
                                                                                                                                                                                  

  

บทที�  1 
บทนํา 

 
ความเป็นมา 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 10 ไดค้าํนึงถึงความสําคญัของการท่องเที�ยว
ในฐานะเป็นภาคบริการที�สร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงกาํหนดให้การท่องเที�ยว
จดัอยู่ในยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและย ั�งยืน โดยการการปรับโครงสร้าง
ภาคบริการ ให้เป็นแหล่งสร้างรายไดห้ลกัของประเทศ โดยพฒันาการท่องเที�ยวไทย ให้เป็นศูนยก์ลาง
การท่องเที�ยวทางธรรมชาติและวฒันธรรมของภูมิภาค บนพื7นฐานความโดดเด่นและหลากหลาย
ของทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรม และความเป็นไทย และพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของธุรกิจบริการที�มีศกัยภาพ เพื�อขยายฐานการผลิตและการตลาดธุรกิจบริการครอบคลุมระดบัภูมิภาค 
บนฐานการสร้างความแตกต่างและความชาํนาญเฉพาะ ดา้นของบริการที�สําคญัไดแ้ก่ ธุรกิจบริการ
ดา้นการศึกษา บริการสุขภาพและสปา ธุรกิจคา้ส่งและคา้ปลีก ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจบริการ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ การก่อสร้างและธุรกิจภาพยนตร์ไทย เป็นตน้ (สํานกังานการท่องเที�ยว
และการกีฬาจงัหวดัสมุทรสาคร.  ออนไลน์.  2555) โดยมีเนื7อสาระสาํคญัพอสรุปไดด้งันี7  
 1. ฟื7 นฟู พฒันา แหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ โบราณสถานในเชิงกลุ่มพื7นที� 
และเสริมสร้างเอกลกัษณ์ความเป็นไทย ทั7งการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถิ�น วิถีชีวิตชุมชน และภูมิปัญญา
ชาวบา้น เพื�อสร้างสินคา้ท่องเที�ยวใหม่ๆ แก่ธุรกิจการท่องเที�ยวไทย และเป็นแหล่งท่องเที�ยวของตลาด
ท่องเที�ยวโลก 
 2. ส่งเสริมการลงทุน พฒันาธุรกิจบริการที�เกี�ยวเนื�องกบัการท่องเที�ยว เพื�อรองรับตลาด
กลุ่มนกัท่องเที�ยวที�มีความสนใจเฉพาะดา้น และสร้างมูลค่าเพิ�มแก่ธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจบริการสุขภาพ 
ธุรกิจศูนยป์ระชุมและการแสดงสินคา้ การพาํนกัระยะยาว การจบัจ่ายและเลือกซื7อสินคา้ สินคา้โอท๊อป 
และแหล่งท่องเที�ยวที�มนุษยส์ร้างขึ7นเป็นตน้ 
 3. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานของธุรกิจและบริการที�มีศกัยภาพให้เป็นที�ยอมรับน่าเชื�อถือ 
และตอบสนองความตอ้งการของตลาดโลก รวมทั7งเพื�อรองรับนโยบายการเปิดเสรีภาคบริการ บนฐาน
ความโดดเด่นทางวฒันธรรมและความเป็นไทย โดยเฉพาะธุรกิจบริการที�มีศกัยภาพในการดึงกลุ่มลูกคา้
มาใชบ้ริการในประเทศ เช่น ธุรกิจการท่องเที�ยว ธุรกิจบริการดา้นการศึกษา บริการดา้นสุขภาพ 
และธุรกิจภาพยนตร์ไทย เป็นตน้ 
 4. ส่งเสริมตลาดการท่องเที�ยวและลูกคา้ธุรกิจบริการอยา่งต่อเนื�อง เพื�อรักษาฐานตลาดเดิม
และขยายตลาดใหม่ๆ ที�มีคุณภาพ เช่น ตลาดรัสเซียและกลุ่มประเทศที�เคยเป็นอาณานิคมของรัสเซีย 
ตลาดตะวนัออกกลาง และตลาดนกัท่องเที�ยวเฉพาะกลุ่ม โดยอาศยัเครือข่ายความร่วมมือทั7งจากภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื�อดาํเนินกลยทุธ์ทางการตลาดร่วมกนั 



 2

 5. พฒันาปัจจยัสนบัสนุนให้เอื7อต่อการดาํเนินธุรกิจการท่องเที�ยว ทั7งการพฒันาโครงข่าย
การคมนาคมเพื�อการเขา้ถึงและเชื�อมโยงแหล่งท่องเที�ยว มาตรฐานความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
สิ�งอาํนวยความสะดวกพื7นฐาน และการปรับปรุงกฎระเบียบขอ้กฎหมาย การพฒันาบุคลากรให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
 รัฐบาลไดมี้นโยบายให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น มีส่วนร่วมในการพฒันาแหล่งท่องเที�ยว
ให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพทางเศรษฐกิจของพื7นที� โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมที�จะวางรากฐาน
การพฒันาการท่องเที�ยวให้เป็นสังคมและชุมชนที�เขม้แข็ง มีระบบบริหารจดัการที�ดีมีการส่งเสริม
ดา้นการท่องเที�ยว เพื�อเพิ�มการจา้งงาน และกระจายรายไดสู่้ชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทอ้งถิ�น 
ในการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวเชิงคุณภาพและพฒันาธุรกิจบริการที�มีศกัยภาพใหม่ๆ ให้สอดคลอ้งกบั
สภาพทอ้งถิ�น รวมถึงวิถีชีวิตท่ามกลางสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรม ประเพณีพื7นบา้น 
รวมถึงประสานความร่วมมือใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเพิ�มขีดความสามารถ ในการจดับริการ
สาธารณะและเพิ�มรายไดข้องตนเอง รวมทั7งการสร้างภูมิคุม้กนัเพื�อวางรากฐานระบบเศรษฐกิจ  
และสังคมระยะยาว ทาํให้ทอ้งถิ�นสามารถกาํหนดมาตรฐานและการให้บริการในดา้นสาธารณะ  
มีความสามารถในการพฒันาทอ้งถิ�นของตนเองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2540   
 โดยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. และแกไ้ขเพิ�มเติม(ฉบบัที�2) พ.ศ. 2545 มุ่งเน้น
การจดัการศึกษาตลอดชีวิต โดยผสานการศึกษาทั7ง 3 ระบบเขา้ดว้ยกนั คือการศึกษาในระบบ (Formal 
Education) การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) เพื�อให้คนไทยสามารถพฒันาชีวิตได้
อยา่งต่อเนื�อง โดยยึดหลกัการจดัการศึกษา 3 ประการ คือ 1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และ 3) การพฒันาสาระกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไป
อยา่งต่อเนื�อง 
 การจดัการการเรียนรู้การท่องเที�ยวโดยชุมชน หมายถึง สภาพการการเรียนรู้การท่องเที�ยว
โดยชุมชนที�มี 4 องคป์ระกอบ (ทิศนา  แขมมณี.  2553 : 220 - 221) ดงันี7  คือ 1) รูปแบบจะนาํไปสู่
การทาํนาย ผลที�ตามมาสามารถพิสูจน์ทดสอบได ้กล่าวคือ สามารถนาํไปสร้างเครื�องมือเพื�อไปพิสูจน์
ทดสอบได ้2) โครงสร้างและรูปแบบจะตอ้งประกอบดว้ยความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ ซึ� งสามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์หรือเรื� องนั7นได้ 3) รูปแบบจะตอ้งสามารถช่วยสร้างจิตนาการความคิดรวบยอด  
และความสัมพนัธ์ รวมทั7งขยายขอบเขตการสืบเสาะความรู้ 4) รูปแบบจะประกอบดว้ยความสัมพนัธ์ 
เชิงโครงสร้างมากกวา่ความสัมพนัธ์เชิงเชื�อมโยง  
 ส่วนความสัมพนัธ์ของตาํบลบางกะจะที�มีต่อประวติัศาสตร์ไทย เริ�มตั7งแต่สมยัหลงัเสีย
กรุงศรีอยธุยาครั7 งที� 2 หวัเมืองตะวนัออกแห่งนี7ก็มีชื�อเสียงโด่งดงัจนไดรั้บการจารึกไวใ้นประวติัศาสตร์ 
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ดว้ยเป็นฐานกาํลงัสาํคญัที�ทาํใหส้มเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชทรงกอบกูเ้อกราชไดส้ําเร็จ เนื�องจาก

เมืองนี7 มีพืชพนัธ์ธัญญาหารสมบูรณ์ ไม่ไดรั้บความบอบชํ7 าจากสงคราม และยงัเป็นแหล่งชุมชนชาวจีน
แตจิ้Xวซึ� งเป็นคนเชื7อสายเดียวกบัสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช จึงทรงเลือกเมืองจนัทบุรีเป็นที�รวบรวม

กาํลงัพลและเสบียงอาหาร แลว้รวบรวมพลไปช่วงชิงกรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่า ช่วงตน้รัตนโกสินทร์

จนัทบุรีมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านและหัวเมืองการคา้ เพราะตั7งอยู่ปากอ่าว สะดวกแก่การติดต่อคา้ขาย
กบัต่างประเทศ พระบาทสมเด็จพระนั�งเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงเห็นวา่จนัทบุรีมีความสําคญัทางยุทธศาสตร์ 

หากขา้ศึกล่วงลํ7 ามาจะเขา้ถึงกรุงเทพมหานครไดง่้าย จึงโปรดเกลา้ฯให้สร้างเมืองจนัทบุรีขึ7นใหม่ 
ที�บา้นเนินวงพร้อมสร้างป้อมรบไวส้องป้อม แต่ก็ไม่มีศึกสงครามเกิดขึ7นแต่อยา่งใด ต่อมาในสมยั

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ไดโ้ปรดเกล้าฯให้ยา้ยเมืองกลบัไปยงับา้นลุ่มเช่นเดิม  

ในรัชกาลเดียวกนันี7  จนัทบุรีได้ตกอยู่ใตก้ารปกครองของฝรั�งเศสชั�วเวลาหนึ� ง เนื�องจากฝรั�งเศส 
เขา้ยึดครองญวนและเขมรแลว้อา้งสิทธิเหนือดินแดนฝั�งซ้ายแม่นํ7 าโขงของไทย จึงเกิดกรณีพิพาทขึ7น 

ฝรั�งเศสไดย้ื�นขอ้เรียกร้องให้ไทยยกดินแดนดงักล่าวให้แก่ฝรั�งเศส และให้เสียเงินค่าปรับจาํนวน 

2 ลา้นฟรังก์ โดยเขา้ยึดเมืองจนัทบุรีไวเ้ป็นประกนัระหวา่งปี พ.ศ.2436-พ.ศ.2447 เมื�อไทยปฏิบติั
ตามสัญญา ฝรั�งเศสจึงยอมถอนทหารออกไป ต่อมาในปี พ.ศ.2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจา้อยู่หวั โปรดเกลา้ฯให้รวมหัวเมืองชายทะเลฝั�งตะวนัออก คือ จนัทบุรี ระยอง ตราด เป็นมณฑล

จนัทบุรี ครั7 นปี พ.ศ.2476 สมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว ทางรัฐบาลไดย้กเลิกระบบ
มณฑลเทศาภิบาลและจดัระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคออกเป็นจงัหวดัและอาํเภอ จนัทบุรี 

จึงมีฐานะเป็นจงัหวดันบัแต่นั7นมา (กฤษกร  วงศก์รวฒิุ และจารุภทัร วมุิตเศรษฐ.์  2549 : 47 - 50) 
 แผนพฒันาการท่องเที�ยวที�ปรากฏในยุทธ์ศาสตร์จงัหวดัจนัทบุรีไดก้ล่าวไวใ้น กลยุทธ์

ส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเที�ยวให้ไดม้าตรฐาน และเพิ�มมาตรฐานความปลอดภยัให้กบันกัท่องเที�ยว 

กล่าวว่า จงัหวดัจนัทบุรีที�มีศกัยภาพในดา้นการท่องเที�ยวทั7งดา้นสถานที�ท่องเที�ยวตามธรรมชาติ  

เชิงประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม ศาสนา ฯลฯการดาํเนินงานไปสู่เป้าหมายดงักล่าว จาํเป็นตอ้งมี

การพฒันาการท่องเที�ยวและการตลาดควบคู่กนั โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ดา้นการตลาด ในสภาวะที�มี 

การแข่งขนัแยง่ชิงลูกคา้ที�มีศกัยภาพ ไดแ้ก่ นกัท่องเที�ยว ทั7งชาวไทยและต่างประเทศ จึงจาํเป็นตอ้ง

รักษากลุ่มตลาดเดิมและดาํเนินการตลาดในเชิงรุกเพื�อนาํเสนอสินคา้และบริการของจงัหวดัที�มีอยู่

เป็นจาํนวนมาก  นอกจากนี7  ลูกคา้ภายในประเทศ ยงัจดัเป็นตลาดกลุ่มเป้าหมายหลกัของจงัหวดั  

ซึ� งรับขอ้มูลข่าวสารที�จะมีผลต่อการรับรู้สินคา้ บริการและภาพลกัษณ์ที�ดี ในการกระตุน้การท่องเที�ยว

และเศรษฐกิจที�ก่อให้เกิดกระแสการท่องเที�ยวและการซื7อสินคา้และบริการ ทั7งในระดบัจงัหวดั 

และภูมิภาค เป็นการกระจายรายไดเ้ขา้สู่ภาคประชาชน 
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 ผูว้ิจยัเห็นว่าการนาํเอาแหล่งท่องเที�ยวทอ้งถิ�น โดยชุมชนเขา้มามีส่วนในการจดัรูปแบบ
การเรียนรู้ ตลอดจนจดัทาํแผนท่องเที�ยวชุมชน ผสมผสานการจดัทาํแหล่งเรียนรู้โดยใชก้ารท่องเที�ยว
เป็นเครื�องมือ ผ่านบริบทชุมชนพื7นที�บางกะจะ เป็นอีกแนวหนึ� งที�ทาํให้เกิดการเรียนรู้อย่างย ั�งยืน 
กบัแหล่งท่องเที�ยวชุมชน  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวจิยัครั7 งนี7   มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี7  
 1. เพื�อศึกษาบริบทชุมชนในพื7นที�ตาํบลบางกะจะ จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. เพื�อศึกษารูปแบบการจดัการเรียนรู้การท่องเที�ยวโดยชุมชน พื7นที�ตาํบลบางกะจะ 
จงัหวดัจนัทบุรี                            
    

ประโยชน์ของการวจัิย 
 ในการทาํวจิยัครั7 งนี7   มีประโยชน์ในการวจิยั ดงันี7  
 1. เทศบาลตาํบลบางกะจะ สามารถนาํผลการวิจยัครั7 งนี7 ไปเป็นส่วนประกอบในการทาํ
แผนพฒันาบริบทชุมชนและสนบัสนุนการท่องเที�ยวของเทศบาลต่อไป 
 2. ความตอ้งการในการจดัรูปแบบการจดัการเรียนรู้การท่องเที�ยวอยา่งเหมาะสมกบัชุมชน 
อนัจะนาํไปสู่การพฒันาการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนื  
 3. ทราบบริบทชุมชนตาํบลบางกะจะ ทั7งในดา้นสิ�งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ บา้นเรือนที�อยู่อาศยั การประกอบพิธีทางศาสนา อาคาร สถานที�สําคญัต่างๆ
ในการทาํกิจกรรมของชุมชน ศกัยภาพของชุมชน ความสนใจของชุมชน 
    

ขอบเขตของการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       1.  ประชากรที�ใช้ในการวิจัยครั'งนี' ไดแ้ก่ ผูน้าํชุมชน ทั7งที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ได้แก่ ผูอ้าวุโสหรือผูที้�คุน้เคยและอาศยัอยู่ในชุมชนมาเป็นเวลานาน กลุ่มสตรีอาสา ครู อาจารย ์
ชาวบ้าน และสมาชิกในชุมชนท่านอื�นๆ ที�มีส่วนเกี�ยวข้องกับตาํบลบางกะจะ จงัหวดัจนัทบุรี
จาํนวน 178 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิยครั'งนี' ไดแ้ก่ ผูน้าํชุมชน ทั7งที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ไดแ้ก่ ผูอ้าวุโสหรือผูที้�คุน้เคยและอาศยัอยูใ่นชุมชนมาเป็นเวลานาน กลุ่มสตรีอาสา ครู อาจารย ์ชาวบา้น 
และสมาชิกในชุมชนท่านอื�นๆ ที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัตาํบลบางกะจะ จงัหวดัจนัทบุรีจาํนวน 20 คน 
โดยผูว้จิยัใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จดัเวทีระดมสมอง (Brain 
Storming)  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวจิยัครั7 งนี7  มีนิยามศพัทเ์ฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบังานวจิยัดงัต่อไปนี7   
 1. รูปแบบ (Model) หมายถึง รูปธรรมของความคิดดา้นนามธรรม ซึ� งบุคคลแสดงออกมา
ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ�ง เช่น เป็นคาํอธิบาย เป็นแผนผงั ไดอะแกรม หรือแผนภาพ 
 2. ชุมชน หมายถึง ชุมชนในตาํบลบางกะจะ อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
 3. การจัดการการเรียนรู้ หมายถึง สภาพการการเรียนรู้ที�มีองคป์ระกอบดงันี7  
  3.1 รูปแบบจะนําไปสู่การทํานาย (Prediction) ผลที�ตามมาสามารถพิสูจน์ทดสอบได ้
กล่าวคือ สามารถนาํไปสร้างเครื�องมือเพื�อไปพิสูจน์ทดสอบได ้
  3.2 โครงสร้างและรูปแบบจะต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal 

Relationship) ซึ� งสามารถอธิบายปรากฏการณ์หรือเรื�องนั7นได ้
  3.3 รูปแบบต้องสามารถช่วยสร้างจิตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด (Concept) 
และความสัมพนัธ์ (Interrelation) รวมทั7งช่วยขยายขอบเขตการสืบเสาะความรู้ 
  3.4 รูปแบบจะประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structural Relationship) 
มากกวา่ความสัมพนัธ์เชิงเชื�อมโยง 
 4. การจัดการท่องเที�ยว (Tourism Management) หมายถึง กระบวนการจดัระบบท่องเที�ยว
โดยชุมชนให้สําเร็จลุล่วงดว้ยดี โดยกาํหนดบทบาทและการแบ่งความรับผิดชอบ รวมทั7งการแบ่งสรร
ผลประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในการจดัการท่องเที�ยวใหเ้หมาะสม 
 5. การท่องเที�ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism)  หมายถึง  การจดัการท่องเที�ยว 
ที�ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางการท่องเที�ยว บนฐานคิดที�ชาวบา้นทุกคนเป็นเจา้ของ
ทรัพยากรและเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากการท่องเที�ยว โดยการนาํเอาทรัพยากรที�มีอยู่ในทอ้งถิ�น
ดา้นต่างๆ ทั7งธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมประเพณี วถีิชีวติ และวิถีการผลิตของชุมชนมาใช้
เป็นตน้ทุนหรือปัจจยัในการท่องเที�ยวอยา่งเหมาะสม รวมทั7งมีการพฒันาศกัยภาพของคนในชุมชน
ให้มีความรู้ความสามารถในการดาํเนินงาน ตั7งแต่การตดัสินใจ การวางแผน การดาํเนินงาน การสรุป
บทเรียน โดยเน้นให้เกิดความย ั�งยืนสู่คนรุ่นลูกรุ่นหลานและเกิดประโยชน์ต่อทอ้งถิ�นตลอดจน
คาํนึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเป็นสาํคญั  
 6. บริบทชุมชน หมายถึง   
  6.1 สภาพทั�วไป  
  6.2 สภาพสังคม  
  6.3 สิ�งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  
  6.4 ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
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  6.5 ศกัยภาพของชุมชนและพื7นที� 
  6.6 แหล่งท่องเที�ยวและสถานที�น่าสนใจภายในชุมชน 
  6.7 สภาพปัญหาและความตอ้งการพฒันาแหล่งท่องเที�ยว 
  6.8 ความตอ้งการจดัการรูปแบบการเรียนรู้กบัแหล่งท่องเที�ยวของชุมชน 
                   





                                                                                                                                                                                    

8
7 

 
กรอบแนวคิดในการวจิัย 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

บริบทชุมชนของตําบล
บางกะจะ 

สภาพทั่วไป 
สิ่งแวดล�อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สภาพสังคม 

ภูมิป"ญญาท�องถิ่น 

ศักยภาพของชุมชน
และพื้นที่ 

แหล+งท+องเที่ยวและ
สถานที่น+าสนใจ
ภายในชุมชน 

ความต�องการ
จัดการรูปแบบการ
เรียนรู�กับแหล+ง
ท+องเที่ยวของชุมชน 

การระดมสมองจาก 10 หมู+บ�าน
จํานวน 20 คน 

เพื่อจัดทํารูปแบบเรียนรู�แหล+ง
ท+องเที่ยวชุมชน 

 

ได�รูปแบบแผนการจัดการเรยีนรู�
แหล+งท+องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่

ตําบลบางกะจะ 

 

ขั7นที� 1 ขั7นที� 2 



                                                                                                                                                                                  

  

 




