ์ ได้ ด้ว ยตนเองโดยปราศจากเครื อ ข่า ย จ าเป็น ต้ องพึ่ งพาซึ่ ง กัน และกัน ระหว่ างสมาชิก ใน
เครือข่าย
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
7. มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยนหรือไม่อย่างไร ตัวอย่างเช่นมีการติดต่อกันผ่านทางการ
เขีย น การพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นซึ่งกันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนา
ร่วมกัน
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... ........
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน
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เรื่อง รูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านอาลึและ
ชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์
คาชี้แจง
แบบสัมภาษณ์ชุดนี้จัดทาขึ้นเพื่อ ศึกษาบริบทและศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่าง
ชุมชนบ้านบ้านอาลึ และชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ชื่อ – สกุล………………………………………………………………………………………………
อายุ ………………………………………………………………………………………………….
อาชีพ ………………………………………………………………………………………………….
รายได้ ………………………………………………………………………………………………….
ระดับการศึกษา …………………………………………………………………………………….
ตาแหน่งในกลุ่มการท่องเที่ยว/อื่น ๆ …………………………………………………………….
ส่วนที่ 2 ประเด็นการศึกษาบริบทและศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างชุมชนบ้านบ้าน
อาลึ และชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์
ด้านบริบททางทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน
1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนคืออะไร
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ .........
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณคดี/ประวัติศาสตร์ของชุมชนคืออะไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ..................................
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3. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของชุมชนมีอะไรบ้าง
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... .......
..............................................................................................................................................................
4. งานบุญพื้นบ้าน/งานประเพณีพื้นเมืองของชุมชนมีอะไรบ้าง
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... .............................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
5. ภูมิปัญญาพื้นบ้าน วิถีชีวิต และการประกอบอาชีพหลักในชุมชนมีอะไรบ้าง
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
6. ไร่นา สวนเกษตร และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ของชุมชนมีอะไรบ้าง
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... .......
..............................................................................................................................................................
7. บุคคลากรในท้องถิ่นที่มีความสามารถในการทางานด้านการบริการธุรกิจท่อเที่ยวในชุมชน
ประกอบด้วยใครบ้าง
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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ด้านองค์ประกอบทางการท่องเที่ยว
8. ที่พักแบบโฮมสเตย์มีความเพียงพอในการรองรับนักท่องเที่ยวหรือไม่อย่างไร
.................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ..........
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
9. สิ่งดึงดูดใจของชุมชนการท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง เช่น ทรัพยากร กิจกรรมต่าง ๆ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ......................
.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
10. สิ่งอานวยความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงชุมชนมีอะไรบ้าง
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ................
..............................................................................................................................................................
11. สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในชุมชนมีอะไรบ้าง เช่น สาธารณูปโภค น้า ไฟ โทรศัพท์
เป็นต้น
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
12. กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนมีอะไรบ้าง
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... .......
.................................................................................................................................................................
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ด้านศักยภาพของชุมชน
13. ลักษณะเด่น ของชุมชนมีอะไรบ้า ง เช่นสิ่งที่ทาให้ชุมชนเป็นที่รู้จักบ่งบอกถึงความเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ..
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
14. ความน่าสนใจทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนมีอะไรบ้าง
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... .......
..............................................................................................................................................................
15. ลักษณะการรวมกลุ่มของชุมชนเป็นอย่างไร มีอะไรบ้างเช่น กลุ่มอาชีพ เป็นต้น
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
16. มีความขัดแย้งภายในชุมชนหรือไม่อย่างไรอะไรบ้าง
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ .................................
.................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
17. ฐานการผลิ ต ภายในชุ ม ชนมี อ ะไรบ้ า งเช่ น การประกอบอาชี พ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องชุ ม ชน
เป็นต้น
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ......................
.................................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
18. ปัญหาเร่งด่วนของชุมชนมีอะไรบ้าง
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
19. เปรียบเทียบเส้นทางท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมในพื้นที่มีอะไรบ้าง
......................................................................................................................................... ........................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... .......
..............................................................................................................................................................

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์
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ภาคผนวก ข
หนังสือการเชิญวิทยากร

126

127

ภาคผนวก ค
คู่มือรูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเหมาะสมของชุมชนบ้านอาลึ
และชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์

128

เครือข่ายการท่องเที่ยว
“ เขมร กูย ลาว ” สะเร็น
คนอาลึ และ คนอ้อมแก้ว
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คานา
คู่มือรูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเหมาะสมของชุมชนบ้านอาลึและชุมชน
บ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอรูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เหมาะสมของชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์ คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วยความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการสร้างเครือข่ายบริบทการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุม ชนของชุ ม ชนบ้ านอาลึ แ ละชุ ม ชนบ้ านอ้ อ ม กระบวนการพั ฒ นารู ป แบบเครื อ ข่ า ยการจั ด การ
ท่องเที่ย วโดยชุมชนที่เหมาะสมของชุมชนบ้านอาลึ และชุมชนบ้า นอ้อมแก้ว จังหวัดสุ รินทร์ และ
ประโยชน์ของรูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน
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สารบัญ
เรื่อง
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการสร้างเครือข่าย
บทที่ 2 บริบทการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อม
บทที่ 3 กระบวนการพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสม
ของชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์
บทที่ 4 ประโยชน์ของการพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

หน้า
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บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการสร้างเครือข่าย

การจั ดการท่องเที่ย วโดยชุมชนคือการจักการท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นผู้ กาหนดทิศทางการ
ท่องเที่ยว สร้างชุมชนให้มีความภาคภูมิใจในตนเองมีทรัพยากรที่ผลิตเองได้ มีองค์กรการทางานที่
เข้ ม แข็ ง ประชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การขณะเดี ย วกั น ยั ง ช่ ว ยในการอนุ รั ก ษ์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนไว้ด้วย
องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว
 ฐานทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์
 วิถีการผลิตที่พึ่งพาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
ด้านองค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วม
 มีส่วนร่วมในการศึกษา
 มีส่วนร่วมในการวางแผน
 มีส่วนร่วมในกาดาเนินการ
 มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
ด้านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและโปรแกรมนาเที่ยว
 การนาเที่ยวของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 การให้บริการที่พักและโฮมสเตย์
 การพัฒนาสินค้าที่ระลึก
 การพัฒนาสื่อประสัมพันธ์
ด้านกระบวนการเรียนรู้
 กิจ กรรมของชุม ชนสามารถสร้า งให้ เกิ ดการเรีย นรู้ ร่ว มกั น ระหว่ างชาวบ้า นและ
นักท่องเที่ยว
 สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
 สร้ า งให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ความคิ ด เห็ น ระหว่ า งชาวบ้ า นและ
นักท่องเที่ยว
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การสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการทางานในรูปแบบของ
การประสานงาน ของกลุ่มคนที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน เพื่อช่วยเหลือ
และร่วมมือกันระหว่างเครือข่าย
องค์ประกอบของการเป็นเครือข่ายแท้จริง
 การรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน
 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
 มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน
 การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย
 มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน
 มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน
 มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน
แนวทางการทางานเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน
 จัดเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน
 จัดการศึกษาดูงานระหว่างกัน
 จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรร่วมกัน
 จัดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 สร้างกิจกรรมที่ทาร่วมกัน

บทที่ 2 บริบทการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อม

ชุมชนบ้านอาลึ อาเภอสาโรงทาบ จังหวดสุรินทร์ เป็นชุมชนพื้นบ้านชาวกูยพื้นเมือง ซึ่งเป็น
1 ใน 3 ชนเผ่าของจังหวัดสุรินทร์ ที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เป็นของ
ตัวเองอยู่มากมายซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ วัฒนธรรมภาษาพูดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีเครื่องแต่ง
กายที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนคือผ้าย้อมมะเกลือ มีบ้านพักโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
15 หลัง ไว้รองรับนักท่องเที่ยวพิธีกรรมการบายศรีสู่ขวัญเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมชม
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พิธีกรรมราแกลมอ และราแกลออ ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่รักษาผู้ป่วยไม่ทราบสาเหตุที่หาดูได้ยากนอกจากที่
ชุมชนชาวกูยบ้านอาลึ

ชุมชนบ้านอ้อมแก้ว อาเภอศรีณรงค์ จังหวดสุรินทร์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการดารงชีวิตของชาวบ้านใน
หมู่บ้านทั้ง3เผ่า ของจังหวัดสุรินทร์คือ เผ่าลาว (อีสาน) เผ่ากวย (กูย) เผ่าเขมร (ขแมร์) มีศักยภาพมี
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในลาห้วย (ห้วยทับทัน) เป็นลาน้าสายเล็กๆที่ไหลผ่านชุมชน กิจกรรม
ล่องเรือชมบรรยากาศธรรมชาติของลาห้วยศึกษาพรรณไม้ของชุมชนในกลางวัน และกิจกรรมล่องเรือ
ชมจันทร์ดูหิ่งห้อยในกลางคืน นอกจากนี้ยังมีฐานการเรียนรู้ที่เกิดจากอาชีพของคนในชุมชน 4 ฐาน
การเรียนรู้ด้วยกัน เช่น กลุ่มทอเสื่อกกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มทอผ้าไหม สินค้า OTOP ระดับ 3-5
ดาว กลุ่มจักรสานไม้ไผ่และพลาสติก ภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มขนมไทยสินค้า OTOP ระดับจังหวัด
และบ้านพักโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยว ได้มาสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่าย สงบสุขของชุมชนบ้านอ้อม
แก้ว
บทที่ 3 กระบวนการพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมของชุมชน
บ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว การจัด
ประชุมกลุ่มย่อยพูดคุยถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีของแต่ละชุมชน ประสบการณ์ และปัญหาในการ
บริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของทั้งสองชุมชน
จัดการศึกษาดูงานระหว่างกัน
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การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทั้งสองชุมชนโดยการนาตัวแทนการท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านอาลึไปศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านอ้อมแก้ว และนาแทนการ
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ไปศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านอาลึ โดยได้
ศึกษาถึงองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการของทั้งสองชุมชน
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรร่วมกัน

กระบวนการในการอบรมให้ความรู้ตามแนวคิดองค์ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชนในด้าน
การบริหารจัดการในประเด็นดังนี้
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและโปรแกรมนาเที่ยว
เครื อข่ายการจั ดการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างชุมชนบ้านอาลึ และชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
จังหวัดสุรินทร์ เป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่อาศัยทรัพยากรการท่องเที่ยวและทรัพยากรบุคล
ร่วมกันและได้ร่วมกันสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวของเครือข่าย 3 วัน 2 คือดังนี้
รูปแบบโปรแกรมนาเที่ยวที่ 3รูปแบบนาเที่ยว 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมนาเที่ยวเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
3 วัน 2 คืน 2 ชุมชน ระหว่างชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์
วันแรกณ บ้านอาลึโฮมสเตย์

09.00-09.30 น. - นักท่องเที่ยวและตัวแทนเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อม
แก้ว พร้อมกัน ณศูนย์ต้อนรับยักท่องเที่ยวบ้านอาลึ มัคคุเทศก์กลางแนะนาเครือข่าย
และมอบมาลัยแก่นักท่องเที่ยว
09.30-10.30 น. - นานักท่องเที่ยวไหว้ศาลปู่ตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน
- ฐานย้อมผ้าสีธรรมชาติ ให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้การมัดย้อมผ้าจากสีธรรมชาติในแบบ
ของตัวเอง
10.30-12.00 น. - ชมบ้านโบราณ และว่านเปราะหอมของที่ระลึก
- ฐานเลี้ยงไหมครบวงจร ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้การเลี้ยงไหมที่ครบวงจร
12.00-13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวบ้านอาลึ
13.00-15.00 น. - ฐานการแซวผ้า
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- ฐานสัมมาชีพ
15.00-18.00 น. - เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์รับนักท่องเที่ยวเข้าบ้านพัก
18.00-22.00 น. - รับประทานอาหารเย็น/ชมการแสดงต้อนรับ/พิธีบายศรีสู่ขวัญ
22.00 น.
- พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง ช่วงเช้าบ้านอาลึ ช่วงบ่ายบ้านอ้อมแก้ว

06.00-07.00 น. - นักท่องเที่ยวตักบาตรร่วมกับเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์
07.00-08.00 น. - รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพักโฮมสเตย์
08.00-11.30 น. - ชมศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชาวกูย ณ วัดบ้านตะเคียน
- ชมปราสาทขอมโบราณที่อยู่ใกล้เคียงกับชุมชน
11.30-12.30 น. - รั บ ประทานอาหารกลางวั น รั บ ประทานอาหารกลางวั น ณ ศู น ย์ ต้ อ นรั บ
นักท่องเที่ยวบ้านอาลึ
13.30-14.00 น. - ชุมชนบ้านอ้อมแก้วต้อนรับนักท่องเที่ยว
14.00-16.00 น. - นานักท่องเที่ยวไหว้ศาลปู่ตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน
- กิจกรรมล่องเรือพายศึกษาธรรมชาติ ชมความอุดมสมบูรณ์ของลาห้วยทับทัน
16.30-18.30 น. - เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์รับนักท่องเที่ยวเข้าบ้านพัก
18.30-22.00 น. - รับประทานอาหารเย็น ชมการแสดง 3 ชนเผ่า เขมร ลาว กูย
22.00 น.
- พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม ณ บ้านอ้อมแก้ว

06.00-07.00 น. - นักท่องเที่ยวตักบาตรร่วมกับเจ้าของ
บ้านพักโฮมสเตย์
07.00-08.00 น. - รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพักโฮมสเตย์
08.30-12.00 น. - กิจกรรมฐานทอเสื่อกก นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมการทอเสื่อกกของชุมชน
- กิจกรรมฐานจักสาน เรียนรู้การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม่ไผ่และพลาสติก
12.00-13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวบ้านอ้อมแก้ว
13.00-15.00 น. - กิจกรรมฐานขนมไทย เรียนรู้และฝึกทาขนมไทยของชุมชน
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- กิจกรรมฐานทอผ้าไหม เรียนรู้กระบวนการในการทอผ้าไหมพื้นเมืองของจัง หวัด
สุรินทร์
15.00-16.00 น. - สรุปกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น และประสบการณ์
ร่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอาลึ
และบ้านอ้อมแก้ว
การนาเที่ยวของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

การนาเที่ยวของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น มีการแบ่งหน้าความรับผิกชอบในการต้องรับนักท่องเที่ยวไว้อย่าง
ชัดเจนโดยเป็นตัวแทนมัคคุเทศก์ของทั้งสองชุมชนและเพื่อพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นของ
เครือข่าย ควรมีการจัดฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ หรือ การศึกษาดูงานชุ มชนการ
ท่องเที่ยวแห่งอื่นที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสุรินทร์ หรือจังหวัดอื่น ๆ ใกล้เคียงที่ได้รับความสนใจจาก
นักท่องเที่ยว และมีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
ในการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การให้บริการต่าง ๆ และที่พักแบบโฮมสเตย์

เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอาลึ และชุมชนบ้านอ้อมแก้ว มีบ้านพักโฮมสเตย์เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวชุมชนละ 15 หลัง ซึ่งชุมชนเครือข่ายต้องปฏิบัติตามต้องปฏิบัติตามกรอบดัชนีมาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทย เพื่อรับการประเมินมาตรฐาน สร้างความมั่นใจในการเข้ามาพักของนักท่องเที่ยว
การพัฒนาสินค้าที่ระลึก
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ชุมชนเครือข่ายการท่องเที่ยวทั้งสองชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ผู้ วิจัยและ
ตัวแทนการท่องเที่ยวของเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จึง
ได้คิดค้นสินค้าที่ระลึกของเครือขายจากการนาเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของทั้ง สองชุมชนคือ
ผ้าไหมลายลูกแก้ว และผ้าไหมพื้นเมืองลายต่าง ๆ โดยการออกแบบลวดลายที่ผสมผสานกันระหว่าง
สองชุมชน และพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกของเครือข่าย เช่นตุ๊กตา 3 ชนเผ่า เขมร ลาว กูย
ของจังหวัดสุรินทร์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเศษผ้าไหม เช่น เข็มกลัดดอกไม้ ยางรัดผม และพัฒนาเป็น
เครื่ อ งประดั บ ต่ า ง ๆ และน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชนอื่ น ๆ มาวางจ าหน่ า ยแก่
นั กท่องเที่ย ว ในวัน ที่ นั กท่องเที่ย วจะเดิน ทางกลั บ เพื่อ เป็นสิ น ค้าที่ร ะลึ กถึง เครือข่ ายการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์
การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์

การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายคือการจัดทาเอกสารแผ่นพับ เพื่อนาเสนอกิจกรรม
การท่องเที่ย วของเครื อข่าย ให้ มีเนื้อหาที่ครอบคลุ่ มกิจกรรมของเครือข่าย และมีสี สั นที่น่าสนใจ
รวมถึงการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ การทาเพจในเฟสบุ๊คเครือข่าย เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยว
ของเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัด
สุรินทร์ รวมถึงการอบรมให้ความรู้บุคลากรของเครือข่าย และประชาชนในชุมชน ให้มีความรู้ในการใช้
สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเครือข่ายและเป็นช่องทางการจาหน่าย
ผลิ ตภัณฑ์ของชุมชนให้ เป็ นที่รู้ จักมากยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒ นาการ
ท่องเทีย่ วของชุมชนต่อไป

บทที่ 4 ประโยชน์ของการพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
การพั ฒ นารู ป แบบเครื อ ข่ า ยของชุ ม ชนบ้ า นอาลึ แ ละชุ ม ชนบ้ า นอ้ อ มแก้ ว สามารถสร้ า ง
ประโยชน์ให้แก่ทั้งสองชุมชนดังนี้
1. สามารถสร้างโอกาสและให้โอกาสในการพัฒนาศักยภาพการทางานและการบริหารจัดการ
ในฝ่ายต่างๆขององค์กรเครือข่าย
2. การประสานผลประโยชน์ที่เท่าเที่ยวกัน มีระบบการทางานที่โปร่งใส่
3. เครือข่ายเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการทางานที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในกรณีที่ต้อง
เผชิญกับปัญหาต่าง ๆ
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4. สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนเครือข่ายให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
5. สามารถสร้างอานาจในการต่อรองกับคู่แข่งทางการท่องเที่ยวได้
6. เกิดการแบ่งหน้าที่และร่วมมือกันปฏิบัติงาน
7. สามารถลดปัญหาการทางานที่ซ้าซ้อน และลดปัญหาการใช้ทรัพยากรโดยสิ้นเปลือง
8. ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ แรงบัลดาลใจ และทักษะต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของชุมชนเครือข่าย
9. เครือข่ายก่อให้เกิดความสามัคคี ให้กาลังใจกัน และช่วยกันในรูปแบบต่าง ๆ
และสามารถสร้างองค์กรการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เป็นเครือข่ายแบบแท้จริง กล่าวคือกล่าวคือ
สมาชิกเครือข่ายในเครือข่ายมีการรับรู้ที่เหมือนกัน มีความเข้าใจการวางแผนการจัดการไปในทิศทาง
เดียวกัน มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายเดียวกัน พร้อมจะทาตามแนวทางปฏิบัติที่ร่วมกันวางแผน มีการวาง
แผนการแบ่งปัน ผลประโยชน์กัน ระหว่างสองชุมชนอย่างเป็นธรรม มีส่ วนร่วมในการวางแผนและ
แบ่งปันประสบการณ์ มีการพึ่งพาอาศัยกันไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว ความรู้ และบุคลากร
ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นผลให้เครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านอาลึและชุมชนบ้านอ้อมแก้วเกิดศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นที่รู้จักแก่
สายตานักท่องเที่ยว
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