
บทที�  2 

แนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 

 การวจิยัเรื�อง  “รูปแบบการจดัการเรียนรู้แหล่งท่องเที�ยวโดยชุมชน : พื"นที�ตาํบลบางกะจะ 
จงัหวดัจนัทบุรี” ครั" งนี" ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลหลกัการ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง 
กบังานวจิยัดงันี"  
  1. การท่องเที�ยว 
  1.1 การท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื 
  1.2 การท่องเที�ยวโดยชุมชน   
  1.3 การจดัการท่องเที�ยวโดยชุมชน 
 2.  การเรียนรู้ 
  2.1 ความหมายการเรียนรู้ 
  2.2 แนวคิดการเรียนรู้ 
  2.3 การสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
  2.4 การเรียนรู้ทางสังคม 
  2.5 การเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
  2.6 การเรียนรู้ของชุมชน 
  2.7 การเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
  2.8 แนวการจดัการศึกษาไทยในปัจจุบนั 
  2.9 บทวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบรูปแบบการจดัการศึกษาของประเทศต่างๆ  
 3. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
  3.1 งานวจิยัต่างประเทศ 
  3.2 งานวจิยัในประเทศ 
 

การท่องเที�ยว 

 การท่องเที�ยว จะเกิดขึ"นไดจ้ะตอ้งประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบที�สําคญั 3 ประการ คือ 
ความตั"งใจ (Purpose) การเดินทาง (Travel) และจุดหมายปลายทาง (Destination) ซึ� งการเดินทาง
เป็นพาหนะที�ทาํให้วงจรของการท่องเที�ยวสมบูรณ์ กล่าวไดว้า่การเดินทางทาํให้เกิดการท่องเที�ยว 
(สุภาพร  มากแจง้.  2534 : 2) ในขณะเดียวกนั ยงัตอ้งเป็นการเดินทางตามเงื�อนไขสากล 3 ประการ 
คือ 1) การเดินทางจากสถานที�อยูอ่าศยัเป็นประจาํ ไปยงัสถานที�อื�นๆ เป็นการชั�วคราว 2) การเดินทาง  
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ผูเ้ดินทางจะตอ้งเดินทางดว้ยความสมคัรใจ ไม่ใช่เป็นการถูกบงัคบั และ 3) การเดินทางเพื�อวตัถุประสงค์
ใดๆ ก็ตาม ที�ไม่ใช่เดินทางเพื�อประกอบอาชีพหรือหารายได ้(ศรัญยา  วรากูลวิทย.์  2546 : 2) กล่าวไดว้า่ 
การท่องเที�ยว คือกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการดา้นบริการและการอาํนวยความสะดวก เพื�อให้
เกิดความสุขสบายในการเดินทาง (Pond.  1993 : 35) หรือหมายถึง การจดักิจกรรมทั"งหมดที�เกี�ยวขอ้งกบั
การสร้างความประทบัใจ และความพึงพอใจแก่นกัท่องเที�ยว (Mill.  1990 : 359) ทั"งนี"  การท่องเที�ยว
ยงัเป็นกระบวนการนนัทนาการรูปแบบหนึ� งที�เกิดขึ"นระหว่างเวลาว่าง ที�มีการเดินทางเขา้มาเกี�ยวขอ้ง 
(สมบติั  กาญจนกิจ.  2544 : 18) และการท่องเที�ยวเป็นหนึ�งในกิจกรรมต่างๆ ที�ทาํในเวลาวา่ง แต่จะ
แตกต่างจากนนัทนาการตรงที�วา่นนัทนาการจะเป็นกิจกรรมในยามวา่งที�มกักระทาํที�บา้นหรือใกลบ้า้น 
ในขณะที�การท่องเที�ยวมกัมีระยะทางเขา้มาเกี�ยวขอ้ง อาจจะมีการพกัคา้งคืน และมกัจะมีกิจกรรม
นนัทนาการสู่ปลายทางนั"นๆ (พลอยศรี  โปราณานนท์.  2540 : 12) นอกจากนี"  การท่องเที�ยวยงัเป็น
กระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจที�เป็นระบบ ซึ� งมีองคป์ระกอบหลกั 3 ดา้นคือ แหล่งท่องเที�ยว 
บริการการท่องเที�ยว และตลาดการท่องเที�ยว โดยในแต่ละองค์ประกอบย่อยๆ ที�มีความสัมพนัธ์ 
เป็นเหตุเป็นผลกนั ความแตกต่างของรูปแบบการท่องเที�ยวจึงอยู่ที�องคป์ระกอบย่อยและความสัมพนัธ์ 
ที�เกิดขึ"นนั�นเอง (สมบติั  กาญจนกิจ.  2544 : 87 - 88) ซึ� งภายในระบบการท่องเที�ยวนี"  ยงัเป็นผลรวม
ของกิจกรรมที�เกิดจากการผสมผสานในการให้บริการต่างๆ แก่นกัท่องเที�ยว เช่น สินคา้ท่องเที�ยว 
หรือสถานที�ท่องเที�ยว การคมนาคมขนส่ง ขอ้มูลข่าวสารและการบริการ ความปลอดภยั และการอาํนวย
ความสะดวกในการเขา้ออกเมือง องคป์ระกอบดา้นโครงสร้างพื"นฐาน (วรรณา  วงษว์านิช. 2546 : 23)  
และการสนบัสนุนจากธุรกิจท่องเที�ยวต่างๆ เช่น การจดัที�พกั ร้านอาหาร ร้านขายของที�ระลึก การจดั
นาํเที�ยว เป็นตน้ (ชูสิทธิ[   ชูชาติ.  2546 : 2) โดยความสัมพนัธ์ซึ� งเกิดขึ"นจากความเกี�ยวขอ้งซึ� งกนัและกนั 
ระหวา่งนกัท่องเที�ยว เจา้ของแหล่งท่องเที�ยว ผูป้ระกอบการธุรกิจนาํเที�ยว ชุมชนทอ้งถิ�นในแหล่ง
ท่องเที�ยว และเจา้หนา้ที�ภาครัฐ (พิมพรรณ  สุจารินพงศ.์  2549 : 6)  
 ปัจจยัที�มีอิทธิพลที�ทาํให้เกิดการท่องเที�ยว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1) ปัจจยัภายใน หมายถึง 
ปัจจยัของทอ้งถิ�นและของแหล่งท่องเที�ยว ที�ทาํให้เกิดการท่องเที�ยว ไดแ้ก่ ทรัพยากร การท่องเที�ยว 
ความปลอดภยั โครงสร้างพื"นฐานหลกั สิ�งอาํนวยความสะดวก สินคา้ของที�ระลึก การโฆษณา เผยแพร่ 
และการประชาสัมพนัธ์ รวมถึงภาพลกัษณ์ของประเทศ เป็นตน้ 2) ปัจจยัภายนอก หมายถึงสภาวการณ์ 
ที�กาํลงัดาํเนินอยูแ่ละแนวโนม้การเปลี�ยนแปลงของสภาวการณ์นั"นที�มีผลต่อกิจกรรมการท่องเที�ยว 
ซึ� งถือเป็นการสร้างความเชื�อมั�นให้แก่นักท่องเที�ยว ว่าจะไดท้่องเที�ยวในสถานที�ต่างๆ ไดอ้ย่างมี
ความสุข เกิดความพึงพอใจ และสามารถสร้างความประทบัใจให้เกิดแก่นักท่องเที�ยวได้ ได้แก่ 
สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของโลก ความนิยมในการท่องเที�ยว การขยายเส้นทางคมนาคม  
และการเปลี�ยนแปลงนโยบายทางการเมือง เป็นตน้  
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 ปัจจุบนัเกิดการท่องเที�ยวขึ"นหลากหลายรูปแบบแตกต่างกนั ซึ� งสามารถจาํแนกประเภท
ของการท่องเที�ยวที�ชดัเจนและเป็นหมวดหมู่ (บุญเลิศ  จิตตั"งวฒันา.  2548 : 10) ไดด้งันี"   
 1. การแบ่งประเภทการท่องเที�ยวตามสภาพภูมิศาสตร์การเดินทาง สามารถแบ่งไดเ้ป็น
รูปแบบยอ่ยได ้2 รูปแบบคือ การท่องเที�ยวระหวา่งประเทศ (International Tourism) และการท่องเที�ยว
ภายในประเทศ (Internal Tourism)  
 2. การแบ่งประเภทการท่องเที�ยวตามวตัถุประสงคข์องการเดินทาง สามารถแบ่งไดเ้ป็น 
3 รูปแบบคือ การท่องเที�ยวเพื�อการพกัผอ่น (Leisure Tourism) การท่องเที�ยวเพื�อธุรกิจ (Business 
Tourism) และการท่องเที�ยวเพื�อความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) สามารถแบ่งเป็น
รูปแบบยอ่ยได ้4 รูปแบบคือ การท่องเที�ยวเชิงธรรมชาติ (Natural Tourism) การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 
(Cultural Tourism) การท่องเที�ยวเชิงกีฬาและบนัเทิง (Sport and Entertainment Tourism) การท่องเที�ยว
เชิงธุรกิจและประชุมสัมมนา (Business and Convention Tourism) 
 3. การแบ่งประเภทของการท่องเที�ยวตามลกัษณะการเดินทาง สามารถแบ่งได ้2 รูปแบบ 
คือ การท่องเที�ยวแบบกลุ่มเหมาจ่าย (Group Inclusive Tourism - GIT/All Inclusive Tourism-AIT) 
และการท่องเที�ยวแบบอิสระ (Free Individual Tourism-FIT) 
 4. การแบ่งประเภทการท่องเที�ยวตามการตลาด แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ การท่องเที�ยว
ตลาดหรูหรา (Elite Market Tourism) และการท่องเที�ยวตลาดมวลชน (Mass Market Tourism)  
 5. การแบ่งประเภทการท่องเที�ยวตามการจดัการ แบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบคือ การท่องเที�ยว
แบบประเพณีนิยม (Conventional Tourism) และการท่องเที�ยวแบบยั�งยืน (Sustainable Tourism) 
สามารถแบ่งยอ่ยได ้2 รูปแบบคือ การท่องเที�ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) และการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 
(Cultural Tourism) 
 หากจะกล่าวถึง “ทรัพยากรท่องเที�ยว” (Tourism Resources) หมายถึงสิ�งดึงดูดใจให้ผูค้น
เดินทางมาเยอืนทอ้งถิ�นนั"น ซึ� งมีทั"งสิ�งที�เกิดขึ"นเองโดยธรรมชาติ และสิ�งที�มีคุณค่าที�มนุษยส์ร้างขึ"น 
รวมทั"งเทศกาลและงานประจาํปีที�มีอยูใ่นทอ้งถิ�น ดงันั"นทรัพยากรท่องเที�ยวจึงหมายรวมถึง สถานที�
ท่องเที�ยว กิจกรรม และวฒันธรรมประเพณีของทอ้งถิ�น (ววิฒัน์ชยั  บุญยภกัดิ[ .  2530 : 10) และส่วน 
“แหล่งท่องเที�ยว” (Tourism Attraction Place) คือแหล่งที�เป็นจุดหมาย (Destination) ของการท่องเที�ยว 
ซึ� งหมายถึงพื"นที�รองรับนกัท่องเที�ยวที�มีทรัพยากรเป็นสิ�งดึงดูดใจของนกัท่องเที�ยว ในขณะเดียวกนั 
สามารถแบ่งทรัพยากรการท่องเที�ยวออกเป็น 3 ประเภทคือ 1)ประเภทธรรมชาติ ซึ� งเป็นแหล่งท่องเที�ยว
ที�มีความสวยงาม เกิดขึ"นตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา นํ" าตก ถํ" า อุทยานแห่งชาติ เป็นตน้ 2) ประเภท
โบราณวตัถุสถานและศาสนา ซึ� งเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�มีความสําคญัทางประวติัศาสตร์ โบราณคดี 
หรือศาสนา เช่น วดั โบราณสถาน ชุมชนโบราณ พิพิธภณัฑ์ กาํแพงเมือง อนุสาวรีย ์เป็นตน้ 3) ประเภท
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ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และกิจกรรม ซึ� งเป็นทรัพยากรท่องเที�ยวในลกัษณะของพิธี งานประเพณี 
ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต เช่น สภาพชีวิตในชนบท สินคา้พื"นเมือง ไร่ สวน พืช ผลไม ้เป็นตน้ (วินิจ   
วีรยางกูร.  2532 : 70) นอกจากนี"  การท่องเที�ยวจะบรรลุวตัถุประสงคไ์ดน้ั"น ทรัพยากรท่องเที�ยว
หรือแหล่งท่องเที�ยวจะตอ้งมีองคป์ระกอบที�สําคญั 3 ประการ ที�เรียกกนัวา่ “3As” ซึ� งประกอบดว้ย 
1) สิ�งดึงดูดใจทางการท่องเที�ยว (Attraction) ซึ� งเป็นสิ�งที�มนุษยส์ร้างขึ"นหรือเกิดขึ"นเองตามธรรมชาติ 
อาจเป็นสิ�งดึงดูดที�เกี�ยวกบัสถานที� (Sites) หรือจากเหตุการณ์ (Events) ก็ได ้2) สิ�งอาํนวยความสะดวก 
(Amenities) หรือการบริการที�ให้นกัท่องเที�ยวไดรั้บความสําราญ จากแหล่งท่องเที�ยว ซึ� งแบ่งเป็น 2 
ประเภทคือ ปัจจยัพื"นฐาน เช่น ระบบสื�อสาร ระบบการขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค เช่น นํ" าประปา 
ไฟฟ้า การสุขาภิบาล เป็นตน้ และปัจจยัดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก เช่น ที�พกั ร้านอาหาร ร้านขายของ
ที�ระลึก บริการรถเช่า บูรณาการนาํเที�ยว เป็นตน้ 3) การเขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยว (accessibility) โดยมี
เส้นทางคมนาคมที�สามารถเขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยว สามารถติดต่อเชื�อมโยงกบัแหล่งท่องเที�ยวบริเวณ
ใกลเ้คียง รวมถึงมีระบบการขนส่ง (Transport) เพื�อเดินทางเขา้สู่แหล่งท่องเที�ยวไดส้ะดวกและปลอดภยั 
เป็นตน้ (วินิจ  วีรยางกรู.  2532 : 71) นอกจากนี"  ยงัไดมี้การเพิ�มองคป์ระกอบอีกหนึ�งประการที�สําคญั
คือ ความเป็นมิตรไมตรีจากเจา้ของทอ้งถิ�น (Amity) (บุญเลิศ  จิตตั"งวฒันา.  2548 ก : 69) จึงเป็นที�มา
ของ “4As” 
 การจดัการท่องเที�ยว โครงการศึกษาวิจยัการจดัการมนุษยก์บัสิ� งแวดลอ้ม บณัฑิตวิทยาลยั 
ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และสถาบนัดาํรงราชานุภาพ สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 
(มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  2541 : 123) ไดอ้ธิบายความหมายของ “การจดัการท่องเที�ยว” วา่ หมายถึง
การกระทาํอยา่งมีเป้าหมายที�สอดคลอ้งกบัหลกัการ ทฤษฎี และแนวคิดที�เหมาะสม ยิ�งไปกว่านั"น
ยงัคงตอ้งคาํนึงถึงสภาพที�แทจ้ริง รวมทั"งขอ้จาํกดัต่างๆ ของสังคมและสภาพแวดลอ้ม การกาํหนด
แนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบติัการที�ดี ตอ้งคาํนึงถึงกรอบความคิดที�ไดก้าํหนดไว ้มิฉะนั"นแลว้ 
การจดัการท่องเที�ยวจะดาํเนินไปอย่างไร้ทิศทางและประสบความลม้เหลวไดใ้นขณะเดียวกนั ไดเ้สนอ
หลกัการบริหารจดัการท่องเที�ยวไวด้งันี"  
 1. ชุมชนทอ้งถิ�นมีส่วนร่วมในการกาํหนดศกัยภาพ การพฒันาการท่องเที�ยวของแหล่ง
ท่องเที�ยวในพื"นที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัชุมชน โดยพิจารณาจากที�ตั"ง กิจกรรม ความพร้อม และความตอ้งการ
ของชุมชน รวมทั"งมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเที�ยวในรูปของการเป็นขณะกรรมการ การรับผิดชอบ
ดาํเนินการ การสนบัสนุนภาครัฐ เป็นตน้ 
 2. องค์กรต่างๆในพื"นที� เช่น สภาตาํบล องค์การบริหารส่วนตาํบล กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 
และผูน้าํทอ้งถิ�น มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที�เกี�ยวกบัการท่องเที�ยว 
รวมทั"งการสนบัสนุนการดาํเนินการองคก์รประชาชนอื�นๆ  
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 3. ธุรกิจการท่องเที�ยว องคก์รทอ้งถิ�น องคก์รดา้นสิ�งแวดลอ้ม และรัฐมีหนา้ที�จะตอ้งทาํงาน
ร่วมกนัอยา่งเสมอภาคกนั 
 4. ประชาชนในทอ้งถิ�นจะตอ้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในโครงการต่างๆ จะมีผลกระทบ
ต่อวถีิชีวติของคนส่วนใหญ่ในพื"นที� (Local Participation) 
 การพิจารณาการจดัการท่องเที�ยวอยา่งเป็นระบบ (System Approach) และบรรลุวตัถุประสงค์
หรือเป้าหมายนั"น จาํเป็นตอ้งพิจารณาระบบย่อย (Subsystems) และองค์ประกอบการจดัการท่องเที�ยว 
บทบาทหนา้ที�ของแต่ละองคป์ระกอบ และความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านั"น รวมถึงการ
พิจารณาสภาพแวดลอ้มของระบบการท่องเที�ยวดว้ย ซึ� งระบบการท่องเที�ยว (Tourism System) ที�สําคญั 
จาํแนกไดเ้ป็น 3 ระบบ (มนสั  สุวรรณ และคณะ.  2544 : 6) คือ  
 1. ทรัพยากรการท่องเที�ยว (Tourism Resource) ประกอบดว้ยแหล่งท่องเที�ยว ตลอดจน
ทรัพยากรที�เกี�ยวขอ้งกบักิจกรรมการท่องเที�ยว ส่วนใหญ่จะหมายถึงสภาพทางกายภาพของทรัพยากร 
อาจเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติหรือสิ�งที�มนุษยส์ร้างขึ"น ตลอดจนวฒันธรรมของชุมชนและทอ้งถิ�น 
 2. การบริการการท่องเที�ยว (Tourism Service) ไดแ้ก่ การให้บริการเพื�อการท่องเที�ยวที�มี 
อยูใ่นพื"นที�หรือกิจกรรมที�มีผลเกี�ยวขอ้งกบัการท่องเที�ยวของพื"นที�นั"นๆ 
 3. การตลาดการท่องเที�ยว (Tourism Marketing) เป็นส่วนของความตอ้งการในการท่องเที�ยว
ที�เกี�ยวขอ้งกบันกัท่องเที�ยว ผูป้ระกอบการ และประชาชนในพื"นที� ซึ� งหมายรวมถึงกิจกรรม รูปแบบ
หรือกระบวนการท่องเที�ยวที�เกิดขึ"นในพื"นที� 
 การวางแผนและจดัการท่องเที�ยวในพื"นที�ใดๆ ตอ้งมีการพิจารณาศกัยภาพแหล่งท่องเที�ยว 
โดยกาํหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที�ยวที�ผ่านการตรวจสอบทั"งกระบวนการดว้ยดชันีชี" วดั 
(Indicators) ที�ครอบคลุมมิติต่างๆ อยา่งครบถว้น ซึ� งจะตอ้งมีประเด็นสําคญั 7 มิติ ไดแ้ก่ 1) ลกัษณะ
ทางกายภาพของแหล่งท่องเที�ยว ประกอบดว้ย ที�ตั"ง การเขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยว ความสมบรูณ์และความ 
มีชื�อเสียงของแหล่งท่องเที�ยว 2) การรักษาสิ�งแวดลอ้ม ประกอบดว้ย การจดัการขยะมูลฝอย คุณภาพนํ" า 
อากาศ เสียง และความเปราะบางดา้นสิ�งแวดลอ้ม 3) เศรษฐกิจสังคม ประกอบดว้ย ผลประโยชน์ชุมชน 
ความสามารถในการพึ�งตนเอง การมีส่วนรวมของชุมชน ความเขม้แข็งของชุมชนและวฒันธรรม  
4) ศิลปวฒันธรรม ประกอบดว้ย คุณค่าทางอตัลกัษณ์ ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ สุนทรียศาสตร์ 
ประวติัศาสตร์และสังคม 5) ประวติัศาสตร์และโบราณคดี ประกอบดว้ย คุณค่าทางสุนทรียภาพ 
ประวติัศาสตร์โบราณคดี คุณค่าทางวิทยาการและการศึกษา คุณค่าทางสังคม ขนาด สภาพกายภาพ
ในปัจจุบนัและความเสี�ยงต่อการเสื�อมสภาพ 6) คุณค่าทางการเรียนรู้และการศึกษา ประกอบดว้ย 
ผลประโยชน์และการคุม้ค่าในการเรียนรู้วิธีการเผยแพร่เนื"อหาความรู้ การปรับปรุงปัจจยั และดา้น
กระบวนการให้ความรู้อยา่งต่อเนื�อง 7) การบริหารจดัการ ประกอบดว้ย ประสิทธิภาพของการใช้
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ทรัพยากรและพลงังาน การจดัสิ�งอาํนวยความสะดวกความปลอดภยั บุคลากร งบประมาณ ระเบียบ
ขอ้บงัคบั และการให้ความรู้สร้างจิตสํานึกในคุณค่าของการท่องเที�ยว (มนัส สุวรรณ และคณะ.  
2544 : 47) นอกจากนี"  ยงัตอ้งมีการพิจารณาองคป์ระกอบที�สําคญัเพิ�มเติม คือ การประเมินความสามารถ
ที�จะรับไดข้องพื"นที�ซึ� งสามารถพิจารณาใน 3 ประเด็น คือ 1) ความสามารถที�จะรับไดเ้ชิงกายภาพ 
(Physical Carrying Capacity) คือแหล่งท่องเที�ยวที�มีสภาพทางกายภาพที�เอื"ออาํนวยต่อการพฒันาให้
เป็นสถานที�ท่องเที�ยวตามความประสงค ์2) ความสามารถที�จะรับไดท้างสังคม (Social Carrying 
Capacity) คือสถานที�และสิ�งอาํนวยความสะดวกของสถานที�ท่องเที�ยว ซึ� งสถานที�ท่องเที�ยวแต่ละ
ลกัษณะจะมีขอ้จาํกดัที�แตกต่างกนัไป 3) ความสามารถที�จะรับไดเ้ชิงนิเวศ (Ecological Carrying 
Capacity) คือสภาวะแวดลอ้มทางธรรมชาติในแต่ละบริเวณใกลเ้คียงกบัสถานที�ที�จะไดรั้บต่อการ
เปลี�ยนแปลงทางนิเวศวิทยาที�เกิดจากการพฒันาสถานที�ดงักล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที�ยว เพราะการ
พฒันาสถานที�ใดให้เป็นแหล่งท่องเที�ยวอาจตอ้งมีการสูญเสียทรัพยากรบา้งไม่มากก็น้อย แต่ตอ้งมี
ความคุม้ค่ากบัการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเที�ยว 
 ดงันั"น การจดัการท่องเที�ยวคือ การกระทาํอยา่งมีเป้าหมายที�สอดคลอ้งกบัหลกัการ ทฤษฎี 
และแนวคิดที�เหมาะสม ยิ�งไปกวา่นั"นตอ้งคาํนึงถึงสภาพที�แทจ้ริง รวมทั"งขอ้จาํกดัต่างๆ ของสังคม
และสภาพแวดลอ้ม การกาํหนดแนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบติัที�ดีตอ้งคาํนึงถึงกรอบแนวคิด 
ที�กาํหนดไว ้มิฉะนั"นการจดัการท่องเที�ยวจะดาํเนินไปอยา่งไร้ทิศทางและอาจประสบความลม้เหลว 
 

การท่องเที�ยวอย่างยั�งยนื 

 การท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน มีบทบาทแรกเริ�มมาจากการประชุมนานาชาติดา้นสิ�งแวดลอ้ม
และการพฒันาแบบยั�งยืน(The Globe”90 Conference) ที�บริติชโคลมัเบีย เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศ
แคนนาดา เมื�อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2533 โดยตวัแทนจากอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว รัฐบาลองคก์รรัฐ
และเอกชน รวมถึงสถานการศึกษา ไดร่้วมกนัพิจารณาถึงความสําคญัของสิ�งแวดลอ้มในการทาํให้
อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวย ั�งยืน โดยไดใ้ห้คาํจาํกดัความของการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน (Sustainable 
Tourism) ว่าหมายถึง การพฒันาที�สามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที�ยวและผูเ้ป็นเจา้ของ
ทอ้งถิ�นในปัจจุบนั โดยมีการปกป้องและสงวนรักษาโอกาสต่างๆของอนุชนรุ่นหลงั การท่องเที�ยวนี"
มีความหมายรวมถึงการจดัการทรัพยากรเพื�อตอบสนองความจาํเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และความงาม
ทางสุนทรียภาพ ในขณะที�สามารถรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและขบวนการทางระบบนิเวศไดด้ว้ย
(สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.  2542 : 210) ในทาํนองเดียวกนัอาจหมายถึง 
การพฒันาและจดัการทรัพยากรการท่องเที�ยวและสิ�งแวดลอ้มเพื�อตอบสนองความจาํเป็นทางเศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรมและสุนทรีภาพ ใช้ทรัพยากรอนัทรงคุณค่าอย่างชาญฉลาด สามารถรักษาเอกลกัษณ์
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ทางธรรมชาติและวฒันธรรมทอ้งถิ�นไวใ้ห้นานที�สุด เกิดผลกระทบน้อยที�สุด และใชป้ระโยชน์ให้
นานที�สุด (รําไพพรรณ  แกว้สุริยะ.  2543 : 118 - 119) และอาจเป็นการท่องเที�ยวที�ไม่เป็นอนัตราย
ต่อสิ�งแวดลอ้มทุกรูปแบบ ไม่ว่าจุดหมายปลายทางจะเป็นที�ใด จะเป็นกลุ่มใหญ่ (Mass Tourism)
หรือกลุ่มเล็ก ทั"งในเมืองและในชนบท (บุญเลิศ  จิตตั"งวฒันา.  2548 : 6) ซึ� งในปัจจุบนันี" รูปแบบ 
การท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืนนี"  ไดพ้ฒันามาจากการท่องเที�ยวทางเลือก 2 ประเภทคือ 1) การท่องเที�ยว 
เชิงสังคม วฒันธรรม ซึ� งเป็นการท่องเที�ยวที�เน้นให้สัมผสักบัทรัพยากรการท่องเที�ยวดา้นสังคม 
และวฒันธรรม โดยไม่ทาํลายสิ�งแวดลอ้ม 2) การท่องเที�ยวเชิงนิเวศ ซึ� งเป็นการท่องเที�ยวที�เนน้พื"นที�
ศึกษาในแหล่งท่องเที�ยวธรรมชาติให้ความสําคญัดา้นสังคมและวฒันธรรมนอ้ยกวา่การท่องเที�ยว
ธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม (Fennell.  1999 : 26 - 27) 
 นอกจากนี"  การท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืนควรมีลกัษณะดงันี" คือ 1) เป็นการท่องเที�ยวที�มีความ
ต่อเนื�อง (Continuity) หมายถึงความต่อเนื�องของทรัพยากรธรรมชาติและความต่อเนื�องของวฒันธรรม  
ที�จดัเป็นทรัพยากรหลกัในการท่องเที�ยวและสามารถมอบประสบการณ์นันทนาการที�ดีให้แก่
นกัท่องเที�ยว 2) เป็นการท่องเที�ยวที�มีคุณภาพของประสบการณ์นนัทนาการที�นกัท่องเที�ยวไดรั้บ 
และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 3) การท่องเที�ยวที�มีความสมดุล (Balance) หมายถึงความสมดุล
ระหวา่งความตอ้งการของอุตสาหกรรมท่องเที�ยว ความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถิ�นและขีดความสามารถ
ของทรัพยากร 
 จากความหมายของการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืนดงักล่าวขา้งตน้ พอสรุปไดว้า่การท่องเที�ยว
อยา่งย ั�งยนื หมายถึงการท่องเที�ยวกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็กที�มีการจดัการอยา่งดีเยี�ยมเพื�อสามารถดาํรง
ไวซึ้� งทรัพยากรท่องเที�ยว ให้มีความดึงดูดใจอยา่งไม่เสื�อมคลาย ธุรกิจท่องเที�ยวมีการปรับปรุงคุณภาพ
ให้มีผลกาํไรอยา่งเป็นธรรม ชุมชนทอ้งถิ�นมีส่วนร่วมไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนอยา่งเหมาะสม 
โดยมีนกัท่องเที�ยวเขา้มาเยี�ยมเยือนสมํ�าเสมออยา่งพอเพียง แต่มีผลกระทบทางลบต่อสิ�งแวดลอ้ม
นอ้ยที�สุดหรือไม่มีเลยอยา่งยืนยาวหรืออาจสรุปไดว้า่ การท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน คือการท่องเที�ยวที�มี
ลกัษณะสําคญั 6 ประการคือ 1) เป็นการท่องเที�ยวในแหล่งท่องเที�ยวทุกประเภททั"งแหล่งท่องเที�ยว
ประเภทธรรมชาติ แหล่งท่องเที�ยวประเภทประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ และแหล่งท่องเที�ยว 
ประเภทศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม  2) เป็นการท่องเที�ยวที�เนน้คุณค่าและความเป็นเอกลกัษณ์
ของแต่ละแหล่งท่องเที�ยว 3) เป็นการท่องเที�ยวที�มีความรับผิดชอบทรัพยากรท่องเที�ยวและสิ�งแวดลอ้ม
ในแหล่งท่องเที�ยว 4) เป็นการท่องเที�ยวที�ให้นกัท่องเที�ยวไดส้ัมผสั เรียนรู้ และไดรั้บประสบการณ์ 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัธรรมชาติและวฒันธรรม 5) เป็นการท่องเที�ยวที�ให้ผลตอบแทนแก่ผูป้ระกอบธุรกิจ
ท่องเที�ยวอยา่งยนืยาว  6) เป็นการท่องเที�ยวที�ใหต่้อชุมชนทอ้งถิ�นและคืนประโยชน์กลบัสู่ทรัพยากร
ท่องเที�ยวและสิ�งแวดลอ้มของทอ้งถิ�นดว้ย (บุญเลิศ  จิตตั"งวฒันา.  2548 : 7)  ดงันั"น การท่องเที�ยว
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อยา่งย ั�งยนื จึงถือเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของกิจกรรมการท่องเที�ยวในทุกรูปแบบ ที�มุ่งไปสู่เป้าหมาย
เดียวกนั คือความย ั�งยนืนั�นเอง (รําไพพรรณ  แกว้สุริยะ.  2543 : 98) 
                    หลกัการสําคญัที�จะส่งผลต่อการพฒันาการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน (Sustainable Tourism 
Development) คือจะตอ้งคาํนึงถึงความสามารถในการรองรับของพื"นที� ทั"งระบบนิเวศสังคม เศรษฐกิจ 
และวฒันธรรมทอ้งถิ�น คาํนึงถึงการมีส่วนร่วมในการจดัการของประชาชนทอ้งถิ�นควรคาํนึงถึงการ
ท่องเที�ยวที�ให้ความรู้และประสบการณ์ต่อนกัท่องเที�ยว ดว้ยความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัที�ดี 
คาํนึงถึงการมีจิตสํานึกต่อการรักษาสิ�งแวดลอ้ม และวฒันธรรมในทอ้งถิ�น (รําไพพรรณ  แกว้สุริยะ.  
2543 : 93) ซึ� งประกอบไปดว้ยหลกัฐาน 10 ประการคือ 1) การอนุรักษแ์ละใชท้รัพยากรอยา่งพอดี 
ทั"งที�ธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรมเป็นสิ�งสําคญัและเป็นแนวทางทาํธุรกิจในระยะยาว 2) การลด
การบริโภคที�มากเกินความจาํเป็น และการลดของเสีย (Reducing Overconsumption and Waste)  
จะช่วยเลี�ยงค่าใช้จ่ายในการทาํนุบาํรุงสิ�งแวดลอ้มที�ถูกทาํลายในระยะยาว และเป็นการเพิ�มพูนคุณภาพ
ของการท่องเที�ยว  3) การรักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรม
(Maintaining Diversity) มีความสําคญัต่อการท่องเที�ยวในระยะยาวและช่วยขยายฐานของอุตสาหกรรม
การท่องเที�ยว 4) การประสานการพฒันาการท่องเที�ยว (Integrating Tourism Planning) เพื�อให้เขา้กบั
กรอบแผนกลยทุธ์การพฒันาแห่งชาติ การพฒันาทอ้งถิ�น และการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม จะช่วย
ขยายศกัยภาพการท่องเที�ยวในระยะยาว 5) การท่องเที�ยวที�รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทอ้งถิ�น
(Supporting Local Economy) โดยพิจารณาดา้นราคา และคุณค่าของสิ�งแวดลอ้มไวไ้ม่เพียงแต่ทาํให้
เกิดการประหยดั แต่ยงัป้องกนัสิ� งแวดล้อมไม่ให้ถูกทาํลายอีกดว้ย  6) การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที� 
ของทอ้งถิ�นในสาขาการท่องเที�ยว (Involving Local Communities) ไม่เพียงแต่สร้างผลตอบแทนแก่
สิ�งแวดลอ้มโดยรวม แต่ยงัช่วยยกระดบัคุณภาพการจดัการการท่องเที�ยวอีกดว้ย  7) การปรึกษาหารือกนั
อยา่งสมํ�าเสมอ (Consulting Stakeholders and the Public) ระหวา่งผูป้ระกอบการ ประชาชนทอ้งถิ�น
องคก์รและสถาบนัที�เกี�ยวขอ้ง มีความจาํเป็นในการที�จะร่วมงานไปในทิศทางเดียวกนั รวมทั"งแกปั้ญหา
และลดขอ้ขดัแยง้ในผลประโยชน์ที�แตกต่างกนั  8) การฝึกอบรมบุคลกร (Training Staff) โดยสอดแทรก
แนวคิดและวิธีปฏิบติัในการพฒันาแบบยั�งยืนต่อบุคลากรทอ้งถิ�นทุกระดบั จะช่วยยกระดบัการบริการ
การท่องเที�ยว 9) การตลาดที�จดัเตรียมขอ้มูลข่าวสารอยา่งพร้อมมูล (Marketing  Tourism Responsibly) 
ทาํให้นกัท่องเที�ยวเขา้ใจและเคารพในสิ�งแวดลอ้มธรรมชาติ สังคมและวฒันธรรมของแหล่งท่องเที�ยว
จะยกระดบัความพอใจของนกัท่องเที�ยว 10) การวิจยัและการติดตามตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Undertaking Research) ซึ� งจะจาํเป็นต่อการช่วยแกปั้ญหาและเพิ�มผลประโยชน์ต่อแหล่งท่องเที�ยว
นกัท่องเที�ยว และนกัลงทุน (บุญเลิศ  จิตตั"งวฒันา.  2548 : 8 - 9) 
 นอกจากนี"  การพฒันาการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน ควรมีลกัษณะสําคญั 6 ประการ (ศรีพร  
สมบุญธรรม.  2536 : 30) คือ 
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 1. การพฒันาการท่องเที�ยวในระดบัทอ้งถิ�นและระดบัภูมิภาคควรส่งเสริมและพฒันา 
การท่องเที�ยวภายในประเทศอย่างจริงจงั ก่อนการพฒันาสู่การท่องเที�ยวระหว่างประเทศ เพื�อเป็น
หลกัประกนัถึงความสัมพนัธ์ที�เหมาะสมระหวา่งจาํนวนนกัท่องเที�ยวกบัระบบสาธารณูปโภคที�มีอยู ่
 2. ควรส่งเสริมใหป้ระชาชนในทอ้งถิ�นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในโครงการต่างๆ ที�มี
ผลกระทบต่อวถีิชีวติของคนส่วนใหญ่ในพื"นที� 
 3. ควรพิจารณาอยา่งรอบคอบถึงขอบเขตที�เหมาะสมของการพฒันา โดยให้ความสําคญักบั
ขีดความสามารถในการรองรับการพฒันาการท่องเที�ยว (Carrying Capacity) ทั"งนี"ควรพยายามผลกัดนั
ใหก้ารท่องเที�ยวไดร่้วมเขา้เป็นส่วนหนึ�งของการพฒันาเศรษฐกิจในพื"นที�นั"น 
 4. ควรสนบัสนุนใหมี้การใชว้สัดุที�หามาไดใ้นทอ้งถิ�นเพื�อการก่อสร้าง ตลอดจนการใช้
ประโยชน์จากผลผลิตต่างๆ ของคนในทอ้งถิ�นนั"นๆ ดว้ย 
 5. การพฒันาการท่องเที�ยวควรเป็นรูปแบบที�สามารถนาํรายไดเ้ขา้สู่ทอ้งถิ�นให้มากที�สุด 
เพื�อประโยชน์ระยะยาวของชุมชน 
 6. ควรมุ่งส่งเสริมรูปแบบของงานที�มีความน่าสนใจและไดรั้บผลตอบแทนสูงให้กบัคน
ในทอ้งถิ�น 
 การพฒันาการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน มีองค์ประกอบหลกั 6 ดา้น คือ 1) การพฒันาธุรกิจ
การท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื 2) การพฒันาสิ�งแวดลอ้มในแหล่งท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน 3) การพฒันาธุรกิจ
การท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน 4) การพฒันาตลาดการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน 5) การพฒันาการมีส่วนร่วม
ของชุมชนทอ้งถิ�นทางการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน 6) การพฒันาจิตสํานึกทางการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน
(บุญเลิศ  จิตตั"งวฒันา.  2548 : 20 - 22) 
 ดงันั"น การพฒันาการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนืจะนาํไปสู่การพฒันาที�ย ั�งยืนได ้ตอ้งเริ�มตน้ดว้ย
ปัญญามาเป็นตวัตั"ง คือ เริ�มตั"งแต่การสร้างให้ประชาชนในทอ้งถิ�นไดรู้้ภูมิหลงัของทอ้งถิ�น ไดรู้้จกั
วฒันธรรมของทอ้งถิ�น เห็นคุณค่าในวฒันธรรมทอ้งถิ�นของตน และปฏิบติัรักษาวฒันธรรมประเพณี 
ให้ต่อเนื�องไม่ขาดสาย  ตลอดจนถ่ายทอดวฒันธรรมเหล่านั"นให้บุคคลรุ่นต่อๆ ไปด้วย (ศรัณย ์  
เลิศรักษม์งคล.  2540 : 13) ในขณะเดียวกนั ยงัตอ้งมีการพิจารณาทั"งในมิติดา้นเศรษฐศาสตร์ สังคม 
และสิ�งแวดลอ้มควบคู่กนัไปรวมถึงตอ้งมีการบูรณาการใน 3 องคป์ระกอบหลกัดว้ยคือ แหล่งท่องเที�ยว  
การบริการทางการท่องเที�ยว และการตลาด ซึ� งในแต่ละองค์ประกอบจะตอ้งมีแนวทางการพฒันา 
ที�ชดัเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกนั สอดคลอ้งและเอื"อประโยชน์ซึ� งกนัและกนั สําหรับตวันกัท่องเที�ยว 
ซึ� งมีส่วนช่วยให้การพฒันาการท่องเที�ยวเป็นไปอยา่งย ั�งยืนไดโ้ดยตอ้งเกิดความรู้ ความรับผิดชอบ 
และวิธีการที�จะก่อให้เกิดความรู้ ความรับผิดชอบ จะตอ้งดาํเนินการผ่านระบบการศึกษาเยาวชน  
โดยตอ้งมุ่งให้เกิดการปรับทศันคติขั"นพื"นฐานของมนุษยที์�มีต่อสิ�งแวดลอ้ม การเพิ�มจริยธรรมชาติ 
เป็นตน้ (ภราเดช  พยฆัวเิชียร.  2539 : 7) 
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 กล่าวโดยสรุปไดว้่าการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืนเป็นการพฒันาการท่องเที�ยวที�สนองตอบ
ความตอ้งการของคนในปัจจุบนัให้ยืนยาวไปจนถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานที�จะเกิดขึ"นในอนาคต ดงันั"น
การพฒันาการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื ควรย ั�งยืนอยา่งนอ้ย 3 ประการ คือความย ั�งยืนทางดา้นเศรษฐกิจ 
(Economic Sustainability) ความย ั�งยืนทางสังคม (Social Sustainability) และความย ั�งยืนทางดา้น
สิ�งแวดลอ้ม (Environmental Sustainability)โดยเนน้ที�ความสามารถในการสร้างความสมดุลให้เกิด
ระหวา่งกระแสการพฒันาและการอนุรักษ ์ซึ� งความสําเร็จจะขึ"นอยูที่�ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง 
ทั"งผูป้ระกอบการ คนทอ้งถิ�น เจา้หนา้ที�รัฐ และนกัท่องเที�ยวเอง ในการใชท้รัพยากรซึ� งมีอยูอ่ยา่งจาํกดั 
อยา่งรอบคอบ เพื�อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดทั"งในปัจจุบนัและอนาคต 
 การท่องเที�ยวโดยชุมชน 

 การท่องเที�ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism : CBT) คือการท่องเที�ยวที�คาํนึงถึง
ความย ั�งยืนของสิ�งแวดลอ้ม สังคม และวฒันธรรม ซึ� งกาํหนดทิศทางโดยชุมชน จดัการโดยชุมชน 
เพื�อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจา้ของ มีสิทธิในการจดัการดูแล เพื�อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผูม้าเยือน
(พจนา  สอนศรี.  2546 : 14) เป็นการท่องเที�ยวเนน้ที�การแลกเปลี�ยน เรียนรู้แต่ไม่ใช่รายไดห้ลกัของคน
ในชุมชน(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  2548:2) ลกัษณะที�สําคญัของการท่องเที�ยวโดยชุมชน คือ ชุมชน
เป็นผูด้าํเนินการ ตั"งอยูบ่นฐานคิดที�วา่ชาวบา้นทุกคนเป็นเจา้ของทรัพยากร และเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย
จากการท่องเที�ยว นาํเอาทรัพยากรท่องเที�ยวที�มีอยู่ในทอ้งถิ�น ทั"งด้านธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ 
วฒันธรรมประเพณี รวมทั"งวิถีชีวิตความเป็นอยู่  และวิถีการผลิตของชุมชน มาใช้เป็นปัจจยัหรือ
ตน้ทุนสําคญัในการจดัการท่องเที�ยวอย่างเหมาะสม เพื�อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทอ้งถิ�นทั"งในดา้น
เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม รวมทั"งมีการใชท้รัพยากรอยา่งย ั�งยืนไปถึงคนรุ่นลูกหลาน พร้อมกนันี"  
มีการพฒันาศกัยภาพ ของบุคคลากรในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการจดัการท่องเที�ยว  
และเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินการ ตั"งแต่ร่วมคิดวางแผนดาํเนินการ การตดัสินใจดาํเนินกิจกรรม
ต่างๆ การประเมินผลโครงการและการรับผลประโยชน์โดยคาํนึงถึงความสามสารถในการรองรับ
ของธรรมชาติเป็นสําคญั (สินธ์ุ  สโรบล.  2546 : 235) โดยหวัใจสําคญัของการท่องเที�ยวโดยชุมชน 
คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation) อนัรวมถึงกิจกรรมทางการท่องเที�ยว 
โดยชุมชนจะเกิดขึ"นไม่ไดเ้ลย ถา้หากขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ� งรูปแบบของการท่องเที�ยว
ลกัษณะนี" มีหลากหลาย ได้แก่ การจาํหน่ายสินคา้ที�เป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน (Product Sales) 
กิจกรรมการแสดงวฒันธรรม (Cultural Shows) กิจกรรมการท่องเที�ยวเชิงหมู่บา้น (Village Based 
Activities) กิจกรรมการพกัคา้งแรมในหมู่บา้น เช่น การจดัที�พกัแบบแคม้ปิ" ง (Camping) การจดั
กิจกรรมที�พกัแรมแบบโฮมสเตย ์(Home Stay) เป็นตน้ (ชูวิทย ์ ศิริเวชกุล.  2544 : 55) นอกจากนี"  
การท่องเที�ยวโดยชุมชนยงัเป็นการท่องเที�ยวในแหล่งที�มีลกัษณะเป็นชุมชน และการท่องเที�ยว 
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โดยชุมชนนี"  จะมีส่วนช่วยในการกระตุน้เศรษฐกิจของทอ้งถิ�น ดว้ยการสร้างงานและการกระจาย
รายได ้ขณะเดียวกนัที�ช่วยในการอนุรักษ์วฒันธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณีของชุมชนที�มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตน แหล่งท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงของไทยไดแ้ก่ ชุมชนคีรีวง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
เป็นตน้ (สํานกังานการท่องเที�ยว.  2545 : 24) ในขณะเดียวกนั หากจะเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง
การท่องเที�ยวโดยชุมชนกบัการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) อาจกล่าวไดว้า่ การท่องเที�ยวโดยชุมชน
จะเป็นการจดัการที�ให้ชุมชนเป็นคนกาํหนดทิศทางการท่องเที�ยว โดยชุมชนมีบทบาทของการเป็น
เจา้ของกิจกรรมการท่องเที�ยว แต่ไม่ใช่เป็นเพียงผูใ้ห้ความร่วมมือเท่านั"น และยงัเป็นการท่องเที�ยว
ในหมู่บา้นที�มีการจดัการการท่องเที�ยวอยู่แลว้ ซึ� งหมู่บา้นนั"นๆ ตอ้งมีการเตรียมการและวางแผน  
เพื�อสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่นกัท่องเที�ยว เพื�อความย ั�งยืนทางธรรมชาติและวฒันธรรม ประชาชน
เป็นผูไ้ดป้ระโยชน์อยา่งแทจ้ริงทางดา้นเศรษฐกิจ (สินธ์ุ  สโรบล.  2546 : 60) 
 จากหลกัการและองค์ประกอบดงักล่าว พอสรุปวา่ “การท่องเที�ยวโดยชุมชน” หมายถึง 
การท่องเที�ยวที�คาํนึงถึงความย ั�งยืนของสิ�งแวดล้อมและสังคม กาํหนดทิศทางโดยชุมชนจดัการ 
โดยชุมชน เพื�อชุมชน โดยที�ชุมชนมีบทบาทในการเป็นเจา้ของ และสิทธิในการจดัการดูเพื�อให้เกิด
ความย ั�งยนื และก่อใหเ้กิดการเรียนรู้แก่ผูม้าเยี�ยมเยอืน 
 การจัดการท่องเที�ยวโดยชุมชน 

 การจดัการท่องเที�ยวโดยชุมชน หมายถึง การให้โอกาสชุมชนยอมรับกิจกรรมการท่องเที�ยว
แต่ละประเภท ร่วมดาํเนินการ คือ ร่วมวางแผนการจดัการดว้ยกนั ร่วมลงทุนเป็นหุ้นส่วนดว้ยกนั 
และไดรั้บผลประโยชน์ ทั"งรายไดแ้ละผลกาํไรอยา่งเสมอภาคกนั (รําไพพรรณ  แกว้สุริยะ.  2544 : 22) 
ในขณะเดียวกนัการจดัการที�ดียอ่มทาํใหเ้กิดการคดัเลือกนกัท่องเที�ยวที�มีคุณภาพ และมีจิตสํานึกที�ดี
ในการอนุรักษท์รัพยากรแหล่งท่องเที�ยวและชุมชน อนัจะส่งผลถึงการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนในพื"นที�นั"น
ต่อไป (มธุรส  ปราบไพรี.  2545 : 29) โดยอาศยัหลกัการสําคญัของการจดัการท่องเที�ยวโดยชุมชน 
คือเป็นความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริง ทุกคนในชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมคิด ร่วมปฏิบติั ร่วมไดรั้บ
ประโยชน์ และผูที้�รับประโยชน์จากการท่องเที�ยว สูงสุดตอ้งเป็นคนในชุมชน ในขณะเดียวกนัก็ตอ้ง
คาํนึงถึงการใช้ทรัพยากรท่องเที�ยวอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการบาํรุงรักษาอย่างดีที�สุด 
(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  2548 : 1) หรืออาจกล่าวไดอี้กวา่การจดัการท่องเที�ยวโดยชุมชนจะเนน้ให้
ความสาํคญักบั “การมีชุมชนเป็นศูนยก์ลาง” (สินธ์ุ  สโรบล.  2546 : 60) ซึ� งการท่องเที�ยวโดยชุมชน
มีลกัษณะดงันี"  คือ 1) การท่องเที�ยวที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อรับผิดชอบทรัพยากรธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้ม 
สังคม วฒันธรรม และตอบสนองความตอ้งการของชุมชน 2) เป็นการท่องเที�ยวที�มีชุมชนเป็นเจา้ของ 
3) ชุมชนเป็นผูจ้ดัการเอง 4) เนน้หนกัการพฒันาแบบองคร์วม 5) ตอ้งใชร้ะยะเวลาพอสมควรในการ
เที�ยวชม การร่วมกิจกรรม การพูดคุยเพื�อให้เกิดความเขา้ใจ 6) ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
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และกาํหนดทิศทาง 7) ก่อใหเ้กิดการแลกเปลี�ยน เรียนรู้ระหวา่งคนต่างวฒันธรรม 8) การท่องเที�ยวนี"
จะตอ้งไม่ใช่รายไดข้องชุมชน ชุมชนจะเป็นผูก้าํหนดรายได ้รวมถึงมีการกระจายรายไดสู่้สาธารณะ
ชนของชุมชน 9) สามารถเขา้ใจชุมชน หรือเขา้ท่องเที�ยวของชุมชนได ้โดยไม่ตอ้งอาศยัวิทยากร
หรือคนภายนอก (มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  2548 : 3)  
 ดงันั"น จึงสรุปไดว้่า ชุมชนจะสามารถบริหารจดัการท่องเที�ยวโดยชุมชนได ้ตอ้งเป็นชุมชน 

ที�มีผูน้าํที�เป็นที�ยอมรับ มีความคิด มีวิสัยทศัน์ มีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเที�ยวโดยชุมชนทั"งยงั

ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานทั"งภาครัฐและภาคเอกชนที�เกี�ยวขอ้ง ตอ้งมีการพูดคุยเพื�อกาํหนด

แนวทางในการเตรียมความพร้อมชุมชน เพื�อให้รู้ว่าพื"นที�ของตนจะมีรูปแบบการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน 

ไดอ้ย่างไร ควรจะมีกิจกรรมอะไรบา้ง จะมีการกระจายและจดัสรรผลประโยชน์ร่วมกนัอย่างไร 

ทั"งนี" สิ�งที�สาํคญัที�สุดของชุมชนก็คือ  “การมีส่วนร่วมในทุกสิ�งทุกอยา่งเพื�อส่วนรวม” ทั"งนี" ยงัตอ้งมี

หลกัการทาํงานการท่องเที�ยวโดยชุมชนร่วมกนั (วรีะพล  ทองมา.  2551 : 15) ดงันี"  

 1. ตอ้งเป็นความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

 2. สมาชิกในชุมชนตอ้งมีส่วนร่วม ทั"งการคิด วางแผน ทาํกิจกรรม ติดตาม ประเมินผล 

เรียนรู้และรับผลประโยชน์ร่วมกนั 

 3. มีองคก์รชาวบา้นหรือชมรม เพื�อเขา้มารับผดิชอบในการบริหารจดัการ 

 4. รูปแบบ เนื"อหา กิจกรรม ตอ้งคาํถึงความย ั�งยืนทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 

และสิ�งแวดลอ้ม 

 5. มีกฎ กติกา สําหรับการท่องเที�ยวชดัเจน และสามารถกาํกบัดูแลใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนด 

 6. มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งองคก์รชาวบา้นและนกัท่องเที�ยว 

 7. มีความสะอาด ความปลอดภยั และมีอตัราค่าใชจ่้ายที�เหมาะสมเป็นธรรมกบัชาวบา้น

และนกัท่องเที�ยว 

 8. รายได้ที�ได้จากการท่องเที�ยวมีส่วนไปสนับสนุนดูแลการพฒันาชุมชนและรักษา

สิ�งแวดลอ้ม 

 9. การท่องเที�ยวไม่ใช่อาชีพหลกัของชุมชน 

 10. องคก์รชุมชนมีความเขม้แข็งที�จะจดัการกบัผลกระทบที�เกิดขึ"นได ้และพร้อมที�จะหยุด 

เมื�อเกินความสามารถที�จะจดัการได ้

 นอกจากนี"  ยงัอธิบายลกัษณะการจดัการท่องเที�ยวโดยชุมชน ที�ไดจ้ากการประมวลองคค์วามรู้

และประสบการณ์จากการจดัการท่องเที�ยวโดยชุมชนในพื"นที�ภาคเหนือออกเป็น 5 บริบทที�แตกต่างกนั 

(สินธ์ุ สโรบล.  2546 : 231) ดงันี" คือ 
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 1. การท่องเที�ยวโดยชุมชนในบริบทของพื"นที�แหล่งทรัพยากรอนัหลากหลายของชุมชน 
เนน้การท่องเที�ยวในแหล่งท่องเที�ยวที�เกี�ยวเนื�องกบัธรรมชาติเป็นหลกั มีเอกลกัษณ์เฉพาะถิ�นรวมถึง
แหล่งวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ ที�เกี�ยวเนื�องกบัระบบนิเวศในพื"นที� โดยมีจุดมุ่งหมายให้ชุมชน
ทอ้งถิ�นมีสาํนึก และความภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุและวฒันธรรมประเพณีของตน 
สามารถอธิบายให้คนนอกหรือนักท่องเที�ยวได้รับรู้และเขา้ใจในวิถีชีวิตและวฒันธรรมทอ้งถิ�น  
อนัรวมไปถึงพฒันาการของวฒันธรรม จารีตประเพณี ทั"งนี" เพื�อให้ชุมชนทอ้งถิ�นและนกัท่องเที�ยว  
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ซึ� งกนัและกนั 
 2. การท่องเที�ยวโดยชุมชนในบริบทของการจดัการ เน้นการท่องเที�ยวโดยชุมชน 
บนเงื�อนไขของการจดัการที�มีความรับผิดชอบ ลดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มและสังคม รวมทั"งมี
การจดัการที�ย ั�งยนื ครอบคลุมถึงการอนุรักษท์รัพยากร การจดัการสิ�งแวดลอ้ม การป้องกนัและกาํจดั
มลภาวะและควบคุมการพฒันาการท่องเที�ยวอยา่งมีขอบเขต โดยเนน้ให้การท่องเที�ยวมีการจดัการ
อย่างย ั�งยืน ภายใตเ้งื�อนไขของความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนทอ้งถิ�นกบัธรรมชาติในฐานะเป็นวิถีชีวิต 
ที�เกื"อกลูในระบบนิเวศเดียวกนั ซึ� งไม่อาจแบ่งแยกออกจากกนัได ้
 3. การท่องเที�ยวในชุมชนในบริบทของกระบวนการและกิจกรรมเนน้ให้มีการสร้างระบบ
การท่องเที�ยวที�เอื"อต่อกระบวนการเรียนรู้ โดยมีการใหก้ารศึกษาเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้ม ระบบนิเวศ
ของแหล่งท่องเที�ยว รวมทั"งเป็นการเพิ�มพูนความรู้ ประสบการณ์ความประทบัใจ เพื�อสร้างความ
ตระหนกัและปลุกจิตสํานึกที�ถูกทั"งต่อนักท่องเที�ยว ประชาชนทอ้งถิ�น และผูป้ระกอบการที�เกี�ยวขอ้ง 
ทั"งนี"  โครงการท่องเที�ยวโดยชุมชนอาจมีการรวมตวักนัของชุมชนหลายๆแห่ง สร้างเครือข่ายการจดัการ
ทรัพยากรหรือจดัโปรแกรมการท่องเที�ยวร่วมกนัเพื�อให้การบริหารและการจดัการท่องเที�ยวโดยชุมชน 
มีเป้าหมายในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม เพื�อจดัการทรัพยากรของชุมชนทอ้งถิ�น
และแหล่งท่องเที�ยว 
 4. การท่องเที�ยวโดยชุมชนในบริบทของการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการคาํนึงถึง
ความสาํคญัในการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนตั"งแต่เริ�มตน้จนสิ"นสุดกระบวนการ ทั"งนี" เพื�อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทอ้งถิ�นและการกระจายรายได้ การยกระดบัคุณภาพชีวิต และการได้รับ
ผลตอบแทน โดยมีจุดหมายปลายทางในการกลบัมาบาํรุงดูแลรักษาและจดัการแหล่งท่องเที�ยวดว้ย
ในทางปฏิบติั ทอ้งถิ�นควรมีส่วนร่วมในการควบคุมการพฒันา การท่องเที�ยวอยา่งมีคุณภาพทอ้งถิ�น
ในที�นี" อาจเริ�มตน้จากชุมชนระดบัรากหญา้จนถึงองค์กรการปกครองทอ้งถิ�น และอาจรวมถึงการมี
ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จึงเป็นการท่องเที�ยวอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
 5. การท่องเที�ยวโดยชุมชนในมิติของการพฒันาองค์กรชุมชน เป็นความพยายามจะชี"   
ให้เห็นถึงบทบาทของการท่องเที�ยวเชิงนิเวศในการพฒันาองคก์รชุมชนทอ้งถิ�น ควบคู่กบัการอนุรักษ์
ฟื" นฟูธรรมชาติแวดลอ้มอยา่งย ั�งยนื 
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 การจดัการท่องเที�ยวโดยชุมชน ใชว้ธีิการบูรณาการภายใตก้ารประสานประโยชน์ของการ
พฒันาดา้นต่างๆ เขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นองคร์วมครอบคลุมทั"ง 3 มิติ (สินธ์ุ  สโรบล.  2546 : 237 - 239) 
ดงันี" คือ 
 1. มิติดา้นสิ�งแวดลอ้ม มุ่งกระตุน้ชุมชนใหต้ระหนกัถึงความสําคญัของการอนุรักษแ์ละการ
คุม้ครองสิ�งแวดลอ้ม ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมมือกนัในการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
รู้ปัญหาผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้มจากการท่องเที�ยว เพื�อจาํกดัการพฒันาและดาํเนินการจดัการ
ท่องเที�ยว โดยพยายามหลีกเลี�ยงใหเ้กิดผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้มใหน้อ้ยที�สุด 
 2. มิติดา้นเศรษฐกิจ มุ่งใหช้าวบา้นมีรายไดเ้สริมจากการท่องเที�ยว โดยนาํฐานทรัพยากร
ซึ�งเป็นทรัพยสิ์นร่วมหรือสมบติัสาธารณะมาเป็นตน้ทุนในการจดัการท่องเที�ยวมีการกระจายรายได้
อย่างเสมอภาคและยุติธรรม โดยมีการประชุมปรึกษาหารือระดมความคิดสร้างฉันทานุมติักนัว่า 
การพฒันาพื"นที�ในชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที�ยวเป็นไปตามความตอ้งการของชาวบา้นส่วนใหญ่
อยา่งแทจ้ริงและชาวบา้นเขา้ใจตรงกนัวา่ การท่องเที�ยวเป็นเพียงช่องทางหนึ�งในการเสริมสร้างรายได้
ใหแ้ก่ชุมชน มิใช่มุ่งใหเ้ป็นรายไดห้ลกัของชุมชนแต่อยา่งใด 
 3. มิติดา้นสังคมและวฒันธรรมมุ่งใช้กิจกรรมต่างๆ เพื�อรองรับพฒันาการท่องเที�ยว
อยา่งสร้างสรรค ์ส่งเสริมใหมี้การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ของคนต่างวฒันธรรม เพิ�มความเขา้ใจ ตระหนกั
ในคุณค่าของวฒันธรรมทอ้งถิ�น ซึ� งอาจมีการจดัการในรูปของการก่อตั"งจุดประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
การท่องเที�ยว การก่อตั"งพิพิธภณัฑท์อ้งถิ�น การรวบรวมภูมิปัญญาดา้นวรรณกรรมมุขปาฐะ และการ
จดัทาํเอกสารเผยแพร่ดา้นภูมิปัญญา 
 อย่างไรก็ตาม หากชุมชนได้เตรียมความพร้อมสําหรับการจดัการท่องเที�ยวอาจจะเกิด
ผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจและสิ�งแวดลอ้มของชุมชนได ้ซึ� งผลกระทบดงักล่าว อาจเกิดขึ"นได ้
ทั"งดา้นบวกและดา้นลบ (วรีะพล  ทองมา.  2551 : 15) อนัไดแ้ก่ 
 1. ผลกระทบดา้นบวก อาจส่งผลใหชุ้มชนมีจิตสาํนึกเกิดการพฒันาตนเอง พึ�งพาตนเอง 
คิดเป็นทาํเป็น มีความพยายามในการเรียนรู้พฒันา เกิดรายได้เพิ�มขึ" น มีการรวมตัวกันสร้างความ
เขม้แข็งในชุมชน นาํไปสู่การพฒันาที�ย ั�งยืน ตามความคาดหวงัและความพยายามที�จะดาํเนินเพื�อให้
เป็นไปตามการพฒันาที�ย ั�งยืน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมวฒันธรรม และดา้นสิ�งแวดลอ้ม 
และสิ�งสําคญัประการหนึ� งที�จะนาํไปสู่ความย ั�งยืนคือ การรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา สืบสานสืบ
ทอด ตลอดจนนาํไปใช้ประโยชน์ได ้เกิดความรักความภาคภูมิใจในความรู้สึกเป็นเจา้ของ มีส่วน
ร่วมในทรัพยากรของชุมชน และเกิดกระบวนการเรียนรู้การทาํงานในที�สุด 
 2. ผลกระทบทางลบ อาจเกิดปัญหาดา้นสิ�งแวดลอ้ม อาทิเช่น จาํนวนขยะที�เพิ�มมากขึ"น
จากนกัท่องเที�ยว การใชน้ํ" า ระบบนิเวศธรรมชาติ การรับวฒันธรรมเขา้มาอยา่งรวดเร็วเกิดกระแส
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การเรียนแบบ มีความขดัแยง้ทางความคิด เสียความเป็นส่วนตวัที�ตอ้งรองรับนกัท่องเที�ยว และที�สําคญั
คืออาจถึงกบัสูญเสียเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�น หากมีการตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเที�ยว 
มากเกินไป 
 ดงันั"น มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2548 : 7 - 8) จึงเสนอวา่ ในการจดัการท่องเที�ยวของชุมชนนั"น
สิ�งแรกที�ชุมชนจะตอ้งใหค้วามสาํคญั คือ การประเมินความเป็นไปไดใ้นการจดัการท่องเที�ยวของชุมชน
โดยตอ้งมีการระดมความคิดเห็นจากสมาชิกในชุมชน ให้ช่วยกนัคิดและวิเคราะห์ศกัยภาพและขอ้จาํกดั
ของชุมชน (Strengths and Weaknesses) รวมทั"งการวิเคราะห์ถึงโอกาสและความเสี�ยง (Opportunities and 
Threats) ที�อาจเกิดขึ"นจากการท่องเที�ยวโดยชุมชน เพื�อจะไดช่้วยกนัคิดหาวิธีแกไ้ข หรือคิดระบบ
เพื�อป้องกนัในเรื�องที�เป็นขอ้จาํกดัและความเสี�ยงของชุมชน สําหรับประเด็นพิจารณาความเป็นไปได้
ของชุมชนในการจดัการท่องเที�ยวมีดงันี"  
 1. ความพร้อมของทรัพยากรที�จาํเป็นในการจดัการท่องเที�ยว ซึ� งไดแ้ก่ เงินทุน เวลา แรงงาน 
สาธารณูปโภค และทรัพยากรการท่องเที�ยวของชุมชน 
 2. ศกัยภาพของพื"นที�ในการเป็นแหล่งท่องเที�ยว ครอบคลุมถึง ลกัษณะโดดเด่นและความ
น่าสนใจของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิต
ความเป็นอยู ่ ความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที�ยวของชุมชน การเดินทางเขา้ถึงชุมชนหรือการ
เขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยว ความเชื�อมโยงกบัเส้นทางท่องเที�ยวที�ใกลเ้คียง และขีดความสามารถในการ
รองรับนกัท่องเที�ยว เป็นตน้ 
 3. ความสนใจ ความกระตือรือร้น การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อการพฒันาในการ
ท่องเที�ยว 
 4. ความเขา้ใจที�ถูกตอ้งเกี�ยวกบัการจดัการท่องเที�ยวโดยชุมชน 
 5. ความตอ้งการของชุมชนในการเขา้ร่วมจดัการ หรือใหบ้ริการแก่นกัท่องเที�ยว 
 6. ความพร้อมดา้นทกัษะการจดัการท่องเที�ยวของคนในชุมชน 
 7. ความเขม้แขง็ของชุมชนทอ้งถิ�นและผูน้าํ 
 8. ความเสี�ยงต่อผลกระทบที�ยากต่อการควบคุมและจดัการ 
 ในขณะเดียวกนัสมาชิกในชุมชนจะตอ้งมาร่วมกนัคิดและมาร่วมกนัไตร่ตรองอย่างจริงจงั 
โดยจะตอ้งตอบคาํถามให้ไดว้า่ “ชุมชนตอ้งการพฒันาการท่องเที�ยวไปเพื�ออะไร” ผลกระทบที�อาจจะ
เกิดขึ"นตามมาภายหลงัการจดัการท่องเที�ยวโดยชุมชนมีอะไรบา้ง ซึ� งการระดมความคิดเห็นร่วมกนั 
จะทาํให้ไดเ้ป้าหมายของการจดัการท่องเที�ยวที�ชดัเจน และสมาชิกทุกคนมีความเขา้ใจตรงกนัเกี�ยวกบั
การจดัการท่องเที�ยวโดยชุมชน เพื�อประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการจดัการ
ท่องเที�ยวต่อไป ทั"งนี"  ในการประเมินความเป็นไปไดข้องชุมชนนี"  ชุมชนอาจขอความร่วมมือจาก
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นกัวชิาการ อาจารยจ์ากสถาบนัการศึกษาในทอ้งถิ�นของตน ที�มีความรู้ความสามารถดา้นการจดัการ
ท่องเที�ยวโดยชุมชน หรือองค์กรภาครัฐที�เกี�ยวขอ้งหรือมีหน้าที�สนบัสนุนการท่องเที�ยว เจา้หน้าที� 
NGO หรือเยาวชนหมู่บา้นที�มีการศึกษา ให้เขา้ร่วมเป็นทีม คณะทาํงานในการประเมินความเป็นไปได้
ของชุมชน หรือเชิญวิทยากรจากองคก์รต่างๆ มาให้ความรู้ดา้นการท่องเที�ยว ให้คาํปรึกษา แนะนาํ
แก่ชุมชนในการจดัการท่องเที�ยวดว้ยก็ได ้นอกจากนี"ควรมีการจดัไปทศันะศึกษาในทอ้งถิ�นที�มีการ
จดัการท่องเที�ยวโดยชุมชนที�ประสบความสําเร็จเพื�อศึกษาดูงานตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพื"นที�จริง 
และสอบถามขอ้มูลจากผูมี้ประสบการณ์จดัการการท่องเที�ยวในชุมชนซึ� งจะตอ้งครอบคลุมในประเด็น
ต่างๆ เช่น ดา้นสิ�งแวดลอ้ม ดา้นวฒันธรรม ดา้นสังคม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นการ
จดัการ รวมทั"งพฤติกรรมของนกัท่องเที�ยวกลุ่มเป้าหมายดว้ย ทั"งนี" ในการไปศึกษาดูงานดงักล่าวนี"
ให้ทาํการคดัเลือกตวัแทนของชุมชนโดยให้กระจายไปในทุกกลุ่มของชุมชน ภายหลงักลบัมาจากดูงาน 
ตอ้งมีการสรุปขอ้มูลร่วมกนั เพื�อนร่วมกนัประเมินศกัยภาพของชุมชนอีกครั" งในความเป็นไปไดใ้น
การจดัการท่องเที�ยวและร่วมกนัตดัสินใจว่าจะพฒันาการท่องเที�ยวชุมชนหรือไม่ อย่างไรต่อไป 
(มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  2548 : 9 - 10)  
 ดงันั"น การท่องเที�ยวโดยชุมชนจึงเป็นเรื�องของการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชนทอ้งถิ�น
และผูม้าเยือน ในการที�จะดูแลรักษาทรัพยากรดา้นต่างๆ ของชุมชนที�มีอยูแ่ลว้ ตลอดจนเป็นเครื�องมือ
การพฒันาชุมชนให้เกิดความย ั�งยืน อนัเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชนเพื�อประโยชน์แก่
ชุมชน ซึ� งกระบวนการเรียนรู้การท่องเที�ยวโดยชุมชนดงักล่าว จะประกอบดว้ย องค์ประกอบที�สําคญั
ไดแ้ก่ 1) ศกัยภาพของคน 2) ศกัยภาพของพื"นที�/แหล่งท่องเที�ยว 3) ศกัยภาพในการจดัการท่องเที�ยว 
และที�สาํคญัที�สุดคือ 4) ศกัยภาพในการมีส่วนร่วม 
 หลงัจากมีการประเมินความเป็นไปไดใ้นการจดัการท่องเที�ยวโดยชุมชนแลว้สิ�งที�ตอ้ง
ดาํเนินต่อมาคือ การเตรียมความพร้อมของชุมชนในดา้นการจดัการท่องเที�ยว ซึ� ง วีระพล  ทองมา 
(2551 : 218 - 220) ไดเ้สนอวา่การท่องเที�ยวเป็นเสมือนงานพฒันาชุมชนอยา่งหนึ�ง เป็นสิ�งที�ดูเหมือนง่าย
แต่ทาํยาก ที�วา่ยากนั"น เพราะการท่องเที�ยวเป็นการพฒันาที�ตอบสนองกระแสบริโภคนิยม การท่องเที�ยว
ทาํให้ชุมชนหลุดออกจากฐานการผลิตเดิมในภาคการเกษตร สู่ธุรกิจดา้นบริการกาํลงัซื"อที�สูงกว่า
ของนกัท่องเที�ยวจึงสามารถกาํหนดสินคา้และบริการไดต้ามความตอ้งการ ทาํให้สภาพทางสังคม
วฒันธรรมในแหล่งท่องเที�ยวมกัถูกครอบงาํจากวฒันธรรมภายนอกที�เขา้มาพร้อมกบันกัท่องเที�ยว
เป็นดาบสองคมและมีความเสี�ยงอยา่งยิ�งในการนาํไปใชใ้นการพฒันา ดงันั"น ก่อนที�จะเปิดหมู่บา้น
ตอ้นรับนกัท่องเที�ยว ชุมชนควรจะตอ้ง “รู้ตวั” คือเขา้ใจและตระหนกัต่อการท่องเที�ยวนี"  ตลอดจน
การสร้างภูมิคุม้กนัโดยการเตรียมความพร้อมชุมชน ซึ� งผูด้าํเนินการพฒันาการท่องเที�ยวโดยชุมชน
ตอ้งพิจารณาและดาํเนินตามขั"นตอน ดงันี"  
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 ขั"นที� 1 ให้ขอ้มูลดา้นการท่องเที�ยวแก่ชุมชนในการพิจารณาผลกระทบทั"งดา้นบวกและลบ
ของการท่องเที�ยว ซึ� งในขั"นตอนนี"อาจเจาะจงเฉพาะผูน้าํหรือกลุ่มสนใจ 
 ขั"นที� 2 สร้างการมีส่วนร่วม โดยการดึงเอากลุ่มที�สนใจการท่องเที�ยวโดยชุมชน และกลุ่ม
องคก์รต่างๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มออมทรัพย ์และผูน้าํที�เป็นทางการและผูน้าํ
ทางธรรมชาติมาพูดคุยเรื�องผลดี-ผลเสีย อีกครั" ง เพื�อให้เขาเหล่านั"นไดร่้วมกนัตดัสินใจในเรื�องนี"
ร่วมกนั 
 ขั"นที� 3 ศึกษาชุมชนร่วมกบัชาวบา้น โดยการทาํงานร่วมกบัคนในชุมชน เพื�อศึกษาประเด็น
ที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ 1) การสํารวจทางศกัยภาพ ไดแ้ก่ การทาํแผนที�รอบนอก (แสดงแหล่งทรัพยากร 
ธรรมชาติและที�ดินทาํกิน) แผนที�รอบในหมู่บา้น (แสดงที�ตั"งของบา้นเรือน ทรัพยากรคนและทรัพยากร 
ธรรมชาติ) 2) ศึกษาประวติัศาสตร์ชุมชน ภูมิปัญญา วฒันธรรม ประเพณีของชุมชน 3) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ของชุมชนกบัการใชท้รัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรการท่องเที�ยว 4)  ศึกษากลุ่มต่างๆ
ในชุมชน ซึ� งผลการศึกษานี"จะทาํใหเ้ห็นศกัยภาพ ขอ้จาํกดัของชุมชน และปัญหาของชุมชนร่วมกนั 
 ขั"นที� 4 วิเคราะห์ขอ้มูลร่วมกนั ทั"งในดา้นศกัยภาพ-ขอ้จาํกดั โอกาสและความเสี�ยง ขั"นตอนนี"
จะทาํใหชุ้มชนไดม้องเห็นไดด้ว้ยตนเอง และสามารถเชื�อมโยงเรื�องท่องเที�ยวกบัการพฒันาชุมชนได ้
การวเิคราะห์ขอ้มูลในครั" งนี"จะทาํใหเ้กิดลาํดบัความสาํคญัของปัญหาและอาจพบวา่เพื�อแกปั้ญหา 
ใหต้รงจุด อาจจะไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้รื�องการท่องเที�ยวเลยเป็นไปได ้
 ขั"นที� 5 ร่วมกนัพฒันาศกัยภาพและแกไ้ขจุดอ่อน เช่น 1) รวบรวมองคค์วามรู้ ในแต่ละชุมชน
จะแตกต่างกนัออกไป มีเอกลกัษณ์เฉพาะชุมชน เช่นบางชุมชนมีความเด่นดา้นการพฒันาชุมชน 
บางชุมชนมีความเด่นเรื�องระบบการจดัการนิเวศที�ใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นไดเ้หมาะสมเป็นตน้ ซึ� งชุมชน
ตอ้งร่วมมือกนัดึงเอกลกัษณ์ออกมาให้เห็นร่วมกนัก่อนนาํสู่การเผยแพร่ออกไป 2) การปรับปรุง
แหล่งท่องเที�ยวใหเ้หมาะสม สอดคลอ้ง ปลอดภยั ไม่ทาํลายระบบนิเวศเดิมมากนกั เช่นการปรับทางเดิน
ในป่าเขา เป็นตน้ 3) ปรับปรุงบา้นพกัและความสะอาดภายในชุมชนให้เป็นมาตรฐานของชุมชน 
แต่ละแห่งที�ตกลงร่วมกนัโดยมีคณะกรรมการของชุมชนตรวจสอบอย่างสมํ�าเสมอ 4) ฝึกอบรม
บุคลากรด้านการท่องเที�ยวในชุมชน เช่น นักสื�อความหมายการสร้างเวทีเรียนรู้กบันักท่องเที�ยว  
ซึ� งในขั"นตอนนี" จะเห็นความสามารถของชุมชนในการรองรับการท่องเที�ยว ทั"งความพร้อมจาํนวน
บุคลากรและขีดความสามารถในการรองรับพื"นที�ทางธรรมชาติ และรูปแบบกิจกรรมที�สอดคลอ้งกบั 
วถีิชีวติของชุมชน 
 ขั"นที� 6 วางรูปแบบการบริหารจดัการ ขั"นนี" จะเป็นการจดัตั"งองคก์รขึ"นมาทาํงาน หรืออาจใช้
องคก์รที�ชุมชนมีอยูเ่ดิมแต่เพิ�มบทบาทหนา้ที� มีการกาํหนดวตัถุประสงคใ์ห้ชดัเจน กาํหนดรูปแบบ
ของการท่องเที�ยว โปรแกรมและราคา การจดัสรรผลประโยชน์สู่ชาวบา้นและชุมชน และมาตรการ
ในการป้องกนัผลกระทบ โดยอาจจะเป็นการสร้างกฎ กติกา เพื�อเป็นแนวทางปฏิบติัทั"งชาวบา้น 
และนกัท่องเที�ยว 
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 ขั"นที� 7 ประสานงานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใหรั้บรู้และช่วยใหข้อ้มูลแก่ผูที้�สนใจ 
 ขั"นที� 8 ทดลองดาํเนินกิจกรรมการท่องเที�ยว ในขั"นตอนนี" อาจมีการจดัการท่องเที�ยวนาํร่อง 
เพื�อทดสอดด้านความพร้อมของชุมชน โดยเชิญบุคคลหรือหน่อยงานภายนอกที�มีประสบการณ์
หรือเกี�ยวขอ้งกบัการท่องเที�ยวโดยชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรม ให้แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
เพื�อเป็นทิศทางต่อไปในอนาคต 
 ขั"นที� 9 ประเมินผล อาจแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินผลและการสรุปบทเรียน
หลงัเสร็จกิจกรรมทุกครั" ง และการประเมินผลเป็นช่วงๆ ทุกๆ 3-6 เดือน เป็นตน้ ซึ� งการประเมินผล 
จะช่วยใหเ้กิดการทบทวนตนเอง และแกไ้ขขอ้งบกพร่อง 
 ขั"นที� 10 พฒันาองคก์ร ไดแ้ก่ 1) การฝึกอบรม เช่นการบริหารจดัการ การสร้างการมีส่วนร่วม 
การสื�อความหมาย 2) การศึกษาดูงาน สําหรับแกนนาํองคก์รชุมชน เพื�อจดัการท่องเที�ยว เพื�อเสริม
โลกทศัน์ พฒันาทกัษะการบริหาร การจดัการในชุมชนอื�นๆ ที�มีลกัษณะคลา้ยๆ กนั เพื�อเป็นตวัอย่าง
นาํไปประยุกตห์รือเป็นบทเรียนที�ชุมชนตอ้งพึงระวงัผลกระทบที�อาจเกิดขึ"นได ้และวางมาตรการ
ป้องกนัไวแ้ต่เริ�มแรก 
 ดงันั"น จึงพอสรุปกระบวนการในการเตรียมความพร้อมชุมชนเพื�อการจดัการท่องเที�ยว 
อยา่งสั"นๆ และเขา้ใจไดง่้ายขึ"น ตั"งแต่แรกเริ�มจนจบกระบวนการ ซึ� งจะประกอบไปดว้ย 10 ขั"นตอน 
(พจนา  สอนศรี.  2546 : 23) คือ 
 1. ศึกษาความเป็นไปไดก่้อนลงพื"นที� ซึ� งเป็นการศึกษาความเป็นไปได้เพื�อเลือกพื"นที�
การทาํงานการท่องเที�ยวโดยชุมชน 
 2. ศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับชุมชนซึ� งเป็นการทาํงานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน 
ก่อนการตดัสินใจดาํเนินการเรื�องการท่องเที�ยวโดยชุมชน 
 3. กาํหนดวิสัยทศัน์และวตัถุประสงค์ของการท่องเที�ยว ซึ� งเป็นการกาํหนดทิศทาง 
การดาํเนินงานการท่องเที�ยวโดยชุมชนร่วมกนั 
 4. การวางแผน ซึ� งเป็นการวางแผนเพื�อเตรียมความพร้อมชุมชนในการจดัการท่องเที�ยว 
 5. การบริหารจดัการองคก์ร ซึ� งเป็นการหาแนวทางในการสร้างองคก์รเพื�อการบริหาร
จดัการการท่องเที�ยวโดยชุมชน  
 6. การจดัทาํโปรแกรมการท่องเที�ยว เป็นการนาํเสนอภาพกิจกรรมการท่องเที�ยวของชุมชน 
 7. การสื�อความหมาย โดยการพฒันาบุคลากรของชุมชนให้มีความสามารถในการบอกเล่า
เรื�องราวของชุมชนไดอ้ยา่งน่าสนใจ 
 8. การตลาด ซึ� งเป็นการเรียนรู้และทาํความเขา้ใจกลไกการตลาด พฤติกรรมนกัท่องเที�ยว 
และองคป์ระกอบที�สาํคญัในการทาํการตลาด 
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 9. การจดัการท่องเที�ยวนาํร่อง เป็นการทดสอบความพร้อมของชุมชน โดยการเชิญกลุ่มคน

ที�เกี�ยวขอ้งในงานการท่องเที�ยวให้เขา้มาท่องเที�ยวในชุมชน และแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ 

เพื�อใหชุ้มชนไดป้รับปรุงก่อนเปิดการท่องเที�ยวจริง 

 10. การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามและประเมินผลทั"งในระดบักิจกรรมและภาพรวม

ในการทาํการท่องเที�ยวโดยชุมชน 

 นอกจากนี"  หากจะวดัความสาํเร็จของการจดัการท่องเที�ยวโดยชุมชนนั"น สามารถประเมิน

ไดจ้ากองคป์ระกอบที�สําคญั 17 ประการ (สุจิตราภา  พนัธ์วิไล และธีรเทพ  ชนไมตรี.  2550 : 18) 

ดงันี" คือ 

 1. การท่องเที�ยวที�สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูอ้าศยัในชุมชนและนกัท่องเที�ยว

ไดน้ั"นตอ้งอาศยัการวางแผนและการจดัการที�สมดุลต่อผลกระทบทั"งดา้นบวกละดา้นลบที�จะไดรั้บ

จากการท่องเที�ยว (Respect for Tourism’s Rewards Limitations)  

 2. การวางแผนสู่ความสําเร็จ (Planning for Success) ควรพิจารณาถึงแหล่งท่องเที�ยว

การตลาด สิ�งอาํนวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที�ยว การบริการนกัท่องเที�ยว การพฒันาสินคา้

และผลิตภณัฑ ์การจดัสรรเงินทุนและการสนบัสนุนทางธุรกิจ ตลอดจนปัญหาขององคก์ร 

 3. ความร่วมมือและการทาํงานร่วมกนั (Collaboration and Partnerships) โดยชุมชน 

ตอ้งตื�นตวัที�จะสร้างความสัมพนัธ์และจบัมือกบัภาคธุรกิจต่างๆ ในการพฒันาการท่องเที�ยวของชุมชน

และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหดี้ขึ"น 

 4. ความเป็นจริงที�เกิดขึ"นจริง (Authenticity for Real) นกัท่องเที�ยวตอ้งมีประสบการณ์ 

ที�ดีกบัเอกลกัษณ์ เรื�องราว รูปแบบ ประวติัศาสตร์ ชุมชน และวฒันธรรม ซึ� งสะทอ้นถึงความงดงาม

และความมีคุณค่าแห่งสถานที�หรือชุมชนนั"นๆ 

 5. ประสบการณ์ที�ดี (Great Experience) ไม่ว่าจะเป็นในดา้นของความสนุกสนานร่วมกนั

ของนกัท่องเที�ยวกบัพี�นอ้งในครอบครัวของตน ความประทบัใจ ความพึงพอใจที�นกัท่องเที�ยวมีต่อ

สถานที�ที�ไดไ้ปชม ประสบการณ์ที�ไม่ธรรมดา การเติมเต็มสิ�งที�ยงัขาดหายไปในชีวิต หรือความทรงจาํ

ที�ไม่รู้ลืมที�นกัท่องเที�ยวไดรั้บ ไม่เพียงแต่เป็นขอ้ไดเ้ปรียบที�โดดเด่นเท่านั"น แต่ยงัสามารถจะดึงดูด

นักท่องเที�ยวที�มีคุณภาพสู่แหล่งท่องเที�ยวนั"นได้ด้วย เพราะจุดหมายทางการท่องเที�ยวจะเน้นที�

ประสบการณ์ของนกัท่องเที�ยวและการถ่ายทอดประสบการณ์นั"นๆ ต่อไปอยา่งไดผ้ล 

 6. ความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยวที�ง่ายขึ"น (Accessibility Easier) ชุมชนตอ้งการ

ใหมี้การท่องเที�ยวเกิดขึ"นในชุมชน ควรจะตอ้งมีระบบการขนส่งที�มีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย 

ต่อนกัท่องเที�ยว 
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 7. สัญญาของเครื�องหมายการคา้ (Brand Promise) การสร้างสรรคเ์ครื�องหมายการคา้

ของชุมชน สามารถส่งเสริมการท่องเที�ยวในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดีเพราะจะเป็นสัญญาณบ่งชี" ที�ชุมชน

จะขบัเคลื�อนทุกสิ�งทุกอย่างสู่นกัท่องเที�ยว และยงัส่งเสริมให้เกิดมุมมองหรือภาพลกัษณ์ที�ดีต่อ

แหล่งท่องเที�ยวนั"นๆ ดว้ย 

 8. ความเป็นผูน้าํ (Leadership Shows the Way) การจดัการที�ดี เป็นระบบและสมํ�าเสมอ 

มีความจาํเป็นต่อการท่องเที�ยวของชุมชน ชุมชนจึงควรจดัตั"งองคก์รการท่องเที�ยวขึ"นโดยมีเป้าหมาย

ที�ชดัเจนดว้ยวิสัยทศัน์ของความเป็นผูน้าํ เพื�อเป็นตวัเชื�อมประสานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

อนัจะนาํสู่ผลสาํเร็จทางการตลาดที�คุม้ค่าและมีประสิทธิผลที�ดีที�สุดต่อชุมชน 

 9. ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที�ยว (Aesthetics is More than Appearances) เป็นสิ�งที�ช่วย

ดึงดูดนกัท่องเที�ยว และส่งเสริมสภาพเศรษฐกิจที�ดีให้แก่แหล่งท่องเที�ยวนั"นๆ ซึ� งหัวใจหลกั คือ 

ความสะอาด การตอ้นรับที�น่าประทบัใจ การดูแลรักษาที�ดีต่อสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเที�ยว

และชุมชน 

 10. ความย ั�งยนื (Sustainability) ชุมชนควรมีการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวในชุมชนให้ย ั�งยืน 

โดยพิจารณาถึงสิ�งต่างๆ ดงันี"  คือ การรักษาทรัพยากรทอ้งถิ�น การสร้างความพึงพอใจ และประสบการณ์

ที�ดีมีคุณภาพแก่นกัท่องเที�ยวในรูปแบบที�เคารพต่อผลประโยชน์ของชุมชนความสมดุลของสภาพ

ความเป็นจริงและความย ั�งยืนกลบัเศรษฐกิจ รวมถึงความสามารถในการรองรับของสังคม เพื�อนาํไปสู่

ความพอเพียงของชุมชนในการรองรับนกัท่องเที�ยว 

 11. ขอ้มูลดา้นการท่องเที�ยว (Tourism Information) การให้ขอ้มูลดา้นการท่องเที�ยวที�ทนัเวลา

และมีสาระครบถว้น คือหนึ�งในองคป์ระกอบสําคญัต่อการประสบความสําเร็จของแหล่งท่องเที�ยวนั"นๆ 

ขอ้มูลที�เหมาะสมในช่วงก่อนและระหว่างการเดินทางจะส่งผลอย่างมากต่อจาํนวนวนัที�นักท่องเที�ยว 

จะพกัอยูใ่นบริเวณแหล่งท่องเที�ยว ขอ้มูลจากแผน่พบั เวบ็ไซด์ แผนที� และศูนยข์อ้มูลท่องเที�ยวต่างๆ 

จะมีอิทธิพลในการตดัสินใจและพฤติกรรมของนกัท่องเที�ยวเช่นกนั 

 12. คุณภาพที�นกัท่องเที�ยวคาดหวงั (Quality is Expected) คุณภาพในการบริการมีส่วนสําคญั

ทั"งในการกระตุน้ใหน้กัท่องเที�ยวใชจ่้าย การชกัจูงให้นกัท่องเที�ยวกลบัมาเยือนอีกครั" งหนึ�งและการ

แนะนาํแหล่งท่องเที�ยวดว้ยการพูดต่อๆกนัแบบปากต่อปาก ซึ� งมีผลต่อความรุ่งเรืองของแหล่งท่องเที�ยว

ในระยะยาว 

 13. การเฉลิมฉลองในสิ�งที�แตกต่าง (Celebrate What’s Different) ความนาํความแตกต่าง

หรือเอกลกัษณ์ของแต่ละแหล่งท่องเที�ยวมาเป็นจุดขายหรือเครื�องหมายการคา้ของแหล่งท่องเที�ยวนั"นๆ 

และควรจะเนน้สร้างประสบการณ์ซึ� งดูพิเศษและไม่เหมือนใครใหแ้ก่นกัท่องเที�ยวดว้ย 
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 14. สิ�งอาํนวยความสะดวกขั"นพื"นฐาน (Infrastructure That Counts) นอกเหนือจากโรงแรม
ที�พกั ความบนัเทิง แหล่งท่องเที�ยว และร้านอาหาร ซึ� งเป็นจุดสําคญัในการท่องเที�ยวแล้วยงัมี
สัญญาณจราจร ป้ายบออกทาง ห้องนํ" า ขอ้มูลสําหรับนกัท่องเที�ยว สวนที�รื�นรมย ์และสถานที�จอดรถ 
การผสมผสานของสิ�งอาํนวยความสะดวกขั"นพื"นฐานที�เหมาะสม จะสามารถดึงดูดนักท่องเที�ยว  
ทาํใหน้กัท่องเที�ยวพึงพอใจ และอาํนวยความสะดวกแก่ชุมชนที�เป็นเจา้ของแหล่งท่องเที�ยวนั"นดว้ย
พร้อมกนั 
 15. การช็อปปิ" งเป็นรายไดห้มุนเวียน (Shopping the Money Spinner) โดยการที�นกัท่องเที�ยว
เดินจบัจ่ายซื"อของถือเป็นรายไดจ้ากภายนอกที�มีส่วนสําคญัในการดึงดูดเงินทุนจากภายนอกเขา้สู่
ชุมชน เพื�อนาํมาเป็นเงินทุนในการพฒันาการท่องเที�ยวในสถานที�นั"น 
 16. เงินทุนสนบัสนุนที�สมํ�าเสมอ (Consistent Funding) ควรมีการสนบัสนุนดา้นเงินทุน
จากองค์กรที�เกี�ยวขอ้งอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อภาคธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งสามารถพฒันาไปไดอ้ย่างต่อเนื�อง  
มีอตัราการเติบโตของการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืและไม่หยดุนิ�ง 
 17. ทกัษะและความชาํนาญ (Skill and Expertise) การท่องเที�ยวจดัเป็นผูส้ร้างแรงงานที�มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เป็นแรงงานที�เป็นกนัเอง และเป็นนกัทาํงานมืออาชีพซึ� งตอ้งการทกัษะเชิงกลยุทธ์
และการจดัการที�ดีในทุกๆ ส่วน ภาคธุรกิจจึงควรทาํงานร่วมมือกนักบัภาคการศึกษาในการผลิตแรงงาน
ที�มีคุณภาพเพื�อพฒันาธุรกิจท่องเที�ยวใหแ้ขง็แกร่งขึ"น 
 ดงันั"น จึงสรุปไดว้่า การจดัการท่องเที�ยวชุมชน ตอ้งเกิดจากจิตสํานึกร่วมของชุมชนที�มี
ความคิดริเริ�มตรงกนั ร่วมกนัทาํงานอยา่งมีเป้าหมายที�สอดคลอ้งกบัหลกัการ ทฤษฏี แนวคิดที�เหมาะสม 
โดยคาํนึงถึงสภาพที�แทจ้ริง ที�เกี�ยวขอ้งตามระบบของอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวในแหล่งท่องเที�ยว
ที�ชุมชนเป็นเจา้ของ โดยอาศยัการผสานความรู้ทางศาสตร์และศิลป์ในการจดัการธุรกิจ คาํนึงถึง 
สิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ เขา้กบัคุณภาพของการบริการเพื�อสร้างความประทบัใจแก่นกัท่องเที�ยว
และชุมชน เพื�อเป็นแกนหลกัขึ"น และเป็นตวัเชื�อมประสานระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกนั
ทาํงานอย่างมุ่งมั�น ตั"งใจในระยะยาว โดยต้องสร้างจริยธรรม ควบคู่ไปกบัการเป็นนักธุรกิจที�ดี 
ยอ่มจะนาํชุมชนสู่ผลสําเร็จที�ดีที�สุด สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและสร้างรายไดเ้สริมให้แก่ชุมชน 
ไดอ้ยา่งย ั�งยนื (สุจิตราภา  พนัธ์วไิล และธีรเทพ  ชนไมตรี.  2550 : 21) 
 
การเรียนรู้ 
 ความหมายของการเรียนรู้ 
 วิชิต  นนัทสุวรรณ และจาํนง  แรกพินิจ (2541 : 3) กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นธรรมชาติ
ประการหนึ�งของมนุษย ์เรียนรู้เพื�อดาํรงอยูข่องตนในท่ามกลางธรรมชาติ เรียนรู้การอยู่ร่วมกนักบั
คนอื�นในสังคม เรียนรู้ปรากฏการณ์ต่างๆ การเรียนรู้ทาํให้เกิดการสะสมมวลความรู้อนัเป็นการพฒันา 
ที�ควบคู่กบัการพฒันาวธีิการถ่ายทอดและวธีิการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง 
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 สุดใจ  เหล่าสุนทร (2549 : 8) กล่าววา่การเรียนรู้เป็นการทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงหรือเกิด

มีความสามารถในการกระทาํ โดยจะมีการเปลี�ยนแปลงในความคิดหรือความสามารถในการกระทาํขึ"น

และควรอยู่ในระดบัของการกระทาํไดด้ว้ยตนเอง และกระบวนการเรียนรู้ของมนุษยเ์กิดขึ"นตลอดเวลา 

ที�ปฏิสัมพนัธ์กบัสิ�งภายนอก 

 สัญญา  สัญญาววิฒัน์ (2542 : 157) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัที�ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ในระดบัปัญญา 

ประกอบดว้ย 1) การสร้างปัญญาตอ้งเริ�มตน้ดว้ยการแสวงหาผูมี้ปัญญา 2) การศึกษาคาํสอนของผูมี้

ปัญญา โดยการฟังทุ่มลึกกว่าระดบัการไดย้ิน นั�นคือ มีความตั"งใจ เอาใจใส่ รู้ความหมาย องค์ประกอบ 

และจดจาํไปใชป้ระโยชน์ในการแกปั้ญหาต่อไป 3) การพิจารณาใครครวญดว้ยตนเอง เป็นการอาศยั

ศกัยภาพ หรือความสามารถที�มีอยูใ่นตนซึ� งทางศาสนธรรมเรียกว่า โยนิโสมนสิการ หรือคิดอย่าง

แยบคาย และ 4) การลงมือปฏิบติัปัจจยัทั"ง 3 อยา่งมีสติ รู้ตวั ตั"งใจทาํ ทาํดว้ยความประณีต แนบเนียน 

สังเกต และการศึกษาผลที�เกิดจากการกระทาํก็จะรู้วา่ถูกหรือผดิ ควรเพิ�มหรือลด แกไ้ขสิ�งใด ปัญญา

จากประสบการณ์เป็นปัญญาขั"นสูง 

 ทั"งนี"สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ไดร้ะบุถึงวิธีการรู้

ไวใ้นมาตรา 6 วา่ ตอ้งคาํนึงถึงการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ที�สอดคลอ้งกบัความสนใจและวิถีชีวิตของผูเ้รียนรู้

ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายทั"งส่วนที�เป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ�น

และส่วนที�นาํเทคโนโลยเีพื�อการศึกษา และให้จดักรอบหรือแนวทางการเรียนรู้ที�เป็นคุณประโยชน์

ต่อผูเ้รียนรู้ (สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั.  ออนไลน์ : 2551) 

 ทิศนา  แขมมณี (2553 : 17) กล่าวถึง องคป์ระกอบในบริบทของการเรียนรู้ใกลต้วัผูเ้รียนรู้ 

วา่จะประกอบดว้ย ผูใ้ห้ความรู้ ผูเ้รียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้และสภาพแวดลอ้ม ซึ� งชุมชน จะมีอิทธิพล

ต่อการเรียนรู้ไดห้ลายทาง คือ บุคลากรในชุมชน ทรัพยากร สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

ของชุมชน ซึ� งส่งผลต่อค่านิยมและวฒันธรรมการเรียนรู้ของชุมชน 

 พชัรินทร์  สิรสุนทร (2547 : 140) กล่าววา่ การเรียนรู้เป็นหวัใจของการพฒันาที�วางอยูบ่น

พื"นฐานของการประยุกตใ์ชก้ลไกทางสังคม วฒันธรรม เพื�อการสร้างสรรคค์วามเขม้แข็งของสถาบนั

ทางสังคม ซึ� งไดแ้ก่ ชุมชนและองค์กรทางสังคมต่างๆ ดงันั"น การเรียนรู้จึงครอบคลุมไปถึงการ

เปลี�ยนแปลงพฤติกรรมอนัเกิดจากกระบวนการทั"งที�เป็นทางการตามระบบของโรงเรียนและที�เกิดขึ"น 

ในวิถีชีวิต ลกัษณะสําคญัของกระบวนการเรียนรู้ประกอบดว้ย 1) คือการกระทาํ (Learning is Action)  

2) เป็นภารกิจของปัจเจกบุคคล (Learning is Individual) 3) ไดรั้บอิทธิพลจากบุคคลอื�น (Learning is 

Influence by Other People) 4) คือการตอบสนองต่อสิ�งเร้า (Learning is a Stimuli) และ 5) เกิดขึ"น

ตลอดชีวติ (Learning is Lifelong) 
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 สรุปไดว้่าการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการพฒันาเพื�อความเจริญงอกงามของบุคคล 
และสังคมที�เกิดขึ"นจากกระบวนการเรียนรู้ และปัจจยัเกื"อหนุนต่างๆ ที�ทาํให้เกิดการเรียนรู้ไดอ้ย่าง
เหมาะสม และในความหมายของ การจดัการเรียนรู้ คือการจดัการเพื�อให้เกิดการเรียนรู้ตามความ
ตอ้งการของบุคคลที�ครอบคลุมองค์ประกอบการเรียนรู้ และครอบคลุมแนวทางการจดัการเรียนรู้ 4 
องคป์ระกอบ คือ 1) โครงสร้างการจดัการเรียนรู้ 2) กระบวนการจดัการเรียนรู้ 3) กลไกการจดัการเรียนรู้ 
และ 4) การประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 
 แนวคิดการเรียนรู้ 

 แนวคิดการเรียนรู้ เป็นแนวคิดที�ใชอ้ธิบายลกัษณะการเรียนรู้และการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม 
โดยมีแนวคิดเบื"องตน้เกี�ยวกบัพฤติกรรมหรือการกระทาํของมนุษย ์ซึ� งนกัคิดเชื�อวา่มีความแตกต่างกนั 
3 แนว คือ 1) พฤติกรรมหรือการกระทาํของมนุษยเ์กิดขึ"นจากแรงกระตุน้ภายในตวัเอง (Active)  
2) พฤติกรรมหรือการกระทาํของมนุษยเ์กิดขึ"นจากอิทธิพลของสิ�งแวดลอ้ม มิใช่มาจากแรงกระตุน้
ภายใน (Passive or Reaction) และ 3) พฤติกรรมหรือการกระทาํของมนุษยเ์กิดขึ"นทั"งจากสิ�งแวดลอ้ม 
และจากแรงกระตุน้ภายในตวับุคคล (Interactive) (ทิศนา  แขมมณี.  2553 : 44) ทั"งนี" ในช่วงศตวรรษ
ที� 20 เป็นช่วงที�มีนกัคิดจาํนวนมากให้ความสําคญัต่อแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้ ซึ� งในการศึกษาวิจยั
ครั" งนี" ไดน้าํทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) มาเป็นแนวคิดทฤษฏีหลกัใน
การจดัการเรียนรู้ โดยผสมผสานเขา้ดว้ยกนั กบัแนวคิดกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) แนวคิด
กลุ่มพุทธินิยมหรือปัญญานิยม (Cognitivism) และแนวคิดกลุ่มมนุษยนิ์ยม (Hummanism) ดงันี"  
 แนวคิดกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) นกัคิดในกลุ่มนี" จะมองพฤติกรรมของมนุษย์
ในลกัษณะที�เป็นกลาง พฤติกรรมหรือการกระทาํของมนุษยเ์กิดขึ"นจากอิทธิพลของสิ�งแวดลอ้มภายนอก 
การเรียนรู้ของมนุษยจึ์งเกิดการเชื�อมโยงระหว่างสิ� งเร้าและการตอบสนองประกอบด้วยแนวคิด 
ของธอร์นไดด์ (Thorndinke) พาฟลอฟ (Pavlov) และสกินเนอร์ (Skinner) ซึ� งประมวลสรุปเป็นแนวคิด
ในการจดัการเรียนรู้ไดว้า่ การตอบสนองโดยการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนรู้ไดล้องผิดลองถูกบา้งจะทาํให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ในวิธีการแกปั้ญหา และจดจาํการเรียนรู้ไดดี้ การสร้างความพร้อมและสร้าง
บรรยากาศที�เอื"อต่อการเรียนรู้เป็นสิ�งจาํเป็น ที�จะทาํให้ผูเ้รียนรู้เกิดความอยากรู้อยากเห็น และเกิด
การเชื�อมโยงความรู้เดิมมาสู่ความรู้ใหม่ การใช้สิ�งเร้าหรือแรงจูงใจที�เหมาะสมตามความตอ้งการ
ทางธรรมชาติของผูเ้รียนรู้ จะส่งผลต่อการเรียนรู้ที�ดี และถ่ายโยงพฤติกรรมการตอบสนองนี" ไปยงั
สถานการณ์อื�นๆได ้
 แนวคิดกลุ่มพุทธินิยมหรือปัญญานิยม (Cognitivism) จะมุง้เนน้กระบวนการทางความคิดว่า 
นอกจากการเชื�อมโยงระหวา่งสิ�งเร้าและการตอบสนองแลว้ การเรียนรู้ยงัเป็นกระบวนการคิดที�เกิด
จากการสะสมขอ้มูล การสร้างความหมาย และความสัมพนัธ์ของขอ้มูลและการดึงขอ้มูลออกมาใช้
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ในการกระทาํเพื�อแก้ปัญหาต่างๆ และการเรียนรู้เป็นกระบวนการของมนุษย์ที�จะสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจให้กบัตนเอง โดยมีนกัคิดสําคญัไดแ้ก่ กลุ่มเกสตลัท ์(Gestalt) เคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin) 
เพียเจย ์(Piaget) และบรูเนอร์ (Bruner) 
 ซึ� งประมวนผลสรุปเป็นแนวคิดในการจดัการเรียนรู้วา่ กระบวนการคิดเป็นกระบวนการ

สําคญัในการเรียนรู้ การจดัประสบการณ์และการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์มากและหลากหลาย

จะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถคิดแกปั้ญหา คิดริเริ�มและสามารถคิดแบบหยั�งเห็นไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ 

โดยเสนอภาพรวมให้ผูเ้รียนรู้เห็นและเขา้ใจก่อนการเสนอส่วนยอ่ยจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ไดดี้ ควรให้

โอกาสผูเ้รียนใช้ประสบการณ์เดิมมาเติมให้สมบูรณ์ และการจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนคน้พบ

การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นกระบวนการเรียนรู้ที�มีความหมายสาํหรับผูเ้รียนรู้มากที�สุด 

 แนวคิดกลุ่มมนุษยนิ์ยม (Hummanism) จะให้ความสนใจด้านจิตใจ คุณค่าความดีงาม 

ความสามารถของมนุษย ์โดยเชื�อว่ามนุษยต์อ้งการรู้จกัและพฒันาตนเอง จากการรู้จกัตนเองตาม

ความเป็นจริง โดยประสบการณ์ที� ดื�มดํ�า ปิติ (Peak Experience) ดว้ยสภาพที�สมบูรณ์ ผสมกลมกลืน 

อิสระและเสรีภาพ จะเป็นช่วงเวลาแห่งการรู้จกัตนเองตามความเป็นจริง บุคคลที�เป็นเช่นนี" บ่อยๆ 

จะสามารถพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ได ้โดยมีนกัคิดสําคญั ไดแ้ก่ มาสโลร์ (Maslow) 

เปาโล แฟร์ (Faire) และอิวาน ชิลลิช (Ivan lllich)  

 ซึ� งประมวลสรุปเป็นแนวคิดในการจดัการเรียนรู้ไดว้า่ การเขา้ใจถึงความตอ้งการพื"นฐาน

ของมนุษย ์และการช่วยให้ผูเ้รียนรู้สามารถตอบสนองความตอ้งการพื"นฐานของตน จะทาํให้เกิด 

การเรียนรู้และพฒันาการที�ดี ผูใ้ห้การเรียนรู้ควรใชว้ิธีชี" แนะและคอยช่วยเหลือผูเ้รียน หรือจดัการเรียนรู้

ที�เนน้กระบวนการ (Process Learning) ที�ผูเ้รียนรู้จะนาํไปใชไ้ดต่้อไป ในดา้นระบบการศึกษาควรเป็น

ระบบที�ให้อิสรภาพและเสรีภาพในการเรียนรู้ ซึ� งเปาโล แฟร์ (Faire) และ อิวาน ซิลลิช (Ivan sillich)  

ไดก้ล่าวว่า ผูเ้รียนตอ้งถูกปลดปล่อยออกจากการถูกกดขี�และการเรียนรู้ที�ไม่จาํเป็นตอ้งอยู่ภายใน

ระบบของโรงเรียน การศึกษาควรเกิดขึ"นตลอดชีวิตแบบเป็นไปตามธรรมชาติ (ทิศนา  แขมมณี.  

2553 : 77)  

 จากแนวคิดในการจดัการเรียนรู้ของกลุ่มนกัคิดดงักล่าวจะเห็นไดว้่าทุกแนวคิดไดย้ึดหลกั 

การเรียนรู้ที�เน้นผูเ้รียนรู้เป็นศูนยก์ลาง ผูใ้ห้การเรียนรู้ตอ้งวางแผนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนรู้แสดงศกัยภาพของตนเองอย่างเต็มที� และสร้างสรรค์ให้เกิดความรู้

และประสบการณ์ใหม่ได้ด้วยตนเอง ซึ� งในการศึกษาวิจยัครั" งนี" ผูว้ิจยัจะเชื�อมโยงและนาํจุดเด่น 

ของแต่ละแนวคิดไปผสมผสานกับทฤษฏีหลักที�ใช้คือทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

(Constructivism) ดงัรายละเอียดต่อไปนี"  
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 การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
 การสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) มีพื"นฐานจากแนวคิดการพฒันาในทาง
เชาวน์ปัญญาของวีก็อทสกี"  (Vygotsky) และเพียเจต ์(Piaget) ทั"งนี"  สอดคลอ้งและเชื�อมโยงกบัแนวคิด
ทฤษฏีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ของการ์ดเนอร์ (Gardner) ซึ� งให้ความสัมพนัธ์
กบับริบททางวฒันธรรมของผูเ้รียนรู้ (ทิศนา  แขมมณี.  2553 : 86)  
 เพียเจต ์อธิบายวา่ พฒันาการเชาวปั์ญญาของบุคคลมีการปรับตวัผา่นทางกระบวนการซึมซับ 
หรือดูดซึม (Assimilation) กระบวนการปรับโครงสร้างทางเชาวปั์ญญา (Accommodation) พฒันาการ 
เกิดขึ"นเมื�อบุคคลรับและซึมซบัขอ้มูลหรือประสบการณ์ใหม่เขา้ไปสัมพนัธ์กบัความรู้หรือโครงสร้าง
ทางปัญญาที�มีอยูเ่ดิมนั"น หากไม่สามารถสัมพนัธ์กนัไดก้็จะเกิดภาวะไม่สมดุลขึ"น (Dissquilibrium) 
บุคคลพยายามปรับสภาวะให้อยูภ่ายใตส้ภาวะโดยใช้กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา เพียเจต์
เชื�อว่า คนทุกคนจะมีพฒันาเชาวปั์ญญาไปตามลาํดบัขั"น จากการมีปฏิสัมพนัธ์และประสบการณ์ 
กบัสิ�งแวดลอ้มตามธรรมชาติ และประสบการณ์ที�เกี�ยวกบัการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั"ง
การถ่ายทอดความรู้ทางสังคม(Social Transmission) วุฒิภาวะ (Maturity) และกระบวนการพฒันาความ
สมดุล (Equilibration) ของบุคคลนั"น ส่วน วีก็อทสกี"ไดใ้ห้ความสําคญักบัวฒันธรรมและสังคมมาก 
โดยอธิบายวา่มนุษยไ์ดรั้บอิทธิพลจากสิ�งแวดลอ้มตั"งแต่แรกเกิด ซึ� งนอกจากสิ�งแวดลอ้มทางธรรมชาติ
แลว้ยงัมีสิ�งแวดลอ้มของสังคมหรือวฒันธรรม ที�แต่ละสังคม สร้างขึ"น ดงันั"นสถาบนัสังคมต่างๆ  
จึงมีอิทธิพลต่อการพฒันาเชาวปั์ญญาของแต่ละบุคคลมาก  
 จากแนวคิดทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั"น นักการศึกษาได้นาํมาเป็นหลัก 
ในการจดัการเรียนรู้ ที�จะทาํใหผู้เ้รียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้งัต่อไปนี"   
 1. ตามทฤษฏีการสร้างความรู้ ผลของการเรียนรู้มุ่งเน้นไปที�กระบวนการสร้างความรู้ 
(Process of Knowledge Construction) และการตระหนกัรู้ในกระบวนการนั"น (Reflexive Awareness of 
that Process) เป้าหมายการเรียนรู้ตอ้งมาจากการปฏิบติังานจริง (Authentic Tasks) ผูจ้ดัการเรียนรู้
จะตอ้งเป็นตวัอยา่งและฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเห็น ผูเ้รียนจะตอ้งฝึกฝนดว้ยตนเอง 
 2. เป้าหมายของการจดัการเรียนรู้จะเปลี�ยนจากการถ่ายทอดใหผู้เ้รียนไดรั้บสาระความรู้
ที�แน่นอนตายตวั ไปสู่การสาธิตกระบวนการแปลและสร้างความหมายที�หลากหลาย การเรียนรู้
ทกัษะต่างๆ จะตอ้งมีประสิทธิภาพถึงขั"นทาํไดแ้ละแกปั้ญหาจริงได ้
 3. ในการจดัการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะเป็นผูมี้บทบาทในการเรียนรู้อยา่งตื�นตวั (Active) ผูเ้รียน
จะตอ้งเป็นผูจ้ดักระทาํกบัขอ้มูลหรือประสบการณ์ต่างๆ และจะตอ้งสร้างความหมายให้กบัสิ�งนั"น
ดว้ยตนเอง โดยการให้ผูเ้รียนอยูใ่นบริบทจริง ที�เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัสื�อ วสัดุ อุปกรณ์ 
สิ�งของหรือขอ้มูลต่างๆ ที�เป็นของจริงและมีความสอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียน โดยผูเ้รียน
สามารถจะกระทาํการศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ ทดลอง ลองผิดลองถูกกบัสิ�งนั"นๆ จนเกิดเป็นความรู้
ความเขา้ใจขึ"น 
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 4. ในการจดัการเรียนรู้จะตอ้งพยายามสร้างบรรยากาศทางสังคมจริยธรรม(Sociomoral) 
ให้เกิดขึ"น กล่าวคือ ผูเ้รียนจะตอ้งมีโอกาสเรียนรู้ในบรรยากาศที�เอื"อต่อการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
ซึ� งถือว่าเป็นปัจจยัสําคญัของการสร้างความรู้ เช่น การร่วมมือ การแลกเปลี�ยนความรู้ ความคิด 
และประสบการณ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และบุคคลอื�นๆ จะช่วยให้การเรียนรู้ของผูเ้รียนกวา้งขึ"น 
ซบัซอ้นขึ"น และหลากหลายขึ"น 
 5. ในการเรียนรู้ผูเ้รียนจะมีบทบาทในการเรียนรู้อย่างเต็มที� โดยผูเ้รียนจะนําตนเอง 
และควบคุมตนเองในการเรียนรู้ เช่น ผูเ้รียนจะเป็นผูเ้ลือกสิ�งที�ตอ้งการเรียนเอง ตั"งกฎระเบียบเอง 
แกปั้ญหาที�เกิดขึ"นเอง ตกลงกนัเองเมื�อเกิดความขดัแยง้หรือมีความคิดเห็นแตกต่างกนั เลือกผูร่้วมงาน
ไดเ้อง และรับผดิชอบในการดูแลรักษาหอ้งเรียนร่วมกนั 
 6. ในการเรียนรู้ ผูจ้ดัการเรียนรู้จะเป็นผูใ้ห้ความร่วมมือ อาํนวยความสะดวกและช่วยเหลือ
ผูเ้รียนให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ได ้โดยทาํหน้าที�ช่วยสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดแก่ผูเ้รียนมีการจดัเตรียม
กิจกรรมการเรียนรู้ที�ตรงกบัความสนใจของผูเ้รียน ให้คาํปรึกษาแนะนาํทั"งดา้นวิชาการและดา้นสังคม
แก่ผูเ้รียน ดูแลให้ความช่วยเหลือผูเ้รียนที�มีปัญหาตลอดจนมีความเป็นประชาธิปไตยและมีเหตุผล
ในการสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนดว้ย 
 ดงันั"น การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivsm)  
และฐานคิดจากแนวคิดกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) แนวคิดกลุ่มพุทธินิยมหรือปัญญานิยม 
(Cognitivism) และแนวคิดกลุ่มมนุษยนิยม (Hummanism) จึงเป็นกระบวนการที�ผูเ้รียนจะตอ้ง
กระทาํขอ้มูล ไม่ใช่เพียงแต่รับขอ้มูลมา โดยกระบวนการเรียนรู้จะเป็นกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ 
ในสมองควบคู่ไปกบักระบวนการทางสังคม ทั"งนี" รูปแบบการจดัการเรียนรู้ที�ดีควรเป็นไปด้วย
บรรยากาศที�เอื"อต่อปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ การแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ ความคิดและประสบการณ์ การจดัการปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมและสิ�งแวดลอ้มดว้ยแหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญา วฒันธรรม สื�อนวตักรรมที�เหมาะสมเพียงพอ 

 การเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning) 
 การเรียนรู้ที�ใหค้วามสาํคญัต่อการรู้คิด (Cognitive) และมีความเชื�อวา่ โดยส่วนมากมนุษย์
จะเรียนรู้โดยการสังเกตตวัแบบหรือการลอกเลียนแบบ เนื�องจากมนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน
และสิ�งแวดลอ้มในสังคม ซึ� งทั"งผูเ้รียนและสิ�งแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อกนั และทฤษฏีการเรียนรู้ดว้ยการ
รู้คิดทางสังคม (Social Cognitive Learning) มีขั"นตอนการเรียนรู้โดยการเลียนแบบ คือ ความใส่ใจ 
(Attention) การเรียนรู้ในลกัษณะนี"จะเกิดขึ"นไดก้็ต่อเมื�อมีความสนใจและเอาใจใส่ต่อตวัแบบกิจกรรม
ของตวัแบบกระบวนการจาํ (Retention) ผูส้ังเกตตอ้งบนัทึกสิ�งที�สังเกต กิจกรรมหรือขอ้มูลข่าวสารได ้
ทั"งนี" เพื�อการนาํกลบัคืนมาอธิบายการกระทาํดว้ยการสร้างภาพในใจหรือดว้ยคาํพูด กระบวนการ
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เลียนแบบ (Reproduction) คือการนาํสิ�งที�บนัทึกในความจาํมาเป็นสิ�งชี"นาํในการเลียนแบบตามตวัแบบ
พฤติกรรมที�แสดงออกไม่ใช่การลอกแบบอยา่งตรงไปตรงมาแต่เป็นการเลียนแบบที�มีความรู้และความ
เขา้ใจ กระบวนการจูงใจ(Motivation) การจูงใจเป็นสิ�งที�สําคญัที�ทาํให้เกิดการเลียนแบบ ผูส้ังเกต 
จะเลียนแบบพฤติกรรมที�ให้ผลดีกบัเขา เช่น ไดรั้บแรงเสริม หรือคาํชมเชย การจูงใจและการเสริมแรง
จะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้มาก 
 การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)  

 กุลวดี  คงปั" น (2548 : 20) ไดท้าํการวเิคราะห์หลกัพื"นฐานของการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ พบวา่

มีหลกัสาํคญัๆ ดงัต่อไปนี"  

 1. การเรียนรู้ของผูใ้หญ่จะเกิดขึ"นไดง่้าย เมื�อมีการนาํประสบการณ์เดิมมาประยุกต์ใช้

กบัการเรียนรู้ปัจจุบนั โดยใช้กระบวนการคิดแบบต่างๆ ไดแ้ก่การเปรียบเทียบ การอุปมาอุปไมย 

กราฟ รูปภาพ รูปวาด เกม และอื�นๆ 

 2. การเรียนรู้ของผูใ้หญ่เกิดขึ"นไดง่้ายในสิ�งแวดลอ้มของการเรียนรู้ที�มีความปลอดภยั

ดา้นจิตใจ เป็นที�ซึ� งบุคคลมีความรู้สึกสบายที�จะทดลองพฤติกรรมใหม่ๆ 

 3. การเรียนรู้ของผูใ้หญ่จะเกิดขึ"นไดง่้าย เมื�อสิ�งที�เรียนรู้นั"นเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัความ

ตอ้งการและปัญหาที�บุคคลนั"นมีในขณะนั"น 

 4. การเรียนรู้ของผูใ้หญ่จะเป็นที�พึงพอใจมากที�สุด เมื�อการเรียนรู้นั"นดาํเนินไปด้วย 

ตวัของผูเ้รียนรู้เอง 

 5. การเรียนรู้ของผูใ้หญ่จะเกิดขึ"นไดง่้ายเมื�อมีความคาดหวงัชดัเจน และมีการแจง้ผล

ยอ้นกลบัในทนัทีและแม่นยาํ 

 6. การเรียนรู้ของผูใ้หญ่จะเกิดขึ"นไดง่้ายหากมีการสื�อสารสองทางระหวา่งครูและผูเ้รียน 

ซึ� งจะช่วยสนบัสนุนใหมี้การสะทอ้นผลจากผูใ้หญ่ 

 7. การเรียนรู้ของผูใ้หญ่จะเกิดขึ"นไดง่้ายขึ"น เมื�อผูเ้รียนไม่รู้สึกกดดนัดว้ยเวลาที�จาํกดั 

ซึ� งเป็นไปโดยเจตนา 

 8. การเรียนรู้ของผูใ้หญ่จะเกิดขึ"นไดง่้ายขึ"น เมื�อครูเป็นผูใ้หค้วามสะดวก ยอมรับและจดั

ใหมี้การเรียนหลายแบบ 

 9. การเรียนรู้ของผูใ้หญ่จะเกิดขึ"นไดง่้ายขึ"น เมื�อครูไม่ใชว้ิธีการควบคุมกระบวนการสอน

ทั"งหมด แต่ใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการนั"น 

 10. การเรียนรู้ของผูใ้หญ่จะเกิดขึ"นไดง่้ายขึ"น เมื�อมีกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายทั"งเป็น

รายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
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 กล่าวได้ว่ากระบวนการเรียนรู้สําหรับผูใ้หญ่ เกิดขึ"นได้จากการนาํประสบการณ์เดิม

ของแต่ละคนมาประยุกต์ตามความตอ้งการและแกปั้ญหาของแต่ละคน โดยมีความคาดหวงัและเกิดผล
ยอ้นกลบัไดท้นัที ดว้ยการปฏิบติักิจกรรมที�หลากหลายตามความพึงพอใจ ไม่ถูกควบคุมดว้ยเวลา 

และมีวทิยากรเป็นผูใ้หค้วามรู้จึงทาํใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง 

 จากแนวคิดสรุปไดว้่าการเรียนรู้เพื�อการพฒันาทอ้งถิ�นที�เหมาะสมนั"น จะเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที�กระตุน้ใหผู้เ้รียนรู้คือคนทุกคนในทอ้งถิ�นเกิดการเรียนรู้ อนัเป็นการเรียนรู้ที� (เสรี  พงศพ์ิศ. 

2548 : 10) กล่าววา่เป็นการเรียนรู้ที�มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลง เป็นการเปลี�ยนแปลง
ที�เกิดขึ"นจากขา้งใน ไม่ใช่ใครไปหยิบยื�นหรือยดัเหยียดให้ เป็น “การระเบิดจากขา้งใน” ดงัที�

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงสอนโดยกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมในลกัษณะของการเรียนรู้

ร่วมกนัจะทาํใหเ้กิดพฒันาการของการเรียนรู้นั"นอยา่งรวดเร็ว และกระบวนการเรียนรู้สําหรับผูใ้หญ่
ที�จะสามารถนาํภูมิปัญญาและประสบการณ์เดิมของแต่ละคนมาประยกุตใ์ชใ้หเ้ป็นทุนต่อการพฒันา

ทอ้งถิ�นและสังคมอยา่งเหมาะสมสืบเนื�องไป 

 การเรียนรู้ของชุมชน 

 การเรียนรู้คือปัจจยัหรือองค์ประกอบที�สําคญัอย่างยิ�ง ที�จะนาํไปสู่ความเขม้แข็งของชุมชน

เพราะช่วยทาํให้ประชาชนเกิดสํานึกสาธารณะ และตระหนกัในความสําคญัของการพฒันาสังคม 

ประเภทของการเรียนรู้ของชุมชนที�สาํคญัๆมี 2 ประเภท คือ 

 1. การเรียนรู้ตามระบบโรงเรียน จดัโดยสถานศึกษา อาศยัระบบการเรียนในชั"นเรียน

เป็นหลักและมีหลักสูตรกําหนดไวต้ามระดับและประเภทของการศึกษาอย่างชัดเจน โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื�อใหบุ้คคลไดเ้รียนรู้ตามจุดหมายของหลกัสูตรเป็นสาํคญั 

 2. การเรียนในวิถีชีวิต ไดแ้ก่ การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมต่างๆที�มี

ความสัมพนัธ์กบัวถีิการดาํเนินชีวติของบุคคลที�มีอยู ่

 กระบวนการเรียนรู้คือปัจจยัที�สาํคญัอยา่งยิ�งที�จะทาํใหม้นุษยเ์กิดปัญญา ซึ� งนบัวา่เป็นสิ�งที�

จาํเป็นและสําคญัที�สุดในกระบวนการพฒันาสังคม ซึ� ง พชัรินทร์  สิรสุนทร (2547 : 189) ไดเ้สนอ

แนวคิดวา่ ลกัษณะและกระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิตคือปัจจยัสําคญัที�ทาํให้ชุมชนเกิดสํานึกสาธารณะ 

มีความเขม้แข็ง และมีศกัยภาพการแกปั้ญหาที�ซบัซ้อนตลอดจนสามารถเผชิญหนา้กบัวิกฤตการณ์ต่างๆ 

ที�เกิดขึ"นได ้และไดเ้สนอลกัษณะตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ไว ้ดงันี"  

 1. กระบวนการเรียนรู้ที�มีลกัษณะเป็นกลุ่ม โดยอาศยัการพูดคุยแลกเปลี�ยนความคิดเห็น

วิพากษ์วิจารณ์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาที�จะเกิดขึ"น ซึ� งอาจทาํไดโ้ดยการระดมสมอง 

การพดูคุยแบบเฉพาะเจาะจงแบบกลุ่ม (Focus Group Discussion)  
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 2. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เกิดจากการปฏิบติัจริง เพื�อพฒันาทกัษะในการแกไ้ข
ปัญหา พลวตัของการเรียนรู้แบบนี"  เกิดขึ"นจากการแลกเปลี�ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นแนวทาง 
แกไ้ข และทกัษะการวิเคราะห์ของชุมชนซึ� งกระบวนการนี" อาจเกิดขึ"นซํ" าแลว้ซํ" าอีก เพื�อพฒันาปัญญา 
และทกัษะของสมาชิกในชุมชน ซึ� งเน้นหลกัการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพนัธ์จากการกระทาํร่วมกนั 
(Interactive Learning Through Action) 
 3. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน จากการแกปั้ญหาชีวิต (Problem Oriented) เป็นการเรียนรู้
ที�เกิดขึ"นจากการพยายามแก้ไขปัญหา ซึ� งก่อให้เกิดการยกระดบัของสติปัญญาของคนในชุมชน 
พฒันาทกัษะในการคิด วเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาดว้ยสติและวฒิุภาวะอนันาํไปสู่การพฒันาคุณภาพ
ชีวติของบุคคลในชุมชนในภาพรวมโดยการเรียนรู้แบบนี" เป็นการเรียนรู้จากสิ�งที�ใกลต้วัของผูเ้รียนเอง 
ก่อนที�จะทาํความเขา้ใจในปัญหา หรือสถานการณ์ที�เกิดขึ"นและแกปั้ญหาในที�สุด 
 4. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เป็นการเรียนรู้และการทาํงานร่วมกนัอย่างเป็นเครือข่าย
ซึ� งเป็นความสัมพนัธ์ในแนวราบมากกวา่แนวดิ�ง โดยความเชื�อมโยงของเครือข่ายนี" เป็นการเรียนรู้
จากประสบการณ์ของกนัและกนั การแลกเปลี�ยนความคิดและทรัพยากรระหวา่งกนัตามความสมคัรใจ 
มีการช่วยเหลือเกื"อกูล มีการติดต่อสื�อสารที�ไม่มีการบงัคบับญัชา ไม่มีโครงสร้างอาํนาจ จุดรวมที�ทาํให้
คนเขา้มาเป็นเครือข่าย ไดแ้ก่ การมีแนวคิดที�คลา้ยคลึงกนั มีความสนใจหรือทาํงานในเรื�องใกลเ้คียงกนั 
การเรียนรู้แบบนี"  จึงเป็นการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ของชุมชนมากกวา่ปัจเจกบุคคล 
 พชัรินทร์  สิรสุนทร (2547 : 140) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนรู้ของชุมชนมิติในดา้น
การพฒันาสังคมว่า หมายถึง กระบวนการที�ทาํให้บุคคลสามารถจดระบบความคิด วิเคราะห์ตั"งคาํถาม 
แสวงหาแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ จนสามารถนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตของตนและชุมชน 
ไดแ้บบยั�งยืน การเรียนรู้จึงเป็นหัวใจของการพฒันาที�วางอยูบ่นพื"นฐานของการประยุกต์ใชก้ลไก
ทางสังคมวฒันธรรม เพื�อการสร้างสรรคค์วามเขม้แข็งของสถาบนัสังคม ซึ� งไดแ้ก่ชุมชนและสังคม 
องคก์รทางสังคมต่างๆ ดงันั"น การเรียนรู้จึงครอบคลุมไปถึงการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมอนัเกิดจาก
ประสบการณ์ส่วนบุคคลที�เกิดจากกระบวนการ ทั"งที�เป็นทางการตามระบบของโรงเรียน และเกิดขึ"น 
ในวถีิชีวติ 
 จิรวฒัน์  พิระสันต ์(2547 : 32) ไดส้รุปการเรียนรู้ของชุมชน ดงันี"  
 1. การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อยู่บนพื"นฐานทางวฒันธรรมสังคมของชุมชน 
รูปแบบการเรียนรู้โดยตรง เร็วและกวา้ง เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง ผูรู้้และผูท้าํหน้าที�ถ่ายทอด 
ความรู้และประสบการณ์เป็นผูที้�ไดรั้บยกย่องและยอมรับจากผูเ้รียน ชาวบา้นทั�วไปในชุมชน เพราะว่า 
คนเหล่านั"นไม่ไดเ้ป็นผูรู้้หรือผูน้าํเฉพาะดา้นเท่านั"น  แต่ยงัเป็นแบบอยา่งในการใชชี้วิตหรือดาํรงตน
อยู่ในสังคมให้กบัคนทั�วไป กระบวนการเรียนรู้ของชุมนจึงไม่ไดมุ้่งเฉพาะตวัความรู้หรือเทคนิค 
 แต่รวมถึงแนวคิดศีลธรรมและจริยธรรมหรือเรียนรู้วิถีชีวิตผูรู้้ ผูน้าํและชุมชนที�เรียนกว่าเรียนรู้
แบบองคร์วม 
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 2. บทบาทของชุมชนในการสนบัสนุนและพฒันากระบวนการเรียนรู้ คือ การสนบัสนุน
และพฒันากระบวนการเรียนรู้ให้เขม้แข็งและย ั�งยืน ซึ� งบทบาทในการสร้าง สนบัสนุน และพฒันา 
การเรียนรู้มีลกัษณะเป็นกระบวนการเกิดขึ"นพร้อมๆ กนัและมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัตลอดเวลาในรูปแบบ 
ขององค์กรชาวบา้นหรือองค์กรชุมชน โดยการกระตุน้และสนบัสนุนให้ชาวบา้นมีความสามารถ 
ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และความรู้ร่วมกนั การจดัการร่วมกนันี"  คือ จุดเริ�มตน้
ขององคก์รชุมชน มีการสร้างและพฒันาสถาบนัการเรียนรู้ของชุมชน คือ การรักษาองคก์รชาวบา้น
กระบวนการเรียนรู้ที�เกิดขึ"นแลว้ให้คงอยูแ่ละสืบทอดไปสู่ลูกหลาน โดยชกันาํชาวบา้น เด็กและเยาวชน
ใหเ้ขา้มาร่วมกิจกรรมเพื�อใหเ้กิดการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที�มีอยูอ่อกไปอยา่งกวา้งขวาง  
เรียกกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดนี"วา่ “ มหาวทิยาลยัชาวบา้น” และ “ มหาวทิยาลยัชุมชน”  
 กล่าวไดว้า่การเรียนรู้ที�เกิดขึ"นของชุมชนในปัจจุบนัมีลกัษณะของการเชื�อมโยงและพึ�งพา
อาศยักนัเป็นกลุ่มและมีความเป็นเครือข่ายมากขึ"น ซึ� งวิชิต นนัทสุวรรณ และจาํนง แรกพินิจ (2541 : 5) 
กล่าววา่เวทีชาวบา้นจะเป็นเงื�อนไขเริ�มตน้ของการเชื�อมโยงคนเขา้สู่การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ก่อให้เกิด
เครือข่ายการเรียนรู้ มีการสื�อสารการรวมกลุ่มผูรู้้เพื�อแลกเปลี�ยนและพฒันาความรู้ เกิดครูชาวบา้น
และปราชญท์อ้งถิ�น และเกิดการพฒันาสู่องคก์รเครือข่ายต่อไป ทั"งนี" ในการจดัการศึกษาเพื�อให้เกิด 
ผลกระทบทางบวกต่อการเสริมสร้างระบบความรู้ของทอ้งถิ�นให้แข็งแรงนั"นตอ้งใชก้ระบวนการสร้าง
การแลกเปลี�ยนเรียนรู้และสานสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากบัชุมชน หมายถึงการยอมรับการดาํรงอยู ่
ของชุดความรู้ของชาวบา้น (สีลาภรณ์  บวัสาย.  2547 : 30) โดยมีองคป์ระกอบของกระบวนการเรียนรู้
ในวิถีชีวิต คือ คน ความรู้ และทรัพยากร โดยอาศยักลไกทางสังคมที�สําคญั ไดแ้ก่ 1) เครือข่าย
และองค์กรของชาวบา้น 2) ระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 3) สถาบนัหรือแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  
และ 4) กิจกรรมการเรียนรู้ ซึ� งทั"ง 4 องคป์ระกอบจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั 
 การเรียนรู้รูปแบบใหม่ 

 ประเทศไทยไดใ้ชก้ารศึกษาเป็นเครื�องมือในการพฒันาประเทศอยา่งเป็นระบบเป็นครั" งแรก
ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว โดยดาํเนินการตามแบบยุโรปตะวนัตก  
ซึ� งผลของการดาํเนินการดงักล่าวก็ไดต้กทอดมาจนถึงปัจจุบนั ต่อมาในภายหลงัการเปลี�ยนแปลง
การปกครอง การศึกษาก็ไดถู้กใหเ้ป็นเครื�องมือในการกล่อมเกลาทางการเมืองเพื�อประชาชนในการ
ปฏิบติัตามแนวทางรัฐนิยม ที�รัฐบาลไดป้ระกาศใชใ้นขณะนั"น ซึ� งก็เป็นไปตามบริบททางการเมือง
ของประเทศและของโลกในช่วงเวลาดงักล่าวขา้งตน้ ทั"งนี"พบวา่ในช่วงระยะเวลาสี�สิบปีที�ผ่านมา 
สภาพการศึกษาของไทยยงัไม่สามารถสร้างความเสมอภาคใหเ้กิดขึ"นในระหวา่งชนชั"น ระหวา่งเพศ 
ภายในและระหวา่งประชาชนชาวไทยดว้ยกนั และการศึกษาไดส้ร้างบุคคลใหมี้ความแปลกแยกจาก
วฒันธรรมของตนเอง จนก่อใหเ้กิดความนิยมชมชอบในวฒันธรรมต่างถิ�น 
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 ประเทศไทยไดก้า้วสู่แนวทางการพฒันาประเทศโดยอาศยัแนวคิดทางการพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมมาเป็นกรอบความคิดในการพฒันาประเทศ ซึ� งไดใ้ชก้ารศึกษาเป็นเครื�องมือในการพฒันา

ประเทศเช่นเดียวกนั โดยจะสังเกตไดจ้ากการประกาศใชแ้ผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2503 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2520 แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2535 พระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 แผนการศึกษา ศาสนา  

และวฒันธรรม ฉบบัต่างๆ ตลอดจนหลกัสูตรที�ใชใ้นการจดัระบบการศึกษาซึ�งกระทรวงศึกษาธิการ  

เป็นผูจ้ดัทาํขึ"นมาเป็นเครื�องมือในการจดัการศึกษาและใชบุ้คคลากรของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น

กลไกหลกัในการจดัการศึกษาร่วมกบักระทรวงอื�นๆ ซึ� งผลของการจดัการศึกษาในอดีตที�สืบเนื�อง

มาจนถึงปัจจุบนั สามารถนาํมาสรุปเป็นบทเรียนที�สืบเนื�องมาจากการพฒันาไดด้งันี"   

 1. เป็นการจดัการศึกษาใหก้บัคนกลุ่มนอ้ยโดยเฉพาะชนชั"นสูงและชนชั"นกลางค่อนขา้งสูง 

 2. การจดัการศึกษาให้เป็นไปในลกัษณะของการเสาะแสวงหาและเป็นไปเพื�อสนอง 

ความตอ้งการของบุคคลจึงอยูใ่นลกัษณะของการจดัการศึกษาที�ไม่เป็นไปตามปรัชญาการศึกษา 

 3. ในอดีตสถาบนัสงฆ์มีบทบาทในการจดัการศึกษามาก แต่ในปัจจุบนัสถาบนัสงฆ ์

มีบทบาทนอ้ย ทาํใหส้ถาบนัการศึกษาเริ�มมีความแปลกแยกจากทอ้งถิ�นมากขึ"น 

 4. การจดัการศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่าการศึกษา ได้ผลิตบุคคลที�มีความรู้

ความสามารถในวทิยาการสมยัใหม่ค่อนขา้งสูง แต่มีคุณธรรมจริยธรรมค่อนขา้งตํ�าเมื�อเทียบเคียงกบั

การจดัการศึกษารวมกนัระหวา่งบา้น วดัวงั ซึ� งเมื�อเปลี�ยนมาเป็นบา้น โรงเรียน รัฐทาํให้เกิดความนิยม

ในวฒันธรรมแบบบริโภคนิยมมากขึ"น 

 5. การจดัการศึกษาเพื�อการเตรียมคนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ� งแต่เดิมเป็นไปเพื�อให้

ไดบุ้คคลที�มีคุณภาพมาใชใ้นการพฒันาประเทศตามแนวของรัฐ แต่ในปัจจุบนัเกิดค่านิยมอื�น ที�มิได้

นําความรู้และระสบการณ์มาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของประเทศไทย จึงก่อให้เกิด 

ผลเสียหายต่อการพฒันาอยา่งยิ�ง 

 6. การขยายการศึกษาในเชิงปริมาณ ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อคุณภาพการศึกษา

เป็นอยา่งมาก 

 7. การศึกษาสอนให้บุคคลมีความรู้สึกตอ้งเชื�อฟังคาํสั�งหรือชินกบัการปฏิบติัตามคาํสั�ง

สอน อบรม มากกวา่ที�จะรู้จกัใชค้วามคิดในการสร้างสรรคว์ทิยาการและเทคโนโลยใีหม่ๆ 

 8. ภาวะของเศรษฐกิจการเมืองและสังคม ที�แปรเปลี�ยนตามกระแสโลก ส่งผลกระทบ

ต่อการจดัการศึกษาที�ไม่สามารถปรับตวัไดท้นักบักระแสความเปลี�ยนแปลงของโลก ซึ� งมีผลต่อการ

พฒันาประเทศและการพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยโ์ดยตรง 
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 จากบทเรียนที�สืบเนื�องจากการพฒันาดงักล่าวทาํให้การศึกษาซึ� งเป็นตวักลางในการถ่ายทอด
ประสบการณ์และการพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ตอ้งปรับเปลี�ยนบทบาท เพื�อให้สอดรับกบัการเปลี�ยนแปลง
ดงัที�กล่าวมาขา้งตน้ การศึกษาสมยัใหม่จึงตอ้งมีความสามารถในการนาํผลของการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว
มาใชป้ระโยชน์ในการถ่ายทอดประสบการณ์และพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ให้กบัคนในชุมชน เพื�อให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนต่อไป 
 อมรวชิช์  นาครทรรพ (2550 : 122) กล่าวถึงแนวโนม้ของพลวตัทางการศึกษาของสังคมโลก
ที�นาํไปสู่การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ในปัจจุบนัไว ้ดงันี"  
 1. การเป็นสังคมความรู้ (Learning Society) กระแสทั�วโลกไดบ้่งชี" ว่าโครงสร้างการผลิต 
ที�ซับซ้อนและพึ�งพิงกบัเทคโนโลยีมากขึ"นตลอดเวลาทาํให้แรงงานยุคใหม่ตอ้งมีความรู้ ทกัษะ 
และความสามารถในการแกปั้ญหาสูงขึ"น 
 2. การศึกษาเพื�อกลุ่มเป้าหมายระดบักวา้ง (Mass Education) ความตอ้งการการเรียนรู้
อย่างต่อเนื�องของคนทุกเพศทุกวยัทุกอาชีพจะค่อยๆเปลี�ยนโรงเรียนให้เป็นศูนยส์รรพวิทยาการ 
ของชุมชนที�มีกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายและมีระบบเทียบโอนที�ดีระหวา่งการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และตามอธัยาศยั เพื�อใหค้นสามารถเล่าเรียนต่อยอดไปไดจ้นเตม็ศกัยภาพ 
 3. การเรียนรู้จากทุกเมื�อ (Education on Demand) ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะช่วยให้โรงเรียนสามารถหยิบยื�นประโยชน์จากการศึกษาไปสู่กลุ่มเป้าหมายที�กวา้งขึ"น เร็วขึ"น  
จนไปสู่ทุกที�ทุกเมื�อ (Anytime Anywhere Leaning) ในอนาคตอนัใกล ้การเรียนรู้และการพฒันา
เทคโนโลยใีนทศวรรษต่อไปจะขึ"นกบัความเป็นไฮเทคของนวตักรรมที�หลากหลาย 
 4. การมีนกัจดัการแบบมืออาชีพ (Professionalism) ความคาดหวงัและการตรวจสอบ
จากสังคมประกอบกบัทรัพยากรที�รัดตวัจะกดดนัใหก้ารบริหารการศึกษาตอ้งมีความคุม้ค่า คล่องตวั 
ดว้ยนกับริหารจดัการที�อิงแบบธุรกิจที�ไม่มุ่งกาํไรมากขึ"น 
 5. การศึกษาเพื�อเยียวยากบัสังคม (Social Illness) อาการเจ็บป่วยทางสังคม การทาํร้าย
ประหัตประหารกนัความเครียดในชีวิตสมยัใหม่ ทาํให้เรื�องคุณธรรมจริยธรรม และความเขม้แข็ง
ทางจิตวญิญาณเป็นโจทยใ์หญ่ต่อไปของการศึกษาทุกระดบั 
 6. การศึกษาเพื�อตัวตนทางวฒันธรรมและการดูแลตนเองของชุมชน (Localization 
Globalization) กระแสการผสมผสานทางวฒันธรรมโลกาภิวฒัน์ ประกอบกบัการรู้เท่าทนัข่าวสาร
ขอ้มูลและการมีอาํนาจปกครองตนเองมากขึ"น จะทาํให้ชุมชนเรียกร้องและแสดงความมีตวัตน 
ทางสังคมวฒันธรรมและการเมืองมากขึ"น 
 ทั"งนี" จากการศึกษาของ ภานุวฒัน์  ภกัดีวงษ์ (2547 : 36) ถึงอิทธิพลของแนวคิดที�มีต่อ
การศึกษาหลงัสมยัใหม่ (Postmodern Education) เพื�อพฒันาแนวทางการศึกษาที�สามารถพฒันา
ผูเ้รียนและสังคมอยา่งบรรลุเป้าหมาย สรุปไดด้งันี"  
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 1. ผูเ้รียนมีความหลากหลาย การศึกษาตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่างหลากหลายและธรรมชาติ
ของผูเ้รียนในระดบัปัจเจกบุคคล 
 2. ผูส้อนเป็นเพียงผูเ้ปิดบทใหม่ ที�ผูเ้รียนมีสิทธิที�จะวิพากษว์ิจารณ์ (Critical Thinking) 
เชื�อตามหรือไม่ก็ได ้ และการเรียนรู้ตอ้งให้ความสําคญักบัการตั"งขอ้สงสัยที�นาํไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์
ความคิดใหม่ๆ ที�ไม่ยดึติดหรือปิดตายในรูปแบบเดิมๆ 
 3. ไม่มีการเรียนการสอนแบบสูตรสําเร็จทุกอยา่ง การสอนเป็นการเปิดพื"นฐานทางการ
คิดหรือของขอบข่ายความรู้ดว้ยการวพิากษว์จิารณ์ เนน้การเปิดพื"นที�ที�แสวงหารูปแบบต่างๆ เฉพาะตวั 
 4. ความรู้ คือ อาํนาจที�เกิดขึ"นไดทุ้กแห่ง เป็นเครือข่ายที�โยงใยทุกที� ดงันั"นการเรียนรู้ 
จึงไม่จาํกดัเฉพาะอยูใ่นหอ้งเรียน แต่สามารถเกิดขึ"นและเขา้ถึงไดทุ้กแห่งทุกที�ตลอดเวลา 
 5. หนา้ที�ของนกัการศึกษาจะตอ้งเป็นผูเ้ชื�อมชุมชนทางความรู้ แปลระบบความรู้แต่ละชุด
ใหส้าธารณะชนรับรู้เขา้ใจ 
 เมตต ์ เมตตก์ารุณจิต (2547 : 50 - 51) กล่าววา่หลกัสูตรการเรียนรู้จะมีเนื"อหา 3 ลกัษณะ
คือ 1) เนื"อหาความรู้ที�เป็นสากล (Universal Content)  2) ความรู้เกี�ยวกบัชาติของตนเอง (National 
Content) และ 3) ความรู้เกี�ยวกบัทอ้งถิ�น (Local Content) 
 สุชาดา  จกัรพิสุทธิ[  (2548 : 59) ไดศึ้กษาเกี�ยวกบัการศึกษาทางเลือกโลกแห่งการเรียนรู้
นอกโรงเรียน ไดส้รุปความหมายของการศึกษาวา่ คือกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการเรียนรู้
เพื�อใหม้นุษยพ์ฒันาไปสู่ความเป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ เป็นการเรียนรู้ที�จะทาํให้มนุษยเ์ขา้ใจตน พึ�งตนได้
และแบ่งปันผูอื้�น ทั"งนี" ไดเ้ห็นวา่การศึกษาทางเลือกเป็นระบบการเรียนรู้ที�ครอบครัว ชุมชนและทอ้งถิ�น 
สร้างสรรคขึ์"นมา ผสมผสาน เชื�อมโยงกบัการเรียนรู้ในระบบ ตลอดจนเป็นทางเลือกในการศึกษา
อยา่งหลากหลายในสังคมปัจจุบนั โดยจาํแนกแนวทางการศึกษาไว ้7 ประเด็น คือ 
 1. การศึกษาทางเลือกที�จดัครอบครัวหรือ Home School ครอบคลุมทั"งแบบครอบครัวเดี�ยว
และกลุ่มครอบครัวหรือเครือข่าย ปัจจุบนัมีอยูเ่กือบ 100 ครอบครัวประเทศ 
 2. การศึกษาทางเลือกที�อิงกบัระบบของรัฐ ไดแ้ก่ โรงเรียนในระบบที�จดักระบวนการเรียน
การสอนแบบเนน้ความรู้เชิงประสบการณ์และปฏิบติันอกตาํราเรียน หรือนวตักรรมการเรียนรู้ 
 3. การศึกษาทางเลือกสายครูภูมิปัญญา ไดแ้ก่ พ่อครูแม่ครู ปราชญช์าวบา้นที�สังกดักลุ่ม
หรือเครือข่าย และดาํเนินการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ชนรุ่นหลงัทั"งแบบเสียค่าใชจ่้ายและไม่เสียค่าใชจ่้าย
ในความรู้ดา้นศิลปะการช่าง การแพทยพ์ื"นบา้นและสมุนไพร การอ่านเขียนอกัษรโบราณ นาฏศิลป์
พื"นบา้น เป็นตน้ 
 4. การศึกษาทางเลือกสายศาสนธรรม ซึ� งจดักระบวนการเรียนรู้แก่สมาชิกในสังกดั  
ทั"งแนวเศรษฐกิจพอเพียง การต่อตา้นบริโภคนิยม การปฏิบติัสมาธิหรือปฏิบติัธรรมในแนวทางต่างๆ
หลากหลายตามความเชื�อแต่ละสาํนกัและก่อใหเ้กิดการเรียนรู้แก่ผูเ้ขา้ร่วม 
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 5. การศึกษาทางเลือกที�เป็นสถาบนันอกระบบรัฐ ไดแ้ก่ กลุ่มกิจกรรมทางการศึกษาที�มี
เจตนาในการจดักระบวนวิชาความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายของตนทั"งแบบเสียค่าใชจ่้ายและไม่เสียค่าใชจ่้าย 
เช่นสถาบนัการเรียนรู้ขององคก์รพฒันาเอกชน ศูนย ์ชมรมฯ อาทิ สาวิกา สิกขาลยั มหาวิทยาลยัเที�ยงคืน 
สถาบนัพฒันาศกัยภาพชุมชนเสมาสิกขาลยั เป็นตน้ 
 6. การศึกษาทางเลือกของกลุ่มการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม เป็นภาคการเรียนรู้ที�กวา้งขวาง
หลากหลายที�สุด ทั"งกลุ่มการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมออมทรัพย ์การเกษตร การแพทยพ์ื"นบา้น การพฒันา
อาชีพ การสืบสานภูมิปัญญาและวฒันธรรม การอนุรักษฟื์" นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม
และการอนามยัและสาธารณะสุข การดูแลเด็กและเยาวชน การฟื" นฟูดูแลผูป่้วยเอดส์ การป้องกนั 
ยาเสพติด การจดัการชุมชน เป็นตน้ 
 กล่าวไดว้า่การจดัการเรียนรู้รูปแบบใหม่จะมีความหลากหลายและยืดหยุน่ ให้ผูเ้รียนเขา้ถึง
ไดง่้าย ไม่มีกฎเกณฑ์ที�จะสกดักั"นการเรียนรู้ เปิดกวา้งและมีแรงจูงใจ มีบรรยากาศของการเรียนรู้
ของชุมชนเกิดขึ"น และทุกคนสามารถเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ไดง่้าย (สุมาลี  ศรีสังข.์  2547 : 24) ทั"งนี"
ไพพรรณ  เกียรติโชติชยั (2545 : 60) กล่าววา่ แนวโนม้ของรูปแบบการศึกษาในปัจจุบนัและอนาคต
มุ่งเนน้ดา้นโอกาสในการเรียนรู้ ความหลากหลายในการเลือกที�จะเรียนรู้ และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
อย่างต่อเนื�องตลอดชีวิต การศึกษาหาความรู้ความสามารถเกิดขึ"นไดทุ้กสถานที�ในโลก ไม่ใช่เฉพาะที�
โรงเรียนเท่านั"น โดยเรียนรู้ดว้ยการบูรณาการ ซึ� งยึดธรรมชาติและวิถีชีวิตเป็นหลกัที�สําคญัที�สุด คือ 
การใช้กิจกรรมการศึกษาเป็นเครื�องมือหลกัที�ผลกัดนัการจดัการศึกษาบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
และส่งผลไปถึงการพฒันาคน พฒันาทอ้งถิ�น พฒันาประเทศสังคมโลกอยา่งย ั�งยนื 

 แนวการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน 

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวิเคราะห์แนวทางการจดัการศึกษาของไทยในปัจจุบนั โดยนาํพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 ในฐานะที�เป็นนโยบายการศึกษา
ของรัฐมาเป็นกรอบการวิเคราะห์ เพื�อศึกษาถึงนโยบายและแนวทางการจดัการศึกษาของไทยในปัจจุบนั 
สรุปไดด้งันี"  
 1. ดา้นการศึกษาตลอดชีวติสาํหรับประชาชน 
  ระบบการศึกษาไดเ้ปิดกวา้งเพื�อใหค้รอบคลุมกลุ่มคนทุกวยั และทุกช่วงชีวิตตลอดชีวิต
ของประชาชน (Long Life Education) โดยมีการจดัการศึกษา 3 ระบบคือ 1) การศึกษาในระบบ 
(Formal Education)  2) การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) และ 3) การศึกษาตามอธัยาศยั 
(Informal Education) โดยมุ่งและส่งเสริมการจดับริการการศึกษาให้กบัประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
ตั"งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตอย่างทั�วถึงและไดม้าตรฐาน ในรูปแบบที�หลากหลาย ดว้ยการมีส่วน 
ร่วมจากทุกภาคส่วน ท่ามกลางองค์ความรู้ที�หลากหลายดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยีที�สามารถ 
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จะเอื"ออาํนวยให้ได้มากที�สุด โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที�สําคญัยิ�ง คือ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ใหแ้ก่ประชาชน โดยเนน้การพฒันาการศึกษาอยา่งต่อเนื�องและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจดับริการ
ทางวชิาการทางสังคม การฝึกอบรมเพิ�มผลผลิตของแรงงาน 
  การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 4 โดยบญัญติัไวว้่า เป็นการศึกษาที�เกิดขึ"นจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั เพื�อใหส้ามารถพฒันาคุณภาพชีวิตไดอ้ยา่งต่อเนื�อง
ตลอดชีวติ ในความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตดงักล่าว จึงเป็นการศึกษาที�เกิดขึ"นในทุกสถานที�
และตลอดระยะเวลาในชีวติของบุคคลทุกคน  ทั"งนี"พบวา่ในการให้บริการการศึกษาในระบบ ยงัไม่
สามารถสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการเขา้รับบริการการศึกษาอย่างทั�วถึง การจดัการ 
ศึกษานอกระบบยงัจดัไดไ้ม่เพียงพอกบัจาํนวนประชากรและสภาพการเปลี�ยนแปลง ทั"งดา้นเศรษฐกิจ
และสังคมที�เกิดขึ"นอย่างรวดเร็ว และการศึกษาตามอธัยาศยั ยงัไม่สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได ้
เนื�องจากแหล่งเรียนรู้ที�มีคุณภาพ ยงัไดรั้บการพฒันาไม่เพียงพอและกระจ่ายไม่ทั�วถึง 
 2. ดา้นการใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
  ประกอบดว้ยแนวทางการจดัการศึกษา ครอบคลุมวตัถุประสงค ์2 ดา้น คือ ดา้นบุคลากร
ทางการศึกษา และดา้นบริหารและจดัการการศึกษา ดงันี"  
  2.1 ส่งเสริมให้มีการผลิตและพฒันาบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ให้มีการ
ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา โดยนาํประสบการณ์ ความรอบรู้ 
ความชาํนาญ และภูมิปัญญาทอ้งถิ�นของบุคคลดงักล่าวมาใชแ้ละยกยอ่งเชิดชูผูส่้งเสริมและสนบัสนุน
การจดัการศึกษา 
  2.2 มีการกระจายอาํนาจในดา้นการบริหารและการจดัการศึกษาของรัฐ ซึ� งกาํหนดให้
สถานศึกษาภาครัฐเป็นนิติบุคคล มีการบริหารและจดัการศึกษาในรูปของคณะกรรมการการศึกษา
ไดใ้ห้มีการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นโดยสามารถจดัแนวทางการศึกษาความพร้อม 
ความเหมาะสม แความตอ้งการภายในทอ้งถิ�น และให้สถานศึกษาเอกชนเป็นนิติบุคคลและการศึกษา 
ได้ทุกระดบั ทุกรูปแบบ โดยมีการบริหาร และการจดัการศึกษาในรูปของคณะกรรมการ ทั"งนี"
มุ่งปรับเปลี�ยนระบบบริหารและการจดัการที�ส่งเสริมให้เกิดองคก์รแห่งการเรียนรู้ มีการบริหารจดัการ 
ที�ดี เน้นการกระจายอาํนาจเพื�อความเป็นอิสระและคล่องตวัในการปฏิบติังานหน่วยงานทางการศึกษา 
ทั"งนี" พบว่าการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื�อการศึกษาจากส่วนต่างๆ ของสังคมยงัดาํเนินการ
ไดไ้ม่มากเท่าที�ควร ชุมชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจและมีส่วนในการจดัการศึกษานอ้ย การใชท้รัพยากร
ร่วมกนัระหว่างสถาบนัการศึกษาที�อยู่ในสังกดัเดียวกนัหรือต่างสังกดั ยงัขาดการบริหารจดัการ 
ที�นาํไปสู่การใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดร่วมกนั 



 43

 3. ดา้นการพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเนื�อง  
  แนวการจดัการศึกษาดา้นการพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอยา่งต่อเนื�อง 
มุ่งพฒันาสาระเรียนรู้ของหลกัสูตรที�เชื�อมโยงกนัทุกระดบัและประเภทการศึกษาตลอดแนว และการจดั
กระบวนการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนสําคญัที�สุด การเรียนรู้ตนเอง และเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ที�เชื�อมโยงภูมิปัญญาดั"งเดิมกบัวิทยาการสมยัใหม่ และสภาพที�เป็นจริงของชีวิต เพื�อให้เกิดการเรียนรู้ 
ที�มีความหมาย อนันาํไปสู่การสร้างลกัษณะนิสัยของคนดี คนเก่ง มีความสุข และมีส่วนร่วมในการ
พฒันาสังคม พร้อมกา้วทนัสังคมโลก โดยมีการดาํเนินการ ดงันี"  
  3.1 ให้มีการเชื�อมโยงหลกัสูตรพฒันาหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ที�สมดุลระหวา่ง
การเรียนรู้เรื�องราวในทอ้งถิ�น ประเทศสากล และส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที�เชื�อมโยงกบั
ภูมิปัญญาดั"งเดิมกบัวทิยาการสมยัใหม่ การเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน โดยเนน้การพฒันาศกัยภาพ
ในการคิดวิเคราะห์ การตดัสินใจ ตลอดจนทกัษะพื"นฐานที�จาํเป็นในการแสวงหาความรู้ อาทิ 
ภาษาองักฤษ การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื�อสารเพื�อเป็นพื"นฐานสําหรับการศึกษา 
คน้ควา้ และการดาํรงชีวติ ใหผู้เ้รียนมีโอกาสเรียนรู้ภูมิปัญญาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะตั"งแต่
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ขึ"นไป  
  3.2 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาแหล่งการเรียนรู้ สื�อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และดา้น
การสื�อสารมาใช้เพื�อการเรียนรู้อย่างคุ้มค่า เพื�อให้ผูเ้รียนและประชาชนเขา้ถึงบริการการเรียนรู้ 
ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต อนันาํไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ที�ครบวงจรทั"งดา้นการพฒันา
ทกัษะการเรียนรู้ การพฒันาคุณภาพชีวติ และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จากการวิเคราะห์พบวา่
หลกัสูตร วธีิการเรียนการสอน อุปกรณ์และสื�อการเรียนการสอน การวดัผลประเมินผล ยงัไม่เอื"ออาํนวย
ต่อการสร้างคนดี คนเก่ง หรือใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม เพราะกระบวนการเรียนรู้ ยงัขาดการบูรณาการ
ระหวา่งความรู้ความเขา้ใจ เพื�อการพฒันาในดา้นสติปัญญา ทกัษะอาชีพ กบัการพฒันาจิตใจทั"งดา้น
คุณธรรม จริยธรรม 
  อยา่งไรก็ตามเป้าหมายในการพฒันาปี 2554 ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัที� 10 (พ.ศ. 2550-2554) มุ่งเสริมสร้างทุนของประเทศให้เขม้แข็ง โดยยึดคนเป็นศูนยก์ลางของการ
พฒันาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั"น คงจะผลกัดนัให้หน่วยงานทอ้งถิ�นและองคก์รภาคี 
ตลอดจนผูเ้กี�ยวขอ้งมุ่งมั�นจดัการศึกษาเพื�อพฒันาสังคมไทยให้กา้วสู่การเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ไดโ้ดยเร็ว 
 บทวเิคราะห์เชิงเปรียบเทยีบรูปแบบการจัดการศึกษาของประเทศต่างๆ 

 ในการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) เกี�ยวกบัการศึกษาของประเทศต่างๆ ผูว้ิจยั 
ไดว้ิเคราะห์และประมวลนาํเสนอขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ เพื�อเป็นกรอบแนวคิดของการวิจยัและนาํเสนอ
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รูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื�อพฒันาทอ้งถิ�นจงัหวดัสุโขทยั ซึ� งประกอบดว้ยบทวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
การจดัการศึกษา 4 ดา้น ดงันี"  

1. บทวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบการจดัการศึกษาเพื�อคนทั"งมวล (Education for All) 
  จากการศึกษาแนวทางการจดัการระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 
ซึ� งประกอบไปดว้ย ไทย บรูไน ดารุสซาลาม สหพนัธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ สาธรณรัฐอินโดนนีเซีย กมัพูชา สหภาพพม่า สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม (พชัราวลยั  วงศบุ์ญสิน และคณะ.  2549 :106) พบวา่มีนโยบาย
ในการจดัการศึกษาไปในทิศทางเดียวกนัคือ มุ่งเนน้การจดัการศึกษาเพื�อคนทั"งมวล (Education for All) 
และพบวา่ประเทศกลุ่มอาเซียนให้ความสําคญักบัการขยายโอกาสทางการศึกษาที�มีคุณภาพอยา่งทั�วถึง 
โดยกาํหนดแนวดาํเนินการเป็น 2 ลกัษณะคือ 
  1.1 การขยายโอกาสทางการศึกษาที�มีคุณภาพอยา่งทั�วถึงในทุกระดบัการศึกษาพบวา่
ประเทศฟิลิปปินส์ขยายโอกาสถึงระดบัอุดมศึกษา โดยมีจุดเนน้ที�เด่นชดัมาก คือประกาศให้ทศวรรษที� 
1990 เป็นทศวรรษแห่งการศึกษาเรียนรู้สําหรับทุกคน ทั"งนี" เป็นไปตามรัฐธรรมนูญของประเทศ
ฟิลิปปินส์ ปี 2530 ซึ� งใหค้วามสาํคญัต่อบทบาทของการศึกษาเรียนรู้ในการพฒันาของประเทศให้มี
คุณภาพอยา่งทั�วถึงโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
  1.2 การขยายโอกาสทางการศึกษาที�มีคุณภาพอยา่งทั�งถึง โดยเนน้ระดบัการศึกษาขั"น
พื"นฐาน ซึ� งเป็นแนวทางของประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ คือ ไทย บรูไนดารุสซาลาม กมัพูชา
สหพนัธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทั"งนี" แสดงถึงจุดรวมการจดัการศึกษาเพื�อคนทั"งมวล
อยา่งแทจ้ริง  
  นอกจากนี"พบวา่ประเทศอินโดนีเซีย ไดร้ะบุนโยบายทางการศึกษาวา่ดว้ยแผนปฏิบติัการ 
“Education for All” ค.ศ. 2002 โดยมียุทธศาสตร์แห่งชาติที�สําคญัคือการนาํทรัพยากรที�มีอยูม่าใช้
ใหเ้กิดประโยชน์ทางการศึกษา โดยการประสานความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ทางการศึกษาทุกส่วน การจดัสรรงบประมาณที�รัฐบาลทอ้งถิ�นกบัสมาชิกชุมชนตอ้งเขา้มาจดัการ
ร่วมกนัในการดูแลรับผิดชอบ การศึกษาขั"นพื"นฐาน การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ  
ซึ� งประกอยดว้ยรูปแบบการจดัการศึกษา 7 ประเภท ไดแ้ก่ 1) การศึกษาทั�วไป 2) การอาชีวศึกษา  
3) การศึกษาพิเศษ 4) การบริการศึกษาเฉพาะทาง 5) ศาสนาศึกษา 6) วิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์  
7) การศึกษาระดบัวชิาชีพ 
  สําหรับประเทศกมัพูชา มีนโยบายสําคญัของประเทศคือ การแกปั้ญหาความยากจน
ภายใตน้โยบายของรัฐบาลที�เน้นคนจนเป็นศูนยก์ลาง ซึ� งมีแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที�เรียกว่า  



 45

“Education for All” โดยมีเป้าหมายการขยายการศึกษาให้ทั�วถึงแก่ประชาชนทุกคนและระดบัคุณภาพ
ของการศึกษาสู่ระดบัมาตรฐานสากล และภูมิภาคสําหรับประชาชนทุกเพศทุกวยัทุกระดบัสถานะ
ทางเศรษฐกิจ ทุกพื"นที� ทุกเชื"อชาติ แมผู้พ้ิการทางร่างกาย ยุทธศาสตร์ที�ใชไ้ดแ้ก่ 1) จดัการประถมศึกษา
อยา่งทั�วถึง 2) จดัการศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนัทั"งดา้นฐานะ เพศ และถิ�นฐาน 3) เพิ�มจาํนวนผูเ้ขา้รับ
การศึกษาให้สูงขึ"นทุกระดบัชั"น 4) พฒันาเครือข่ายโรงเรียนตน้แบบ 5) เพิ�มทุนอุดหนุนทางการศึกษา 
โดยทุกยทุธศาสตร์กาํหนดโอกาสใหเ้พศหญิงและคนจนเขา้ถึงบริการทางการศึกษา ตามเกณฑ์ที�กาํหนด
อยา่งชดัเจน มีการกระตุน้เชิงนโยบาย เพื�อเพิ�มจาํนวนผูที้�ออกจากระบบการศึกษากลบัเขา้มาศึกษา
ต่ออยา่งชดัเจน (พชัราวลยั  วงศบุ์ญสิน และคณะ.  2549 : 64 - 68) 
  ประเทศสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวยีดนามพฒันาประเทศสู่การจดัการศึกษาเพื�อคนทั"งมวล
จากมติที�ประชุมชมนานาชาติ ณ กรุงดาการ์ เมื�อเดือนเมษายน ค.ศ.2000 ดว้ยความร่วมมือ และช่วยเหลือ
จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) จึงไดก้าํหนดแผนการจดัการศึกษาเพื�อคนทั"งมวล ปี ค.ศ. 2003-2015 
โดยมีเป้าหมายการจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษาให้ฟรีกบัประชาชนทุกคน และเพิ�มการขยายโอกาส
ให้ครอบคลุมระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในปี ค.ศ. 2005 นอกจากนี"กลุ่มประเทศที�ไดรั้บการสนบัสนุน
ส่งเสริมจากองคก์รการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ ยเูนสโก (United 
Nations Educational, Scientific and Organization :UNESCO) ไดแ้ก่ ประเทศบงัคลาเทศ ภูฐาน เขมร จีน 
อินเดีย อิหร่าน ลาว มองโกเลีย และพม่า พบวา่ มีแนวทางในการจดัการศึกษาในรูปแบบของศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน (CLC : Community Learning Centre) ซึ� งเป็นศูนยที์�มีชุมชนและทอ้งถิ�นจดัการศึกษา
นอกระบบ ทั"งในชนบท หมู่บา้นและในชุมชนเมือง หลายแห่ง มุ่งเน้นการสร้างอาํนาจที�เกิดขึ"น 
โดยชุมชน เพื�อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กบัประชาชน ทั"งคนจนและผูด้อ้ยโอกาสให้ทั�วถึง
มากขึ"น ประเทศมองโกเลียจดัให้มีการศึกษาภาคบงัคบัและโอกาสทางการศึกษาให้กบัคนเร่ร่อน
และผูด้อ้ยโอกาส สําหรับประเทศพม่าส่งเสริมการศึกษาภาคบงัคบัและการสร้างโอกาสทางการศึกษา
ใหก้บัประชาชนทั�วไป โดยเฉพาะกลุ่มผูห้ญิงและคนยากจน 
  ดงันั"นการจดัการศึกษาเพื�อคนทั"งมวล (Education for All) จึงเป็นการศึกษาทุกรูปแบบ
ที�จดัให้กบัคนทุกวยั ไดมี้โอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long Life Education) ทั"งนี" จากการประมวลนโยบาย
และเป้าหมายการจดัการศึกษาดงักล่าว พบว่าแต่ละช่วงวยัของชีวิตการศึกษาจะตอบสนองการเรียนรู้ 
โดยมีจุดมุ่งหมายสาํหรับคนช่วงวยัต่างๆ คือ  
  1. การศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชน เป็นการศึกษาที�ครอบคลุมการศึกษาระดบัปฐมวยั 
การศึกษาขั"นพื"นฐาน การอาชีวะศึกษา และระดบัอุดมศึกษา ซึ� งจดัเป็นการศึกษาในระบบเป็นส่วนใหญ่ 
  2. การศึกษาสาํหรับปะชาชน เป็นการศึกษาที�ครอบคลุมการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตามอธัยาศยั  
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  จาการศึกษานโยบายและแนวความคิดทางจดัการศึกษาคนทั"งมวล (Education for All)  
ของประเทศต่างๆ ผูว้จิยัขอนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงการเปรียบเทียบดงัตารางต่อไปนี"  
 
ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบการจดัการศึกษาเพื�อคนทั"งมวล (Education for All)  
 

 
ประเทศ 

ประเด็นการเปรียบเทียบการจดัการศึกษาเพื�อคนทั"งมวล (Education for All) 

เป้าหมาย นโยบาย แนวการจดัการศึกษา 
ฟิลิปปินส์ เด็ก 

ผูใ้หญ่ 
 

- การศึกษาภาคบงัคบั 6 ปี 
โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 

- ทศวรรษแห่งการศึกษา
สาํหรับทุกคน 

- การระดมทรัพยากรเพื�อ
ประโยชน์สูงสุดทาง
การศึกษา 

- กระจายอาํนาจการ
จดัการศึกษาสู่
ทอ้งถิ�น 

อินโดนีเซีย เด็ก 
ผูใ้หญ่ 

- การศึกษาขั"นพื"นฐาน 9 ปี 
- จดัการศึกษาสาํหรับ

พลเมืองที�ดอ้ยโอกาส 
ชนกลุ่มนอ้ย ชุมชนที�มี
สภาพแวดลอ้มเสื�อม
โทรม 

- รัฐบาลกลาง รัฐบาล
ทอ้งถิ�น สมาชิกใน
ชุมชน สถาบนัทาง
ศาสนา และ
สถาบนัการศึกษา
ร่วมกนัจดัการศึกษา 

กมัพชูา เด็ก 
ผูใ้หญ่ 

- การจดัการศึกษา 
ภาคบงัคบั 

- การเรียนรู้ที�เนน้คนจน
เป็นศูนยก์ลาง 

- ขยายโอกาสทาง
การศึกษาทุกเพศทุกวยั 
และผูด้อ้ยโอกาส 

 

เวยีดนาม เด็ก 
ผูใ้หญ่ 

- แผนการจดัการศึกษา
เพื�อคนทั"งมวล 

- สถาบนัการศึกษา 
- ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

 
ประเทศ 

ประเด็นการเปรียบเทียบการจดัการศึกษาเพื�อคนทั"งมวล (Education for All) 
เป้าหมาย นโยบาย แนวการจดัการศึกษา 

สิงคโปร์ เด็ก 
ผูใ้หญ่ 
 
 

- การศึกษาเฉพาะทาง
สาํหรับผูมี้
ความสามารถพิเศษ  

- ระบบการศึกษา 
แบบไร้ขอบ  

- ระบบการศึกษาฐาน
กวา้ง  

- กระจายอาํนาจการจดั
การศึกษาสู่ทอ้งถิ�น 

มาเลเซีย เด็ก 
ผูใ้หญ่ 
 

- ส่งเสริมการศึกษาภาค
บงัคบั 

- สร้างโอกาสทาง
การศึกษาใหก้บัคนจน
และผูด้อ้ยโอกาส 

- สถาบนัการศึกษา 
- ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 

(CLC : Community 
Learning Centre) 

มองโกเลีย  เด็ก 
ผูใ้หญ่ 
 

- ส่งเสริมการศึกษาภาค
บงัคบั 

- สร้างโอกาสทาง
การศึกษาใหก้บัคน
เร่ร่อนและผูด้อ้ยโอกาส 

- สถาบนัการศึกษา 
- ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน

(CLC : Community 
Learning Centre) 

พม่า เด็ก 
ผูใ้หญ่ 
 

- ส่งเสริมการศึกษาภาค
บงัคบั 

- สร้างโอกาสทาง 
การศึกษาใหก้บัผูห้ญิง
และคนยากจน 

-   สถาบนัการศึกษา 
-   ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน

(CLC : Community 
Learning Centre) 

ไทย เด็ก 
 
ผูใ้หญ่ 

-  ส่งเสริมการศึกษาภาค
บงัคบั 

-  สร้างโอกาสทาง
การศึกษาใหก้บัผูห้ญิง
และคนยากจน 

-   สถาบนัการศึกษา ทั"ง
ในและนอกระบบ
โรงเรียน 
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 สรุปไดว้า่การจดัการศึกษาเพื�อคนทั"งมวล (Education for All) นั"นเป็นการจดัการศึกษา
ให้กบัประชาชนทุกเพศ ทุกวยั ทั"งวยัเด็ก (Pedagogy) และวยัผูใ้หญ่ (Ardragogy) เป็นการจดัการศึกษา
ตลอดชีวิต (Lifelong Education) ให้ทุกกลุ่มบุคคล ทุกกลุ่มอาชีพ (Career) ตามกลุ่มวฒันธรรมประเพณี 
(Cultural) ทุกชุมชน (Community) ตลอดจนกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสต่างๆ ไดแ้ก่ คนจน คนเร่ร่อน ผูถู้กทอดทิ"ง 
ผูถู้กทาํร้ายทารุณ คนพิการ และผูข้าดโอกาสทางการศึกษา ฯลฯ 
 2. บทวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐาน (Community Based 
Education) 
  หลายประเทศมุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาไปที�การกระจายอาํนาจการจดัการศึกษา
จากส่วนกลางไปสู่ทอ้งถิ�นในระดบัจงัหวดัหรือเมืองในรูปของคณะกรรมการการศึกษา (Board of 
Education) สภาการมีส่วนร่วม และสภาเขตการศึกษา ทั"งนี" เพื�อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
มากขึ"น ในขณะที�หลายประเทศที�มีการกระจายอาํนาจให้เมืองหรือจงัหวดับริหารจดัการศึกษาอยูแ่ลว้ 
ไดก้ระจายอาํนาจให้โรงเรียนและสถานศึกษารับผิดชอบในการบริหารจดัการศึกษาเพื�อประกนัคุณภาพ
การศึกษามากขึ"น (สงวนศรี  วิรัชชยั.  2544 : 37) สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลี ญี�ปุ่น 
มาเลเซีย และเวยีดนาม ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการกระจายอาํนาจการจดัการศึกษาสู่ทอ้งถิ�นมากขึ"น โดยมี
แนวคิดในการจดัการศึกษาที�เป็นประเด็นร่วมของแต่ละประเทศ ดงันี"  
  2.1 มุ่งเนน้ใหชุ้มชนและทอ้งถิ�นมีอาํนาจในการจดัการศึกษา 
  2.2 ปรับเปลี�ยนแนวคิดจากการศึกษาในระบบโรงเรียนไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2.3 ในทอ้งถิ�นมีอาํนาจ หนา้ที� ความรับผิดชอบ การตรวจสอบ การตดัสินใจ ในการจดั
การศึกษา 
  2.4 การกระจายอาํนาจในการบริหารจดัการศึกษาโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ตรวจสอบและถ่วงดุล 
  2.5 คืนความรับผิดชอบในการจดัการศึกษาให้กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย คือ ผูป้กครอง
ชุมชนใหม้ากที�สุด 
  ทั"งนี" การปฏิรูปการศึกษาไทยเป็นวาระแห่งชาติ ได้กาํหนดการปฏิรูปการศึกษา
ในดา้นต่างๆโดยระบุยทุธศาสตร์สาํคญั ดา้นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเพื�อส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต วา่ตอ้งประกอบดว้ย 1) การกาํหนดเป้าหมายผูเ้รียนรู้ให้ชดัเจนและการจดักิจกรรม
ที�หลากหลายเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 2) การจดัการความรู้และแหล่ง
เรียนรู้ 3) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4) การจดัสรรงบประมาณ
แบบกระจายอาํนาจ 5) การบริหารจดัการที�มุ่งเนน้การประสานส่งเสริม โดยการปรับบทบาทหน่วยงาน
การศึกษานอกโรงเรียน  
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  กลุ่มอาเซียนทั"ง 10 ประเทศ ซึ� งประกอบดว้ย ไทย บรูไน ดารุสซาลาม สหพนัธรัฐ
มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธรณรัฐอินโดนีเซีย กมัพูชา สหภาพพม่า 
สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พบว่ามีนโยบาย 
การบริหารจดัการศึกษาที�ให้ความสําคญักบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการสร้างและพฒันา
องคค์วามรู้ ตลอดจนกระบวนการจดัการเรียนรู้อย่างต่อเนื�อง และประเทศไทยมีการจดัทาํกลยุทธ์ 
การจดัการความรู้ และแหล่งเรียนรู้พฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนใหเ้ป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
  การจดัการศึกษาของประเทศกมัพูชา พบว่า มีการส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบตาม
แนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตที�มีชุมชนเป็นฐาน (Community Based Lifelong Learning) จดัให้มี
การเรียนรู้ในรูปแบบศูนยต่์างๆ ในหมู่บา้นเครือข่าย (Community Lifelong Learning Centres : CLLC) 
โดยกาํหนดโอกาสให้เพศหญิงมีสัดส่วนร้อยละ 40 และผูที้�มาจากครอบครัวยากจนมีสัดส่วนร้อยละ 
50 เขา้รับการศึกษา (พชัราวลยั วงศบุ์ญสิน และคณะ.  2549 : 69) มีการใชน้โยบายการมีส่วนร่วม 
ในลกัษณะหุ้นส่วน (Partnership) ของประชาชน ชุมชน และองค์กรทอ้งถิ�นในการจดัการศึกษา 
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้หนงัสือของผูใ้หญ่ ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในบริเวณเขตชายแดน 
และบริเวณพื"นที�ห่างไกลความเจริญ 
  ประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ฟิลิปปินส์ ให้ความสําคญัต่อบทบาทของครอบครัวชุมชน
ในดา้นการจดัการศึกษา และบูรณาการองคค์วามรู้ของทอ้งถิ�นเขา้ไปในกระบวนการเรียนรู้ทั"งการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ทั"งนี"จากแนวการพฒันานครแห่งการเรียนรู้ เพื�อให้
บรรลุวธีิการที�ชุมชนและทอ้งถิ�นสามารถตอบสนองและพฒันาการเรียนรู้ร่วมกนัได ้เดวิด บลงัเคต ์
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการแห่งสหราชอาณาจกัร ให้ทศันะวา่ การพฒันาหรือปฏิรูปสังคม
เศรษฐกิจนั"น ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกี�ยวกบัความเปลี�ยนแปลงดา้นต่างๆ ที�มีผลกระทบ
ต่อชุมชน วงจรการเรียนรู้ของชุมชนที�เกิดขึ"นตอ้งบรรลุเป้าหมายระดบักระบวนการตดัสินใจเกี�ยวกบั
อนาคตของชุมชนที�ครอบคลุมในระดบักวา้งและทั�วถึง ดงันั"นตอ้งมีการพฒันาการศึกษาเป็นกลยุทธ์
หลกั เพื�อใหบุ้คคลมีการพฒันาความรู้ ความสามารถ ความเชี�ยวชาญ แลว้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ
เรียนรู้บนพื"นฐานของการพึ�งตนเองเป็นสาํคญั 
  การศึกษารูปแบบการกระจายอาํนาจการศึกษาสู่ชุมชนและทอ้งถิ�นในระดบัสถานศึกษา
ของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ อุทยั  บุญประเสริฐ 
(2547 : 120) สรุปไดว้า่ ประเทศสหรัฐอเมริกาชุมชนจะเขา้มาเกี�ยวขอ้งในระดบัของการมีส่วนร่วม 
(Particpatory) ในรูปแบบของหุ้นส่วน (Partnership) เน้นการทาํงานร่วมกบัฝ่ายบริหารและมีบทบาท
กาํกบัไปในตวั ในรูปของคณะกรรมการการศึกษา ตามบทบาทสภาโรงเรียนที�มีชื�อเรียกต่างๆ เช่น
School Site Council (SSC), Board of Trustees, School Board, School Committee, School Council 
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สําหรับประเทศแคนาดา จะมีการกระจายอาํนาจไปให้ทอ้งถิ�นจดัการศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการ
การศึกษาระดบัทอ้งถิ�น (Local Elected School Boards) มีสภาโรงเรียน School Council ประกอบดว้ย  
พ่อแม่ ผูป้กครอง ผูแ้ทนจากชุมชน ทาํงานร่วมกบัฝ่ายบริหารของโรงเรียนทั"งดา้นบริหาร งบประมาณ 
งานบุคลากรทั"งการกาํหนดกฎเกณฑแ์ละคดัเลือกบุคคลผูบ้ริหารและครูผูส้อน 
  ประเทศออสเตรเลีย ใชว้ิธีการกระจายอาํนาจไปยงัสถานศึกษา บริหารจดัการตนเอง 
(Self Managed School) ในรูปคณะกรรมการบริหารโรงเรียน School Council ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 
ครู ผูป้กครอง และสมาชิกจากชุมชนโดยการเลือกตั"ง 
  ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดโอกาสให้ประชาชนในทอ้งถิ�นเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาในรูปคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (Board of Trustees) และประเทศสิงคโปร์ กาํหนดให้มี 
Board of Governors เหมือนกบัประเทศองักฤษ สําหรับประเทศไทยนบัแต่ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ
แห่งชาติ พ.ศ. 2540 และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 2542 และฉบบัแกไ้ขเพิ�มเติม พ.ศ. 2545 
มาตรา 40 กาํหนดให้มีคณะบุคคลในลกัษณะ Executive Board คือ คณะกรรมการสถานศึกษาพื"นฐาน
ในแต่ละสถานศึกษาทาํหน้าที�ร่วมกาํหนดนโยบายและกาํกบัติดตามบริหารในระดบัสถานศึกษา 
โดยเนน้การทาํงานร่วมกนัในลกัษณะหุน้ส่วน (Partnership) มีผูป้กครอง ชุมชนและทุกฝ่ายที�มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder) มาทาํงานร่วมกนั (อุทยั  บุญประเสริฐ.  2547 : 122-123) 
  สําหรับการจดัการศึกษาของประเทศญี�ปุ่นนั"น เป็นการปฏิรูปทั"งในเชิงปรัชญา
และโครงสร้างของการบริหารจดัการ โดยมุ่งเนน้การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Town)  
มีการสร้างชุมชนตน้แบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจดัตั"งแหล่งกิจกรรมการเรียนรู้และวฒันธรรม
ชุมชนอย่างหลากหลาย เช่น ศาลาประชาคม ศูนยก์ารเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนยว์ฒันธรรม ฯลฯ (วิชิต 
นนัทสุวรรณ และจาํนง แรกพินิจ.  2541 : 44) นอกจากนี" ในกลุ่มประเทศที�ไดรั้บการสนบัสนุน 
และส่งเสริมจากองคก์ารศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยเูนสโก (United 
Nations Educational Scientific and  Organization: UNESCO) ไดแ้ก่ ประเทศบงัคลาเทศ ภูฐาน 
เขมร จีน อินเดีย อิหร่าน ลาว มองโกเลีย และพม่า พบว่ามีแนวทางในการจดัการศึกษาในรูปแบบ
ของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน (CLC: Community Learning Center) ซึ� งเป็นศูนยที์�มีชุมชนและทอ้งถิ�น
การจดัการศึกษานอกระบบ ทั"งในชนบท หมู่บา้น และชุมชนเมืองหลายแห่ง มุ่งเน้นการสร้างอาํนาจ 
ที�เกิดขึ"นโดยชุมชน เพื�อพฒันาคุณภาพชีวติบนพื"นฐานของอาชีพที�เหมาะสม พบวา่ประเทศบงัคลาเทศ
มีการจดัการดา้นการเรียนรู้ โดยศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนที�ประกอบดว้ยพระสงฆ ์ผูน้าํ ผูรู้้ และภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�นมาร่วมดาํเนินการทางการศึกษา 
  ในด้านบาทบาทการมีส่วนร่วมของทอ้งถิ�นในการจดัการศึกษาในระบบ (Formal 
Education) พบว่าหลายประเทศส่งเสริมให้ผูน้าํและผูรู้้ หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาจดัการเรียนรู้ 
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ในสถานศึกษา ตลอดจนการนาํวฒันธรรมและประเพณีมาให้ผูเ้รียนได้ศึกษาเรียนรู้ในด้านการ
บริหารจดัการนั"นกาํหนดให้บุคคลในทอ้งถิ�นเข้ามามีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาทั"งในสหรัฐอเมริกา ญี�ปุ่น นิวซีแลนด ์เกาหลี และประเทศไทย 
  จากการที�ผูว้ิจยัได้ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดในการจดัการศึกษาโดยมีชุมชนเป็นฐาน 
(Community Based Education) ของประเทศต่างๆ พบวา่มีทิศทางที�สอดคลอ้งกนัโดยนาํเสนอผล
การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงการเปรียบเทียบไดด้งัตารางต่อไปนี"  

 
ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบการจดัการศึกษาโดยมีชุมชนเป็นพื"นฐาน (Community Based Education) 
 

 
 

ประเทศ 

ประเด็นเปรียบเทียบการจดัการศึกษาโดยมีชุมชนเป็นฐาน 
(Community Based Education) 

การมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาของ

ชุมชนและทอ้งถิ�น 

การส่งเสริมและ
จดับริการทางการ

ศึกษาของชุมชนและ
ทอ้งถิ�น 

องคก์รจดัการศึกษา
ของชุมชนทอ้งถิ�น 

สหรัฐอเมริกา - คณะกรรมการ
สถานศึกษา School 
Site Council(SSC) 
/Board of Trustees/ 
School Board/ 
School Committee 
/School Council 

-  คณะกรรมการสภา 
เขตการศึกษา State 
Board of Education 

-  คณะกรรมการเขต
การศึกษา District 
Board of Education 

-  ผูน้าํ ผูรู้้ 
อาสาสมคัร
ส่งเสริมการ 
การศึกษาทอ้งถิ�น 

-  กระทรวง
การศึกษามลรัฐ 

-  เขตการศึกษา 
(School Dislricts) 

องักฤษ -  คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา 
School Governing 
Body 

-  อาสาสมคัร
ส่งเสริมการศึกษา
ทอ้งถิ�น 

-  สาํนกังาน
การศึกษาเมือง 

-  องคก์รบริหาร
การศึกษาทอ้งถิ�น 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

 
 

ประเทศ 

ประเด็นเปรียบเทียบการจดัการศึกษาโดยมีชุมชนเป็นฐาน 
(Community Based Education) 

การมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาของชุมชน

และทอ้งถิ�น 

การส่งเสริมและบริการ 
ทางการศึกษาของ
ชุมชนและทอ้งถิ�น 

องคก์รจดัการศึกษา
ของชุมชนทอ้งถิ�น 

แคนาดา -  คณะกรรมการ
การศึกษาทอ้งถิ�น 
Local Elected 
School Boards 

-  คณะกรรมการสภา
โรงเรียน 

-  อาสาสมคัรส่งเสริม
การศึกษาทอ้งถิ�น 

 

ออสเตรเลีย -  คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 
School Council 

-  ผูน้าํ ผูรู้้ หรือ 
อาสาสมคัรทอ้งถิ�น 

 

นิวซีแลนด ์ -  คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 
Board of Trustees 

-  คณะกรรมการ
สถานศึกษาพื"นฐาน 
Executive Board 

-  ผูน้าํ ผูรู้้ หรือ 
อาสาสมคัรทอ้งถิ�น 

 

ญี�ปุ่น -  ทบวงการเรียนรู้
ตลอดชีวิต(Lifelong 
Learning Town) 

-  สภาการเรียนรู้ตลอด
ชีวติจงัหวดัและ
ทอ้งถิ�น 

-  ผูน้าํ ผูรู้้ หรือ ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ�น 

-  ศูนยก์ารเรียนรู้ 
-  ชุมชนตน้แบบการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 
(Lifelong 
Learning Model 
Community) 

-  องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ�นไดแ้ก่ องคก์าร 
บริหารส่วนจงัหวดั 
(Prefecture) เทศบาล 
(Municipality) 

    เทศบาลนคร (City)  
    เทศบาลตาํบล 

(Village) 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

 
 

ประเทศ 

ประเด็นเปรียบเทียบการจดัการศึกษาโดยมีชุมชนเป็นฐาน 
(Community Based Education) 

การมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาของชุมชน

และทอ้งถิ�น 

การส่งเสริมและบริการ 
ทางการศึกษาของ
ชุมชนและทอ้งถิ�น 

องคก์รจดัการศึกษา
ของชุมชนทอ้งถิ�น 

กมัพชูา  -  หมู่บา้นเครือข่าย
การเรียนรู้ 
Community 
Lifelong 
Learning Centres 
: CLLC 

-  รัฐบาลกลางและ
ทอ้งถิ�น 

บงัคลาเทศ -  คณะกรรมการศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชน เพื�อเพิ�ม
โอกาสทางการศึกษา
ของคนในชนบท 

-  ผูน้าํ ผูรู้้ และภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ�น 

-  ศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชน (CLC 
:Community  
Learning Centre) 

-  รัฐบาลกลาง 
-  ประชาชนในทอ้งถิ�น 

เขมร -  คณะกรรมการศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชนที�
ประกอบดว้ยพระสงฆ ์
ผูน้าํ ผูรู้้ และภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�นมาร่วม
ดาํเนินการทางการ
ศึกษา 

-  พระสงฆ ์ผูน้าํ ผูรู้้
และภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�น 

-  ศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชน (CLC: 
Communnity 
Learning Centre) 

-  รัฐบาลกลาง 
-  ประชาชนใน

ทอ้งถิ�น 

ไทย -  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั"นพื"นฐาน 

-  แหล่งเรียนรู้
ภายในชุมชน
ปราชญช์าวบา้น 

-  องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งในรูปแบบ
ต่างๆ 
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   สรุปไดว้า่การจดัการศึกษาโดยมีชุมชนเป็นฐาน (Community Based Education)
จะประกอบไดด้ว้ยส่วนกลางที�กาํหนดนโยบายต่างๆ และส่วนทอ้งถิ�นประกอบดว้ยองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�น ประชาชน ผูน้าํ ผูรู้้ และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น มีส่วนร่วมดาํเนินการจดัการศึกษาอยา่งต่อเนื�อง 
 3. บทวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้เพื�ออาชีพ (Education for Career) 
  ในการจดัการศึกษาเพื�ออาชีพ (Education for Career) มุ่งเนน้เป้าหมายที�สําคญั คือ
การตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิ�น ในการสร้างรายได ้และส่งเสริมเศรษฐกิจในระดบัครัวเรือน 
เศรษฐกิจชุมชน พบวา่ประเทศอินโดนีเซีย มุ่งเนน้ในดา้นการศึกษาเพื�ออาชีพทั"งในระบบโรงเรียน
และนอกระบบโรงเรียน โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�ยืดหยุ่น มีทั"งการศึกษาหลกัสูตรเสริมรายได ้
การฝึกงานในสถานประกอบการ ให้มีความสําคญักบัการเรียนรู้ในครอบครัว โดยจดัเป็นการศึกษา
นอกระบบเพื�อปลูกฝังค่านิยมทางศาสนา วฒันธรรมและทกัษะอาชีพต่างๆ และจากการศึกษาของวิชิต 
นนัทสุวรรณ และจาํนง แรกพินิจ (2541 : 44) พบวา่ประเทศ อฟัริกาตะวนัออก มุ่งเนน้การจดัการศึกษา
ที�ตั"งอยูบ่นพื"นฐานของกิจกรรมที�เกี�ยวกบัเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ เกษตรกรรม การเลี" ยงสัตว ์การปั" นหมอ้ 
การจกัสาน ฯลฯ 
  ในกลุ่มประเทศที�ไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมจากองคก์รการศึกษาวิทยาศาสตร์
และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and 
Organization: UNESCO) ไดแ้ก่ ประเทศบงัคลาเทศ ภูฐาน เขมร จีน อินเดีย อิหร่าน ลาว มองโกเลีย 
และพม่า พบว่าแนวทางในการจดัการศึกษาในรูปแบบของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน (CLC: Community 
Learning Centre) ซึ� งเป็นศูนยที์�มีชุมชนและทอ้งถิ�นจดัการศึกษานอกระบบทั"งในชนบท หมู่บา้น 
และชุมชนเมืองหลายแห่ง มุ่งเน้นการสร้างอาํนาจที�เกิดขึ"นโดยชุมชน เพื�อพฒันาคุณภาพชีวิต 
บนพื"นฐานของอาชีพที�เหมาะสม เช่น ประเทศบงัคลาเทศ และประเทศภูฐาน ส่งเสริมอาชีพดา้น
เกษตรกรรม การเลี"ยงสัตว ์การปั" น และการจกัสาน ให้กบัผูข้าดโอกาสทางการศึกษา ประเทศเขมร 
ส่งเสริมอาชีพดา้นการให้บริการ คา้ขาย การเลี" ยงสัตว ์การตดัเยบ็เสื" อผา้ช่างตดัผม และเสริมสวย  
ซึ� งมีการจดัการเรียนรู้แบบหลกัสูตรระยะสั"น โดยศูนยก์ารศึกษานอกระบบ และศูนยอ์าชีพในชุมชน 
  ประเทศจีน เป็นประเทศที�มุ่งเน้นให้มีการศึกษาเพื�อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานความรู้ 
ในทุกอาชีพ จึงส่งเสริมการเรียนรู้เกี�ยวกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ ที�นาํไปใช้กบัอาชีพ ดา้นเกษตรกรรม 
เชิงนิเวศวิทยาและการเกษตรประยุกต์ ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพของประชาชนให้ทั�วถึงและมี 
ผูเ้ขา้มารับการศึกษาเพิ�มขึ"น 
  ประเทศอินเดีย มีการจดัการส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบของศูนยก์ารเรียนรู้ในชุมชน 
(CLC: Community Learning Centre) จดัการฝึกอบรมดา้นอาชีพให้กบัประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มสตรี
ตามความตอ้งการของผูเ้ขา้รับการอบรมและแบ่งกลุ่มเขา้รับการอบรมตามวยั 
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  ประเทศอิหร่าน มีการฝึกอาชีพเคลื�อนที� โดยศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน (CLC : Community 
Learning Centre) ไดแ้ก่ อาชีพดา้นการเกษตร การจกัสาน การตดัเยบ็เสื" อผา้ การปลูกผกั ทั"งนี" ยงั
มุ่งเน้นการจดัการเรียนเพื�อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได ้การสร้างอาํนาจทางความรู้ให้กบัประชาชน
ตลอดจนสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กบัผูห้ญิงและคนในชุมชนโดยการส่งเสริม
ทกัษะชีวติ และการจดัความรู้ที�หลากหลาย 
  ประเทศลาว มุ่งเน้นการจดัการเรียนรู้ให้กบับุคคลระดบัรากหญา้ โดยการส่งเสริม
อาชีพดา้นเกษตร จดัใหมี้การฝึกอบรมดา้นอาชีพและสุขภาพ ตลอดจนมุ่งเนน้การอ่านออกเขียนได ้
โดยศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน (CLC: Community Learning Centre) 
  ประเทศมองโกเลีย มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ในกบัคนเร่ร่อน ลูกจา้ง 
ผูใ้ชแ้รงงานและช่างฝีมือ ให้มืออาชีพมีงานทาํอยา่งเหมาะสม และประเทศพม่า มุ่งเนน้การสร้าง
โอกาสทางการเรียนรู้แบบทางเลือกสําหรับเด็กและคนยากคนจน เพื�อการกระจายรายไดสู่้ทอ้งถิ�น
โดยฝึกอาชีพดา้นการเกษตร และปศุสัตว ์มีการฝึกอบรมทกัษะอาชีพ และการสร้างห้องสมุดขนาดเล็ก 
ให้ทั�วถึงจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดในการจดัการศึกษาเพื�ออาชีพ (Education for Career)  
ของประเทศต่างๆ ผูว้จิยัไดป้ระมวลขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ ดงัตารางต่อไปนี"  
 
ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบการจดัการศึกษาเพื�ออาชีพ (Education for Career) 
 

 
ประเทศ 

ประเด็นเปรียบเทียบการจดัการศึกษาเพื�ออาชีพ (Education for Career) 
เป้าหมาย กลุ่มอาชีพ แนวการจดัการศึกษา 

อินโดนีเซีย -  ส่งเสริมรายได ้
-  ปลูกฝังค่านิยมดา้น

ทกัษะอาชีพ 

-  อาชีพทอ้งถิ�น 
-  นวตักรรมและ

เทคโนโลยเีพื�อ
พฒันาอาชีพ
ทอ้งถิ�น 

-  ในสถาน
ประกอบการ 

-  โดยครอบครัว 
-  การศึกษาในระบบ

และนอกระบบ 
อฟัริกาตะวนัออก
บงัคลาเทศ 

-  ส่งเสริมเศรษฐกิจ 
-  สาํนกัทอ้งถิ�น 
-  สร้างรายได ้
-  ส่งเสริมอาชีพผูข้าด

โอกาสทางการศึกษา 

-  เกษตรกรรม 
เลี"ยงสัตว ์การปั" น 
และจกัสาน 

 

-  การศึกษาโดย
ครอบครัวและ
ชุมชน 

-  การฝึกอาชีพในศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน 
(CLC: Community 
Learning Centre) 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

 
ประเทศ 

ประเด็นเปรียบเทียบการจดัการศึกษาเพื�ออาชีพ (Education for Career) 
เป้าหมาย กลุ่มอาชีพ แนวการจดัการศึกษา 

ภูฐาน -  สร้างรายได ้ -  เกษตรกรรม เลี"ยง
สัตว ์การปั" น และ
จกัสาน 

-  การฝึกอาชีพในศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน
(CLC: Community 
Learning Centre) 

เขมร -  ส่งเสริมการมีงานทาํ 
-  สร้างรายได ้

-  การใหบ้ริการ 
คา้ขาย เลี"ยงสัตว ์
ตดัเยบ็เสื"อผา้ ตดั
ผม เสริมสวย 
ฯลฯ 

-  ศูนยฝึ์กอาชีพใน
ชุมชน 

-  ศูนยก์ารศึกษานอก
ระบบ 

-  หลกัสูตรการเรียนรู้
ระยะสั"น 

จีน -  ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ในทุกอาชีพ 

-  พฒันาศกัยภาพ
รายบุคคลของสังคม 

-  เทคโนโลยี
สมยัใหม ่

-  เกษตรเชิง
นิเวศวทิยา 

-  เกษตรประยกุต ์

-  การฝึกอาชีพในศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน
(CLC: Community 
Learning Centre) 

อินเดีย -  การสร้างอาํนาจกลุ่ม
ผูห้ญิง 

-  ส่งเสริมอาชีพตาม
ความตอ้งการของ
ผูเ้ขา้รับการอบรม
และตามวยั 

-  การฝึกอาชีพในศูนย์
การเรียนรูชุมชน 
(CLC: Community 
Learning Centre) 

อิหร่าน -  การสร้างอาํนาจทาง
ความรู้ใหก้บัประชาชน 

-  การสร้างโอกาสและ
ความเท่าเทียมทาง
การศึกษาใหก้บัผูห้ญิง 

-  ส่งเสริมทกัษะชีวติ 
-  การจดัการความรู้ที�

หลากหลาย 

-  การเกษตร การจกั
สาน เยบ็ผา้ ปลูก
ผกั 

-  การอ่านออกเขียน
ได ้

-  การฝึกอาชีพเคลื�อนที� 
-  การฝึกอาชีพใน

ชุมชน(CLC: 
Community 
Learning Centre) 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

 
ประเทศ 

ประเด็นเปรียบเทียบการจดัการศึกษาเพื�ออาชีพ (Education for Career) 
เป้าหมาย กลุ่มอาชีพ แนวการจดัการศึกษา 

ลาว -  จดัการเรียนรู้ใหก้บั
บุคคลระดบัรากหญา้ 

-  การเกษตร 
-  การฝึกอบรมดา้น

อาชีพและสุขภาพ 
-  การอ่านออกเขียน

ได ้

-  การฝึกอาชีพในศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน 
(CLC: Community 
Learning Centre) 

มองโกเลีย -  การสร้างโอกาส
ทางการเรียนรู้ในกบัคน
เร่ร่อนลูกจา้ง ผูใ้ช้
แรงงานและช่างฝีมือ 

-  งานช่างฝีมือต่างๆ -  การฝึกอาชีพในศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน 
(CLC: Community 
Learning Centre) 

พม่า -  การสร้างโอกาส
ทางการเรียนรู้แบบ
ทางเลือกสาํหรับเด็ก
และคนยากคนจน 

-  กระจายรายไดสู่้
ทอ้งถิ�น 

-  การเกษตร 
-  ปศุสัตว ์

-  การฝึกอบรมทกัษะ
อาชีพ 

-  การสร้างห้องสมุด
ขนาดเล็กใหท้ั�วถึง 

ไทย -  พฒันาคุณภาพชีวติ  
เตรียมคนเขา้สู่
ตลาดแรงงานความเป็น
พลเมืองดี 

-  ส่งเสริมอาชีพ 
การพฒันารายได ้

-  สถานศึกษาเฉพาะ
ดา้นทั"งในและนอก
ระบบโรงเรียน 

 
 4. บทวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้บนฐานของวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�น (Cultural and Local Wisdom Based Education) 
  ประเวศ  วะสี (2540 : 26) กล่าววา่ความรู้เชิงวฒันธรรมหรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ภูมิปัญญา
ชาวบา้นจะอยู่ในการปฏิบติัของชาวบา้นเป็นภูมิปัญญาที�ถูกสร้างมาในวฒันธรรม ซึ� งหมายถึงวิธีการ
ดาํเนินชีวิต หรือวิถีชีวิตทั"งหมดนั"นเอง ซึ� ง พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต) (2546 : 21) กล่าวว่า
ประเทศไทยน่าจะตอ้งเปลี�ยนแปลงการศึกษาโดยหมุนกลบัไปสู่การศึกษาดงัเดิมที�ทรงคุณค่าของไทย
มากขึ"น โดยเฉพาะการศึกษาภูมิปัญญาไทยที�มีอยูใ่นชุมชนและการศึกษาโดยครอบครัว 
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  แนวคิดในการกระจายอาํนาจทางการศึกษาให้กบัชุมชนและทอ้งถิ�นในการจดัการ
เรียนรู้พื"นบา้นของ อฟัริกาตะวนัออก พบวา่มีหลกัการสาํคญั คือ 
  4.1 ทุกกลุ่มสังคมไม่วา่เล็กหรือใหญ่ กา้วหนา้หรือลา้หลงัต่างมีวิธีการศึกษาของตนเอง
ทั"งสิ"น 
  4.2 การศึกษาครอบคลุมวถีิชีวติของคนตั"งแต่เกิดจนตาย 
  4.3 การศึกษาตอ้งอยูบ่นพื"นฐานวฒันธรรมของชุมชน 
  4.4 การศึกษาเป็นกระบวนการแห่งพลวตัที�มีการปรับเปลี�ยนและพฒันาเสมอ 
                       จากการศึกษาของ วิชิต นนัทสุวรรณ และจาํนง  แรกพินิจ (2541 : 44) พบวา่ อฟัริกา
ตะวนัออก มุ่งเน้นกลไกของครอบครัวและท้องถิ�นในการจดัการศึกษา ในรูปแบบของการจดั
การศึกษาพื"นบา้น (Indigenous Education) การเชื�อมโยงการศึกษาเขา้กบัวฒันธรรมของชุมชน  
มีหลักการว่าการถ่ายทอดวฒันธรรมเป็นมิติสําคญัของการศึกษาพื"นบ้านนั"น การศึกษาทอ้งถิ�น 
เป็นพลงัขบัเคลื�อนทางวฒันธรรมและเป็นพื"นฐานการศึกษาตามอธัยาศยั โดยมีฐานคิดในการจดัการ
การศึกษาพื"นบา้น ดงันี"  
 
ตาราง 4 แสดงการเปรียบเทียบฐานคิดในการจดัการศึกษาพื"นบา้น 
 

ฐานคิดในการจดัการศึกษาพื"นบา้น 
เชิงวงจรชีวติ เชิงหว้งชีวิต เชิงบริบททางสังคม 

วงจรที� 1 เป็นช่วงแห่งความ
เป็นเด็กที�จะตอ้งเรียนรู้
และอยูใ่นความดูและของ
พอ่แม่ 

วงจรที� 2 เป็นช่วงแห่งการ
ถ่ายทอดพิธีกรรม เพื�อ
เตรียมความเป็นผูใ้หญ่
และขยายการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของสังคม 

 
 
 

หว้งที� 1 เป็นช่วงแห่ง
การศึกษาที�บา้นและ
พื"นที�ใกลเ้คียงผูป้กครอง
และสมาชิกชุมชนจะ
เสริมสร้างกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั"งในวถีิ
ชีวติประจาํวนัและเทศ
การสาํคญัในครอบครัว 

 
 
 
 

1.   ดา้นสังคม  
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
จากสื�อ เช่น นิทาน ดนตรี 
ปริศนาคาํสั�งสอน พิธีกรรม
ต่างๆ 

2.   ดา้นเศรษฐกิจ 
จดักิจกรรมเกี�ยวกบัเศรษฐกิจ
กิจ เช่น เกษตรกรรม การเลี"ยง
สัตว ์การปั" นหมอ้ การจกัสาน
ส่งเสริมใหเ้ป็นการเรียนรู่
ตลอดชีวิต 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ฐานคิดในการจดัการศึกษาพื"นบา้น 
เชิงวงจรชีวติ เชิงหว้งชีวิต เชิงบริบททางสังคม 

วงจรที� 3 เป็นช่วงแห่งความ
เป็นผูใ้หญ่ พร้อมที�จะรับ
ใชส้ังคมและประเทศชาติ
ในรูปแบบที�หลากหลาย 
เช่น นกัรบ นกัการเมือง 
นกัการศาสนา ผูท้รงภูมิ
ปัญญา ผูพ้ิพากษา ฯลฯ 

หว้งที� 2 ช่วงการเรียน
บทบาทของสมาชิก
ครอบครัว ชุมชนและ
สังคมในวงกวา้งเป็น
หว้งแห่งความผกูพนั
ของเยาวชนที�จะเรียนรู้
และสืบสารภารกิจของ
ตระกลู ทั"งในดา้น
ประเพณีกฎระเบียบและ
ค่านิยม 

หว้งที� 3 ช่วงแห่งการอบรม
บ่มเพาะเพื�อปลูกฝัง
จริยธรรมทางสังคมและ
ความเขา้ใจเกี�ยวกบั
เศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองทอ้งถิ�น 

3.   ดา้นการเมือง 
ตระหนกัวา่มีอิทธิพลต่อ
การศึกษา การศึกษาพื"นบา้น
จะเป็นทางเลือกของแต่ละ
ทอ้งถิ�นที�ลดความขดัแยง้ได ้

4.   ดา้นจิตใจและธรรมชาติ 
ศาสนาและความเชื�อที�
เชื�อมโยงเขา้กบัธรรมชาติ ทาํ
ใหก้ารศึกษาพื"นบา้นมี
มุมมองที�หลากหลายบน
พื"นฐานความเชื�อของแต่ละ
ละสังคม 

 
           จากการศึกษาฐานคิดการจดัการศึกษาเรียนรู้ของอฟัริกาตะวนัออกที�มีอิสระสอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมของชุมชุน ตลอดจนแนวทางการจดัการศึกษาของประเทศญี�ปุ่นที�มุ่งเน้น

การพฒันาชุมชนตน้แบบแห่งการเรียนรู้ในหลายๆ ดา้น พบวา่สอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาของไทย

ที�ปรากฏในรูปแบบของศูนยก์ารเรียนรู้ในชุมชน เช่น ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง อาํเภอฉวาง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช กลุ่มอินแปงและมหาวิทยาลยัชุมชนนานาชาติบา้นบวั อาํเภอกุดปาก 

จงัหวดัสกลนคร มหาวทิยาลยัชาวบา้นตาํบลคลองเปียะ อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ฯลฯ ตลอดจน
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ที�มุ่งพฒันาให้ชุมชนเขม้แข็ง เช่น เครือข่ายฮกัเมืองน่าน สมาคมฟื" นฟู

หมู่บา้นชนบทสงขลา ชุมชนอุม้ไทอีสาน เครือข่ายโรงงานแปรรูปยางพารา และโรงงานแปรรูป

แป้งขนมจีนนครศรีธรรมราช ฯลฯ 
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  ในดา้นการจดัการศึกษาในระบบ (Formal Education) พบวา่สหรัฐอเมริกา ญี�ปุ่น เกาหลี
นิวซีแลนด ์และประเทศไทย ส่งเสริมผูน้าํและผูรู้้ หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
โดยนาํวฒันธรรมและประเพณีมาใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาเรียนรู้ 
  ในดา้นการศึกษานอกระบบ (Non - Formal Education) พบวา่มีการเชื�อมโยงการเรียนรู้
ชุมชนเขา้สู่โรงเรียนไดม้ากขึ"น ทั"งในต่างประเทศและประเทศไทย เช่น การเรียนรู้ดา้นการจดัการ
เงินทุนออมทรัพย ์สงขลา การจดัการเรียนรู้ชุมชนบา้นนํ" าลาด ชยัภูมิ ชุมชนคีรีวง นครศรีธรรมราช 
ในรูปแบบการเชื�อมโยงจากโรงเรียนสู่ชุมชนไดแ้ก่ การดาํเนินการกลุ่มออมทรัพยแ์บบพฒันาวงจร
ชีวติสงขลาของ ครูชบ ยอดแกว้ กรณีศึกษาโรงเรียนบา้นนํ"าท่วม อาํนาจเจริญที�ทาํให้ ชุมชนทอ้งถิ�น
และโรงเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัหรือเชื�อมโยงความรู้กนัได้ (วิชิต  นันทสุวรรณ และจาํนงค์  
แรกพินิจ.  2541 : 34) 
  สําหรับประเทศไทยนั"นพบประเด็นของการศึกษาที�สําคญัหลายประการ คือการเรียนรู้
ที�จะใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรที�มีอยูใ่นชุมชน การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย การดาํรงไวซึ้� งความเป็น
เอกลกัษณ์ความเป็นไทย โดยอาศยับุคลากรจากแหล่งความรู้ในชุมชนหรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ซึ� งจะ
ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ในช่วงชีวติหลงัวยัเรียน โดยผา่นการประยุกตใ์ชสื้�ออนัทนัสมยัหรือสื�อพื"นบา้น 
และในดา้นการจดัการระบบการศึกษาตลอดชีวิต จาํเป็นตอ้งมีการวิจยัเพื�อแสวงหารูปแบบศึกษา
ตลอดชีวติที�เหมาะสมกบัสังคมไทย ทั"งในดา้นการกาํหนดหน่วยงานที�รับผิดชอบการบริหารจดัการ 
การออกกฎหมาย การมีส่วนร่วมของชุมชน การเชื�อมโยงการศึกษาทุกรูปแบบ ตลอดจนการวิจยัเกี�ยวกบั
ความต้องการเรียนรู้ของประชาชน ฯลฯ ซึ� ง รุ่ง แก้วแดง (2538 : 44) กล่าวว่า ควรกระจายอาํนาจ 
ทางการศึกษาโดยเฉพาะในส่วนของการถ่ายทอดความรู้ทางวฒันธรรมซึ� งเป็นภูมิปัญญาดั"งเดิมนั"น
ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเป็นผูด้าํเนินการ โดยควรมีการดาํเนินงานใน 4 ดา้น คือ 1) การกาํหนด
นโยบาย หรือกรอบของงาน 2) การฝึกอบรมบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 3) การอุดหนุน
งบประมาณ และ 4) การกาํหนดตวัชี"วดัผลการปฏิบติังาน 
  ทั"งนี"สรุปไดว้า่กระแสการพฒันาสังคมโดยกระบวนการทางการศึกษานั"นให้ความสําคญั
กบัการจดัการเรียนรู้ที�มีทอ้งถิ�นเป็นฐานรากของการพฒันา (Local Base Development) บนพื"นฐาน
ของวฒันธรรมประเพณี และความตอ้งการของทอ้งถิ�น ที�พบว่าหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา 
องักฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย เกาหลี และญี�ปุ่น มีประเด็นร่วมที�น่าสนใจเกี�ยวกบัการจดัการศึกษา
ของทอ้งถิ�นหลายประการคือ 
  4.1 มีการกาํหนดนโยบายและหน่วยงานที�รับผิดชอบโดยตรง โดยมีการกระจายอาํนาจ
ให้แก่มลรัฐหรือทอ้งถิ�นบริหารจดัการที�มุ่งเป็นการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติที�ถูกตอ้ง 
ใหป้ระชาชน 
  4.2 จดัโครงสร้างพื"นฐานเกี�ยวกบัเทคโนโลยใีนระดบัประเทศ 
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  4.3 มีการพฒันาแหล่งเรียนรู้ เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างเมืองการเรียนรู้
และวฒันธรรมการเรียนรู้ภายในชุมชน 
  4.4 ส่งเสริมใหชุ้มชนเป็นฐานของการพฒันาการจดัการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  4.5 ใหค้วามสาํคญัแก่บา้นวา่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตพฒันาพ่อแม่ ผูป้กครองให้เป็น 
ผูเ้รียนรู้ตลอดชีวติ 
  4.6 ส่งเสริมสถานประกอบใหจ้ดัการศึกษาภายในองคก์รอยา่งต่อเนื�อง 
 5. บทสังเคราะห์รูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื�อพฒันาทอ้งถิ�น 
  การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงการเปรียบเทียบแนวคิดการจดัการศึกษาของประเทศต่างๆ 
ผูว้จิยัไดท้าํการสังเคราะห์เป็นรูปแบบการจดัการศึกษาเพื�อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยัต่อไป 
ประกอบดว้ย 4 รูปแบบ ดงันี"  
  5.1 รูปแบบที� 1 รูปแบบการจดัการศึกษาเพื�อคนทั"งมวล (Education for All) 
   การจดัการศึกษาเพื�อคนทั"งมวล (Education for All) นั"นเป็นการจดัการศึกษาให้กบั
ประชาชนทุกเพศ ทุกวยั และวยัผูใ้หญ่ (Ardragogy) เป็นการจดัการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) 
ใหทุ้กกลุ่มบุคคล ทุกกลุ่มอาชีพ (Career) กลุ่มวฒันธรรมประเพณี (Cultural) ทุกชุมชน (Community) 
ตลอดจนกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสต่างๆ ไดแ้ก่ คนจน คนเร่ร่อน ผูถู้กทอดทิ"ง ผูถู้กทาํร้ายทารุณ คนพิการ 
และผูข้าดโอกาสทางการศึกษา ฯลฯ สังเคราะห์รูปแบบการจดัการศึกษาเพื�อคนทั"งมวล (Education 
for All) โดยจาํแนกตามวยัและกลุ่มบุคคลไดด้งันี"  
   5.1.1 รูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื�อคนทุกวยั จาํแนกได ้ดงันี"  
      1) วยัเด็ก (Pedagogy) 
      2) วยัผูใ้หญ่ (Ardragogy) 
   5.1.2 การจดัการเรียนรู้ตามกลุ่มบุคคล จาํแนกไดด้งันี"  
      1) กลุ่มอาชีพ (Career) ไดแ้ก่ กลุ่มอาชีพทอ้งถิ�น 
      2) กลุ่มวฒันธรรมประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถิ�น (Cultural and Local Wisdom) 
ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลที�มีแนวปฏิบติัตามวฒันธรรมประเพณีเดียวกนั กลุ่มผูน้าํ ผูรู้้ และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
      3) กลุ่มบุคคลตามถิ�นที�อยูอ่าศยั (Community) ไดแ้ก่ ชุมชน ชนกลุ่มนอ้ย  
ผูอ้พยพ และคนต่างดา้ว 
      4) กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ไดแ้ก่ คนจน คนเร่ร่อน ผูถู้กทอดทิ"ง ผูถู้กทาํร้ายทารุณ 
คนพิการ ผูข้าดโอกาสทางการศึกษา 
   จากการศึกษานโยบายของประเทศต่างๆ พบวา่มีทิศทางที�สอดคลอ้งกนัตามนโยบาย
การจดัการศึกษาเพื�อคนทั"งมวล (Education for All) โดยมีรายละเอียดในประเด็นต่างๆ ดงันี"  
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ตาราง 5 แสดงรูปแบบการจดั 
 

การศึกษาเพื�อคนทั"งมวล (Education for All) 
เป้าหมายและ

แนวทางการศึกษา 
การศึกษาสาํหรับเด็ก การศึกษาสาํหรับผูใ้หญ่ 

1.  เป้าหมาย  1.  การศึกษาเพื�อพฒันาเยาวชนของชาติ
ใหมี้คุณลกัษณะ คุณสมบติัและ
สมรรถนะตามที�ประเทศชาติกาํหนด
และพฒันาเยาวชนใหมี้ทิศทางและ
สมรรถนะตามที�ทอ้งถิ�นตอ้งการ ไดแ้ก่ 
ความรู้ ความภาคภูมิใจในทอ้งถิ�น 
อาชีพในอนาคตของทอ้งถิ�น การ
พฒันาทอ้งถิ�น 

1. การศึกษาเพื�อการพฒันา
ใหเ้กิดการประกอบ
อาชีพที�มั�นคง 

2.  การศึกษาเพื�อความ
เขม้แขง็ดา้นสังคมและ
วฒันธรรม 

2.  นโยบาย
ทางการศึกษา 

การจดัการศึกษาในระบบ 
1.  ส่งเสริมสิทธิและความเสมอภาคใน

การศึกษา 
2.  การจดัการศึกษาภาคบงัคบัและการ

อุดหนุนการศึกษา 
3.  การจดัโอกาสทางการศึกษาใหก้บั

ผูด้อ้ยโอกาส 
4.  การจดัการศึกษาสาํหรับผูมี้

ความสามารถพิเศษ 

การจดัการศึกษาในระบบ
นอกระบบ และตามอธัยาศยั 
1.  การจดัโอกาสทางการ

ศึกษาสาํหรับบุคคลทุก
วยัทุกช่วงชีวติ 

2.   การสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ 

3.  แนวการจดั
การศึกษา 

การจดัการศึกษาในแนวทางการกระจาย
อาํนาจการศึกษาสู่ทอ้งถิ�นโดยมีชุมชน
เป็นฐาน ประกอบดว้ยสถานศึกษา 
สถาบนัครอบครัวสถาบนัทางการศึกษา
สื�อมวลชน ธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 
กลุ่มเพื�อน ศูนยก์ารเรียนรู้ ศูนยว์ฒันธรรม
และเทคโนโลย ีศูนยก์ารศึกษาทางไกล 
และ Internet 

การจดัการศึกษาในแนวทาง
การกระจายอาํนาจ
การศึกษาสู่ทอ้งถิ�นโดยมี
ชุมชนเป็นฐานประกอบดว้ย 
ศูนยก์ารเรียนรู้ สถาบนั
ครอบครัว สถาบนั
ประกอบการ สถานบนัทาง
การศึกษา สื�อมวลชน และ
อินเตอร์เน็ต 
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  5.2 รูปแบบที� 2 รูปแบบการจดัการศึกษาโดยชุมชนเป็นฐาน (Community Based 
Education) 
   การศึกษาวิเคราะห์จดัการศึกษาโดยมีชุมชนเป็นฐาน (Community Based Education) 
พบวา่จะเป็นการกระจายอาํนาจทางการศึกษาจากส่วนกลางสู่ทอ้งถิ�น โดยจาํแนกบทบาทหนา้ที�ดงันี"  
   5.2.1 ส่วนกลาง ซึ� งมีหน่วยงานทางการศึกษาของรัฐบาลกลางทาํหนา้ที�กาํหนด
นโยบายต่างๆ สนบัสนุนดา้นงบประมาณ วางแผนตามมาตรฐานและการตรวจสอบทางการศึกษา 
   5.2.2 ส่วนทอ้งถิ�น จะนาํนโยบายจากส่วนกลางไปสู่การปฏิบติั วางแผน และการ
จดัการศึกษาบนพื"นฐานและความตอ้งการของทอ้งถิ�น จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวการจดั
การศึกษาโดยมีชุมชนเป็นฐาน พบว่าในทอ้งถิ�นของหลายประเทศจดัการศึกษาบนฐานของวฒันธรรม
และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น (Cultural and Local Wisdom-Based Education) โดยไดท้าํการจดัการศึกษา
ของครอบครัว ชุมชน ประกอบดว้ยผูน้าํ ผูรู้้ ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น เป็นผูใ้ห้ความรู้ จดัให้มีศูนยก์ารเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ ทั"งนี" โดยการมีส่วนร่วมดาํเนินการจดัการศึกษาอย่างต่อเนื�อง ทั"งนี" จากการวิเคราะห์
เปรียบเทียบแนวการจดัการศึกษาโดยมีชุมชนเป็นฐานสามารถสังเคราะห์บทบาทของชุมชนและทอ้งถิ�น
ในการจดัการศึกษาได ้3 ลกัษณะ ดงันี"  
      1) บทบาทการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการ
ทาํหน้าที�เป็นคณะกรรมการในสถานศึกษา คณะกรรมการเขตพื"นที�การศึกษาและในหน่วยงาน
การศึกษาอื�นๆ ซึ� งพบวา่จะเป็นการมีส่วนร่วม Participatory ใหรู้ปแบบหุน้ส่วน Partnership 
      2) บทบาทการส่งเสริมและจดัการทางการศึกษา ไดแ้ก่ บุคลากร หรือคณะ
องคบุ์คคล สถานประกอบการ ที�ทาํหน้าที�ในฐานะภูมิปัญญาทอ้งถิ�น สถานประกอบการ ศูนยต์น้แบบ
การเรียนรู้ หรือการไดบ้ริหารแหล่งเรียนรู้ในการจดัการศึกษาเรียนรู้ระบบต่างๆ 
      3)  บทบาทการดาํเนินงานบริหารจดัการศึกษา ไดแ้ก่ หน่วยงานขององคก์าร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น ชุมชน ทอ้งถิ�น ที�มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
   ทั"งนี" ผูว้ิจยัไดส้รุปสังเคราะห์เป็นรูปแบบการจดัการศึกษาโดยมีชุมชนเป็นฐาน 
(Community Based Education) ดงัตารางต่อไปนี"  
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ตาราง 6 แสดงรูปแบบการจดัการศึกษาโดยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Education) 
 

การศึกษาโดยมีชุมชนเป็นฐาน (Community Based Education) 
บทบาทของชุมชน แนวทางการดาํเนินงาน 

ทางการศึกษา 
องคก์ร/บุคลากร/ผูเ้กี�ยวขอ้ง 

1. บทบาทการมีส่วน
ร่วมในการจดั
การศึกษา 

1. บริหารและกาํกบั 
การดาํเนินภารกิจ 
ทางการศึกษาอยา่งมี 
ส่วนร่วม (Participatory) 
ในรูปแบบหุ้นส่วน 
(Partnership) 

1.  คณะกรรมการสถานศึกษา 
2.  คณะกรรมการเขตพื"นที�

การศึกษา 
3.  คณะกรรมการองคก์รการศึกษา 

ของทอ้งถิ�น 

2. บทบาทการ
ส่งเสริมและ
จดับริการทางการ
ศึกษา 

2.  ส่งเสริมและใหบ้ริการ
ทางการศึกษาทุกระบบแก่
สมาชิกในชุมชนหรือ
ทอ้งถิ�น 

1.  การศึกษาโดยมีผูน้าํ ผูรู้้ และภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ�น เป็นผูใ้หก้าร
เรียนรู้ 

2.  การจดัการศึกษาโดยมีองคก์ร
ชุมชน/ชาวบา้น เป็น
ผูด้าํเนินการ 

3.  การจดัตั"งเครือข่ายการเรียนรู้
โดยชุมชน 

4.  สถาบนัศาสนาและสถาน
ประกอบการเขา้มามีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาของชุมชน 

5.  สื�อมวลชน และอาสาสมคัร
ส่งเสริมการศึกษา 

3. บทบาทการบริหาร
การศึกษา 

1. การบริหารการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตาม
อธัยาศยั อยา่งต่อเนื�อง
ตลอดชีวิต 

1.  องคป์กครองส่วนทอ้งถิ�น ไดแ้ก่ 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
เทศบาล องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล 

2.  องคก์รการศึกษาทอ้งถิ�นและ 
เอกชน 
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  5.3 รูปแบบที� 3 รูปแบบการจดัการศึกษาเพื�ออาชีพ (Education for Career) 
   จากการศึกษาเปรียบเทียบการจดัการศึกษาเพื�ออาชีพ (Education for Career) 
ของประเทศต่างๆ ผูว้ิจยัไดส้รุปสังเคราะห์เป็นรูปแบบการจดัการศึกษาเพื�ออาชีพ (Education for 
Career) ไดด้งัตารางต่อไปนี"  
 
ตาราง 7 แสดงรูปแบบการจดัการศึกษาเพื�ออาชีพ (Education for Career) 
 

ประเด็นการศึกษาการจดัการศึกษาเพื�ออาชีพ (Education for Career) 
เป้าหมาย อาชีพ การจดัการศึกษา 

1.  เพื�อเสริมสร้าง
รายได ้และส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน 

2.  การพฒันาคุณภาพ
ผลผลิตโดย การ
พฒันาฝีมือ และ
แรงงาน 

3.  การใชน้วตักรรม
และเทคโนโลยี
พฒันาคุณภาพ
ผลผลิตและส่งเสริม
กระบวนการดา้น
อาชีพทอ้งถิ�น 

4.  สร้างโอกาสและ
สิทธิทางการศึกษา
ใหก้บัประชาชน
อยา่งทั�วถึง 

กลุ่มอาชีพประกอบดว้ย 
1. การเกษตร เช่น การเลี"ยง

สัตว ์เกษตรเชิงนิเวศวทิยา 
เกษตรประยกุต ์

2.  จกัสาน สิ�งประดิษฐ ์และ
งานช่างฝีมือต่างๆ เช่น ทอ
เสื�อ ทอผา้ 

3.  อาหารและผลิตภณัฑแ์ปร
รูป เช่นการทาํขนม อาหาร
สาํเร็จรูป 

4.  การบริการและการ
ท่องเที�ยว ไดแ้ก่ การ
ใหบ้ริการ คา้ขาย ตดัเยบ็
เสื"อผา้ ตดัผม เสริมสวย 
ฯลฯ 

5.  กลุ่มอาชีพดา้นสุขภาพ 
6.  กลุ่มอาชีพเชิงวฒันธรรม

และเทคโนโลย ี

1.  การศึกษาในระบบนอกระบบ 
และตามอธัยาศยั 

2.  การศึกษาเรียนรู้โดยสถาน
ประกอบการ 

3.  การศึกษาโดยครอบครัว 
4.  การเรียนรู้โดยชุมชน 
5.  การฝึกอาชีพในศูนยก์ารเรียนรู้

ชุมชน (CLC : Community 
Learning Centre) 

 
  สําหรับการศึกษาอาชีพในทอ้งถิ�นของไทยพบว่ามีการจดัการศึกษาทั"งในระบบ
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั เช่น อาชีพดา้นการเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การทาํไร่ ทาํนา ยาสูบ ฯลฯ 
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อาชีพดา้นการจกัสาน งานฝีมือ และสิ�งประดิษฐ์ ไดแ้ก่ ผา้ทอ ทาํทอง ตูไ้มแ้กะสลกั การทอเสื�อ 
เครื�องปั" นดินเผา เครื�องจกัสาน ไมก้วาด ฯลฯ กลุ่มอาชีพด้านอาหารและผลิตภณัฑ์แปรรูป ไดแ้ก่ 
การทาํขนม ผลิตภณัฑ์เครื�องดื�ม อาหารแปรรูปครัวเรือน และกลุ่มอาชีพดา้นบริการและการท่องเที�ยว 
เช่น การโรงแรมและที�พกั การใหบ้ริการยานพาหนะ การนวด และเสริมสวย ฯลฯ 
  5.4 รูปแบบที� 4 รูปแบบการจดัการศึกษาบนฐานของวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
(Cultural and Local Wisdom Based Education) 
   การศึกษาแนวคิดในการจดัการศึกษาบนฐานของวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ�น
(Cultural and Local Wisdom Based Education) ประมวลสรุปสังเคราะห์เป้าหมายการจดัการศึกษา
ได ้3 ประการคือ 
   5.4.1 การจดัการศึกษาเพื�อพฒันาศกัยภาพของบุคคล 
   5.4.2 การจดัการศึกษาเพื�อพฒันาครอบครัวและชุมชน 
   5.4.3 การจดัการศึกษาเพื�อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถิ�นและประเทศชาติ 
 
ตาราง 8 แสดงรูปแบบการจดัการศึกษาบนฐานของวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ�น (Cultural and Local 

Wisdom Based Education) 
 

การจดัการศึกษาบนฐานของวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  
(Cultural and Local Wisdom-Based Education) 

เป้าหมาย สาระการเรียนรู้ แนวการจดัการศึกษา 
1. การจดัการศึกษาเพื�อ

พฒันาศกัยภาพของ
บุคคล 

1.  การถ่ายทอดพิธีกรรม
วฒันธรรมและประเพณี
ทอ้งถิ�น 

2.  การถ่ายทอดอาชีพบรรพบุรุษ 

1. การจดัการศึกษาโดยครอบครัว 
2.  การศึกษาโดยมีผูน้าํ ผูรู้้  

ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น เป็นผูใ้ห้
ความรู้ 

2. การจดัการเพื�อ
พฒันาครอบครัว
และชุมชน 

1.  การเรียนรู้เกี�ยวกบัวถีิ
ชีวติประจาํวนัเทศกาลของ
ครอบครัวและทอ้งถิ�น 

2.  การเรียนรู้เชิงเอกลกัษณ์ของ
หญิงชายตามทศันะของชุมชน
และทอ้งถิ�น 

 

1.  การจดัการศึกษาโดยครอบครัว 
ชุมชน 

2.  การศึกษาโดยมีผูน้าํ ผูรู้้ ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ�นเป็นผูใ้หค้วามรู้ 

3.  การศึกษาจากตวัแบบ นิทานและ
พิธีกรรมทอ้งถิ�น 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

 

การจดัการศึกษาบนฐานของวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  
(Cultural and Local Wisdom Based Education) 

เป้าหมาย สาระการเรียนรู้ แนวการจดัการศึกษา 

3. การจดัการเพื�อ
การศึกษาพฒันา

เศรษฐกิจและ

สังคมทอ้งถิ�น
และประเทศชาติ 

1.  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ทางสังคมและการเมือง 

2.  การศึกษาพฒันาทกัษะอาชีพการ

ส่งเสริมรายไดแ้ละพฒันา
เศรษฐกิจ 

3.  การเรียนรู้นวตักรรมและ
เทคโนโลยพีื"นบา้นและ

เทคโนโลยอีนัทนัสมยั 

1.  การศึกษาโดยมีผูน้าํ ผูรู้้ ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ�นเป็นผูใ้หค้วามรู้ 

2.  โดยศูนยก์ารเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้

และสถานประกอบการ 

 

  จากการที�ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการจดัการศึกษาของประเทศต่างๆ และนาํมา

สังเคราะห์เป็นรูปแบบการจดัการศึกษา ทั"ง 4 รูปแบบคือ 1)รูปแบบการจดัการศึกษาเพื�อคนทั"งมวล 
(Learning for All)  2) รูปแบบการจดัการศึกษาโดยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning)    

3) รูปแบบการจดัการศึกษาเพื�ออาชีพ (Learning for Career) และ 4) รูปแบบการจดัการศึกษาบนฐาน
ของวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ�น (Cultural and Local Wisdom-Based Learning) จะเป็นแนวคิด

พื"นฐานของการวิจยัเพื�อนาํเสนอรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื�อพฒันาทอ้งถิ�นของจงัหวดัสุโขทยั 

ที�เหมาะสมต่อไป 
 

งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 ในปัจจุบนั การจดัการท่องเที�ยวจึงไดเ้ปลี�ยนแนวทางการจดัการที�มุ่งสนบัสนุนให้ชุมชน

เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยวมากขึ"น ดงัจะพบวา่มีงานศึกษาวจิยัเพื�อศึกษาผลกระทบ

จากการท่องเที�ยวและประมวลองค์ความรู้เกี�ยวกบัการจดัการท่องเที�ยวที�ย ั�งยืนโดยชุมชน ผ่านมิติ
ของการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที�ยวเชิงนิเวศ การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม การท่องเที�ยว 

ทางเกษตร และการท่องเที�ยวในรูปแบบอื�นในพื"นที�ต่างๆ มีเป็นจาํนวนมาก โดยจะขอยกงานศึกษา

ที�เกี�ยวขอ้งบางส่วน ประกอบแนวทางการศึกษาในครั" งนี"  
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 งานวจัิยต่างประเทศ 

 ยงั และฟลาวเวอร์ส (Young and Flowers.  1982 : 32)  ทาํวิจยัเรื�อง การศึกษานกัท่องเที�ยว 

ที�เดินทางเขา้มาท่องเที�ยวใน Cook Country Forest Preserve District (CCFPD) ซึ� งเป็นเขตป่าสงวน

แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา พบว่า นักท่องเที�ยวมีความพึงพอใจต่อพื"นที�และลกัษณะของป่าไม ้

ตามธรรมชาติ มีความเงียบสงบและไม่ตอ้งการเปลี�ยนแปลงสภาพธรรมชาติใดๆ ในแหล่งท่องเที�ยว 

เช่น การก่อสร้างสิ�งอาํนวยความสะดวกในดา้นนนัทนาการ นกัท่องเที�ยวมีความตอ้งการที�จะพกัแรม

ในสภาพธรรมชาติมากกวา่ 

 อีไล (Ealine.  1984 : 45) ศึกษาเกี�ยวกบัความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวที�มีต่อนนัทนาการ

และสวนสาธารณะของเอกชนในนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการสํารวจประชาชนที�มาเที�ยว 

จาํนวน 9,800 คน  โดยใชแ้บบสอบถามเพื�อทราบระดบัความพึงพอใจในระดบัมาก  คิดเป็นร้อยละ  

68.82  ความพึงพอใจในดา้นการจดัโปรแกรมกิจกรรมนนัทนาการอยูใ่นระดบัมากทั"งชายและหญิง 

ใกลเ้คียงกนัคิดเป็นร้อยละ 50 สาํหรับอาชีพส่วนใหญ่เป็นนกัธุรกิจมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก

ทั"งดา้นสภาพพื"นที�และนนัทนาการ รองลงมาคือ ขา้ราชการ นกัเรียน นกัศึกษา 

 แม็คอินทอช และ เกิร์ดเนอร์ (McIntoch and Goeldner.  1986 : 14) ไดศึ้กษาและให้แนวคิด

อุปสงคด์า้นการท่องเที�ยวหรือความตอ้งการซื"อสินคา้ทางการท่องเที�ยว (Demand to a Destination) 

ประกอบดว้ย “แนวโนม้ที�จะเดินทางท่องเที�ยว” (Propensity to Travel) เป็นความเตม็ใจที�จะเดินทาง

หาประสบการณ์ในแหล่งท่องเที�ยวที�เลือกสรรแลว้ ซึ� งมีปัจจยัสําคญั คือ แรงจูงใจทางการท่องเที�ยว

และลกัษณะทางจิตวิทยาของนกัท่องเที�ยว คือ ลกัษณะนิสัยเฉพาะบุคคลของนกัท่องเที�ยวที�มีความชอบ

การท่องเที�ยวแตกต่างกนั นอกจากนี" ยงัมีสถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจหรือขอ้มูลประชากรศาสตร์ 

ซึ� งก็คือ ลกัษณะทางสังคมและสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว พร้อมดว้ยประสิทธิภาพ 

ทางการตลาดเป็นตวัชกัจูง ซึ� งก็คือ ประสิทธิภาพทางดา้นการตลาดของหน่วยงานที�รับผิดชอบให้

แหล่งท่องเที�ยวเป็นที�รู้จกัและน่าสนใจ  

 นอกจากแนวโน้มที�จะเดินทางแล้ว ยงัมีอุปสรรคหรือ “ความตา้นทานการเดินทาง” 

(Resistance) เขา้มาขดัขวางอีกดว้ย ไดแ้ก่ “ระยะทางดา้นเศรษฐกิจ” คือ เวลาและตน้ทุนในการเดินทาง 

จากที�พกัอาศยัไปยงัแหล่งท่องเที�ยว “ระยะทางดา้นวฒันธรรม” คือ ความแตกต่างทางวฒันธรรม

ของแหล่งท่องเที�ยวและวฒันธรรมของนกัท่องเที�ยว “ตน้ทุนค่าบริการ” ยิ�งตน้ทุนค่าบริการในแหล่ง

ท่องเที�ยวสูงก็ยิ�งเกิดความตา้นทานในการเดินทางสูง และ “คุณภาพของการบริการ” ก็เป็นปัจจยั 

สําคญั ถา้คุณภาพการบริการในแหล่งท่องเที�ยวสูง การตา้นทานการท่องเที�ยวก็จะตํ�า และสุดทา้ยคือ 

“ฤดูกาล” มีผลต่อความตอ้งการของนกัท่องเที�ยวมากเช่นกนักล่าวคือ ความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที�ยว 
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จะขึ"นกบัช่วงเวลาในปีหนึ�งๆ ดว้ย วา่ไดว้างแผนท่องเที�ยวพกัผอ่นในระยะใด ตวัอยา่ง การเล่นสกี 

ความตอ้งการจะสูงในฤดูหนาว และความตา้นทานต่อการเดินทางไปเล่นสกีจะตํ�าในฤดูร้อน กล่าวไดว้า่

แนวโนม้ที�จะเดินทางจะถูกความตา้นทานลดทอนบทบาทลง 

 เอด็บชั และ อุคากา้ (Egbuche and Ukaga.  2008 : 25) ไดท้าํการศึกษาในเรื�อง การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน โดยทาํการศึกษาในพื"นที�เมืองซินฮุย มณฑลกวางตุง้ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน คณะผูว้จิยัไดใ้ชก้ารประเมินที�มุ่งเนน้การอภิปรายกลุ่มและประเมินผล
การมีส่วนร่วมแบบวิธีการออกแบบรวมของดีลแมน ( Dillman Total Design Method : TDM) 
โดยการศึกษานี" จะสังเกตการปฏิสัมพนัธ์กบัชุมชนและการใช้ทรัพยากรในพื"นที�ราบลุ่มเมืองซินฮุย 
มณฑลกวางตุง้จีน จากการศึกษาแสดงให้เห็นผลของกิจกรรมในเชิงพาณิชยมี์สูงและเกิดผลกระทบ 
ที�สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มบริเวณชายฝั�งปัจจยักระทบอื�นๆ รวมถึงกฎหมาย และการจดัการระบบ
นิเวศ การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หลกัเกณฑ์แนวทางสากล และการใชป้ระโยชน์ทรัพยากร
ป่าชายเลนในพื"นที� เมื�อพิจารณาถึงการท่องเที�ยวที�มีศกัยภาพสูง การสํารวจพื"นที�ซึ� งมีความจาํเป็น 
ในการติดต่อประสานงานกนัในชุมชน ส่งเสริมการศึกษาแก่คนในชุมชน เพื�อเพิ�มมูลค่าและความ 
สาํคญัแก่ระบบนิเวศวทิยาและเศรษฐกิจของพื"นที�ลุ่มแม่นํ"าแห่งนี"   
 คาร์ดคา และเนปาล (Khadka and Nepal.  2010 : 32) ไดท้าํการศึกษาเรื�องการตอบสนอง
ของคนในทอ้งถิ�นในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษเ์ขตพื"นที�อนุรักษ์ อนันาเพอนา ประเทศเนปาล 
ผลการศึกษาพบว่าความแตกต่างที�สําคญัระหว่างสองกลุ่มในแง่ของการมีส่วนร่วมในชุมชน อุปสรรค
ต่อการมีส่วนร่วมและการรับรู้ผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม เนื�องจากมีความแตกต่างเชิงพื"นที� 
ความแตกต่างทางประชากร และความแตกต่างทางดา้นทศันคติ สองกลุ่มหมู่บา้นมีความตอ้งการ
ค่านิยมและและปัจจยัแรงจูงใจในการที�ไม่สามารถระบุและปฏิบติัไดช้ดัเจน การวิจยัระบุวา่ตอ้งใช้
หน่วยงานอนุรักษที์�จะสร้างสรรคใ์นการกาํหนดกลยุทธ์และโครงการที�เหมาะสมกบักลุ่มสังคมเฉพาะ 
เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพของชุมชนในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์
 งานวจัิยในประเทศ 

 ธวชัชยั  บุญโชติ (2538 : 28)  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
ศึกษาวิจยัเรื�อง การเปลี�ยนแปลงอนัเกิดจากการพฒันาการท่องเที�ยวในชุมชนชนบท : กรณีศึกษา
สามเหลี�ยมทองคาํ ในบา้นสบรวกซึ� งเป็นที�อยู่ของชาวไทยเชื"อชาติไทยใหญ่ พบว่าการท่องเที�ยว
เป็นเครื�องมือสาํคญัในการพฒันาชนบท เพราะที�บา้นสบรวกนี"  ได้ดาํเนินการจดัการท่องเที�ยว 
โดยไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐโดยตรง แต่เนน้การมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถิ�นเป็นปัจจยัหลกั
ในการผลกัดนัการท่องเที�ยวให้ประสบความสาํเร็จ โดยบา้นสบรวกได้ใช้กุศโลบาย 2 ประการ 
ในการพฒันาการท่องเที�ยว คือ การฟื" นฟูวฒันธรรมดั"งเดิม (Revitalization) และการยอมรับ (Adoption) 
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การเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ"น ผลจากการพฒันาโดยการใช้การท่องเที�ยวเป็นเครื� องมือทาํให้พบว่า  
การท่องเที�ยวไดก่้อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงอยา่งมากทั"งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การถือ
ครองที�ดินและการใชที้�ดิน คือชาวบา้นไดเ้ปลี�ยนอาชีพมาทาํการท่องเที�ยวมากขึ"น มีรายไดต่้อครัวเรือน
สูงขึ"นและราคาที�ดินพุ่งสูงขึ"น ซึ� งกระตุน้ให้เกิดความแตกต่างทางสังคมและวตัถุนิยม แต่ในระยะยาว
อาจเกิดผลกระทบทางลบไดถ้า้ปราศจากการควบคุมหรือดูแลมลภาวะทางนํ" า ทศันะอุจาดและการ
รุกลํ"าพื"นที�ป่าโดยชาวบา้น ซึ� งจะนาํมาซึ� งการเปลี�ยนแปลงต่อสิ�งแวดลอ้มในระยะยาวได ้
 ยศ  สันตสมบติั และคณะ (2544 : 22)  มหาวทิยาวยัเชียงใหม่ศึกษาวจิยัเรื�อง การท่องเที�ยว 
เชิงนิเวศ : ความหลากหลายทางวฒันธรรมและการจดัการทรัพยากร  ที�ศึกษาถึงระบบและภูมิปัญญา
ในการจดัการทรัพยากร และการท่องเที�ยวมีผลกระทบต่อการปรับตวัทางวฒันธรรมและศกัยภาพ
ของชุมชนในการจดัการการท่องเที�ยว รวมถึงจะเป็นการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนเพื�อรองรับ
การท่องเที�ยวเชิงนิเวศอยา่งไร ในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 7 แห่ง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  โดยใชก้ระบวนการ
ศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม PAR (Participatory  Action   Research)  เป็นระยะเวลา 
ในการวิจยั 2 ปี ผลการศึกษาพบวา่ 1) บริบทของการท่องเที�ยวเชิงนิเวศในเขตภาคเหนือตอนบน
เชื�อมโยงกบัปัญหาความดอ้ยพฒันาและความเป็นคนชายขอบของกลุ่มชาติพนัธ์ต่างๆ ที�ถูกทาํให้
เป็น “ผูถู้กท่องเที�ยว” ถูกเอารัดเอาเปรียบดา้นค่าตอบแทนจากบริษทัท่องเที�ยว และถูกกาํหนดจาก
ภายนอกว่าเป็นชนชั"นที�ดอ้ยกว่า ส่งผลให้กลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆขาดความมั�นใจในตนเอง จนไม่กลา้
ต่อรองกบัภายนอกที�เขา้มาทาํลายสภาพแวดลอ้ม และละเมิดประเพณีและศกัดิ[ ศรีทางวฒันธรรม
ของตนได ้2) ผลการศึกษาในดา้นการท่องเที�ยวเชิงนิเวศกบัศกัยภาพของชุมชนในการจดัการทรัพยากร 
พบวา่ ชุมชนที�เป็นแหล่งท่องเที�ยวมกัมีทรัพยากรธรรมชาติที�สวยงาม สภาพป่าสมบรูณ์ซึ� งเป็นเงื�อนไข
สําคญัที�ทาํให้นกัท่องเที�ยวเลือกมาชม ทั"งนี" เนื�องจากชุมชนมีภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเรื�องระบบการผลิต
และการจดัการทรัพยากร ที�อยูบ่นความสัมพนัธ์ของระบบเครือญาติ มาตั"งแต่อดีตและต่างมีสํานึก
ร่วมกนัเรื� องการใช้และได้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน แต่ประโยชน์ขาการท่องเที�ยวที�ผ่านมา 
กลบัตกอยู่กบับริษทัที�นาํเที�ยวเป็นจาํนวนมาก และส่งผลกระทบจากการท่องเที�ยว คือ การเขา้มา 
ของนกัท่องเที�ยวกบัการรองรับของทรัพยากรที�ไม่สมดุลกนัในระยะยาว ชุมชนจะตอ้งคิดและวางแผน
ในการรองรับมากขึ"น รวมไปถึงการร่วมมือกนัเป็นเครือข่ายในวงกวา้งมากขึ"น เพื�อทาํการรักษา
สภาพแวดลอ้มในระดบัที�กวา้งกว่าชุมชน หมู่บา้นของตน และการรองรับสิทธิของชุมชนในการ
จดัการทรัพยากรตามกฎหมายที�ตอ้งเร่งผลกัดนัเป็นจริงมากขึ"น เหล่านี" จะช่วยให้ชาวบา้นไดป้ระโยชน์
จากการจดัการทรัพยากรและการท่องเที�ยวไดม้ากขึ"น  ซึ� งจะส่งผลต่อการจดัการท่องเที�ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพและนาํไปสู่การพฒันาสังคมที�ย ั�งยืนได ้ 3) ในเรื�องของการท่องเที�ยวเชิงนิเวศกบัศกัดิ[ ศรี 
และอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมพบว่าการเขา้มาของนกัท่องเที�ยวซึ� งเขา้มาพร้อมกบัความทนัสมยันั"น 
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ไดส่้งผลต่อการเปลี�ยนแปลงหรือทาํลายวฒันธรรมทอ้งถิ�นและวิถีชีวิตของชุมชน ซึ� งเป็นตน้ทุน 
การท่องเที�ยวอีกประการหนึ�งดงัจะพบวา่ แบบแผนจารีตและประเพณีที�ชุมชนแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ไดส้ร้างและแสดงตามวาระและโอกาสสําคญัๆนั"น ไดถู้กนาํมาแสดงให้นักท่องเที�ยวชม(Tourist  
Display ) อยา่งพรํ�าเพรื�อจนขาดเนื"อหาสาระเดิม และไม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง การศึกษาวิจยั
ในครั" งนี" จึงไดเ้ปิดเวทีการพูดคุยกบัชาวบา้นและชุมชนเพื�อคน้หา “ตวัตน” และการสร้างความหมาย
ให้กบัวิถีชีวิตโดยผ่านการตีความขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื�อและพิธีกรรม เพื�อให้มองเห็น
ความสําคญัของตนเองและเป็นผูก้าํหนดว่าพวกเขาตอ้งการ “นาํเสนอ” ตนเองเป็นใครต่อนกัท่องเที�ยว
และสามารถพลิกบทบาทมาเป็นผูก้าํหนดตนเองมากขึ" น เพื�อสร้างความเท่าเทียมกับภายนอกได ้ 
4) ศกัยภาพของชุมชนในการจดัการท่องเที�ยว เป็นการสร้างกระบวนการในการจดัการท่องเที�ยว
โดยชาวบา้นมีบทบาทสําคญั คือ เริ�มจากการคดัเลือกตวัแทนจากชาวบา้นเพื�อทาํหนา้ที�ในการวางแผน
และจดัการท่องเที�ยว รวมถึงประสานงานกบัส่วนต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการท่องเที�ยว  จดัทาํแผนงาน
และโปรแกรมการท่องเที�ยวของหมู่บา้น  เตรียมแผน การประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยว เตรียมความ
พร้อมดา้นการให้บริการ และมีหน้าที�ประชุมหารือเพื�อติดตามการทาํงานและแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
เหล่านี" คือ ศกัยภาพของชุมชนกบัการจดัการดา้นการท่องเที�ยวอย่างเป็นระบบ 5) การท่องเที�ยวกบั
การพฒันาอยา่งย ั�งยืน โดยพิจารณาจากตวัชี" วดัในเรื�องความสมบรูณ์ของธรรมชาติแวดลอ้ม การกระจาย
รายได ้และโครงการพฒันาชุมชนที�มีการนาํรายได ้จากการท่องเที�ยวมาใชพ้ฒันาชุมชนของตนเอง 
ทา้ยสุดคือเกิดกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดไปยงัผูน้าํรุ่นใหม่ 6) ปัญหา ขอ้จาํกดั ที�พบจาการวิจยั 
คือ ขอ้จาํกดัในระดบัพื"นที� คือการขาดความเชื�อมั�นของชาวบา้น ทาํให้เกิดความขดัแยง้ภายในชุมชน  
ความตอ้งประสิทธิภาพของผูน้าํและองค์กรชุมชนในการบริหารจดัการ รวมถึงขาดเครือข่ายชุมชน 
ในการจดัการทรัพยากรร่วมกนั และปัญหาการประสานงานจากรัฐที�ขาดนโยบายส่งเสริมอยา่งชดัเจน 
และการประสานงานกบัผูป้ระกอบการภาคเอกชน โดยเอกชนมองว่าการบริหารจดัการท่องเที�ยว
ของชาวบา้นเป็นการแข่งขนักบัภาคเอกชน จึงจดัเวทีเพื�อพูดคุยร่วมกนัหลายฝ่าย ทั"งนี"  หน่วยงาน
ภาครัฐตอ้งดาํเนินการประสานและสร้างความเขา้ใจที�ดีต่อกนัในทุกฝ่าย 
 สินธ์ุ  สโรบล และคณะ (2546 : 8) ไดท้าํการรวบรวมองคค์วามรู้เกี�ยวกบัการท่องเที�ยว
โดยชุมชน ตลอดจนสร้างและพฒันาฐานขอ้มูล รวมทั"งสรุปประสบการณ์ในกระบวนการทาํงาน 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการท่องเที�ยวโดยชุมชนในพื"นที�ภาคเหนือทั"งหมด 32 โครงการ ผา่นกระบวนการวิจยั
โครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และรวบรวมไวใ้นหนงัสือ การท่องเที�ยวโดย ชุมชน : 
แนวคิดและประสบการณ์พื"นที�ภาคเหนือ  โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากโครงการประสานงานวิจยั
และพฒันาเครือข่ายการท่องเที�ยวโดยชุมชน สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) สํานกังานภาค 
โดยใชป้ระเด็นการท่องเที�ยวเชิงนิเวศเป็นแนวทางการศึกษาและเพื�อใชก้ารวิจยัเป็นเครื�องมือ ในการ



 72

ยกระดบัการท่องเที�ยวที�ดาํเนินการโดยชุมชน บนฐานคิดที�วา่ทาํอยา่งไรให้การท่องเที�ยวสร้างความ
ย ั�งยนืใหฐ้านทรัพยากรและการมีส่วนสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชน 
 มณีวรรณ  ผิวนิ�ม (2547 : 18) ไดศึ้กษาวิจยัเรื�อง พฒันาการและผลกระทบของการท่องเที�ยว
กรณีศึกษาชุมชนตลาดนํ" า  โดยศึกษาตลาดนํ" าสองแห่งคือตลาดนํ" าดาํเนินสะดวก และตลาดนํ" าตลิ�งชนั 
ผลการศึกษาพบว่า การท่องเที�ยวเป็นปัจจยัหนึ� งที�ทาํให้ตลาดนํ" าเปลี�ยนแปลงรูปแบบการจดัการ
ทรัพยากรทอ้งถิ�นไปจากเดิม และทาํให้ตลาดนํ" าสามารถคงอยู่ต่อในสังคมไทยได ้เพราะตลาดนํ" า
กลายเป็นแหล่งรายได้ของชุมชน แต่ขณะเดียวกนัก็ส่งผลกระทบต่อชุมชนทั"งสองชุมชนในดา้น
สิ�งแวดลอ้ม ปัญหาขยะ นํ" าเสีย มลพิษทางอากาศ และเสียง การทาํลายทศันียภาพของชุมชนในตลาดนํ" า 
ทศันคติและพฤติกรรมของคนในชุมชนต่อนกัท่องเที�ยวเปลี�ยนแปลงไป มีการเอาเปรียบและหลอกลวง
นกัท่องเที�ยวมากขึ"น  แต่ผลกระทบดา้นบวกที�เกิดคือ การท่องเที�ยวช่วยสร้างงานให้คนในชุมชน 
ไดพ้ฒันาคุณภาพชีวติ เนื�องจากมีการปรับปรุงพื"นที� ปรับปรุงการคมนาคมและสาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน และยงัช่วยอนุรักษว์ฒันธรรมช่วยกระตุน้ให้คนในชุมชนสนใจประวติัศาสตร์และวฒันธรรม
ทอ้งถิ�น และช่วยสร้างชื�อเสียงให้แก่ชุมชน จากการศึกษาพบวา่ ปัญหาหลกัที�ควรไดรั้บการแกไ้ข 
ในการจดัการการท่องเที�ยวตลาดนํ" าไดแ้ก่ 1) ปัญหาในการบริหารและการจดัการ เนื�องจากตอ้งอาศยั
ความร่วมมือใจจากหลายฝ่าย ในการรักษาและดาํรงสภาพของตลาดนํ" าตามที�นกัท่องเที�ยวตอ้งเห็นไว้
อยู่ต่อไป 2) ปัญหาเกี�ยวกบัภาพลกัษณ์และรูปแบบของตลาดนํ" า เนื�องจากวิถีชีวิตและสภาพแวดลอ้ม
เปลี�ยนไปทาํให้ตลาดนํ" าหมดบทบาทต่อชุมชน ดังนั"นตลาดนํ" าในปัจจุบนัจึงถูกสภาพแวดล้อม
เปลี�ยนไปทาํให้ตลาดนํ" าหมดบทบาทต่อชุมชน  ดงันั"นตลาดนํ" าในปัจจุบนัจึงถูกจดัตั"งขึ"นเพื�อการ
ท่องเที�ยว ไม่ใช่สิ�งที�เกิดขึ"นจากวิถีชีวิตเหมือนในอดีตอีกต่อไป 3) ปัญหาการหลอกลวงนกัท่องเที�ยว 
คือ การขายสินคา้เกินราคา สินคา้ไม่มีคุณภาพ 4) ปัญหาการกระจายรายไดจ้ากการท่องเที�ยวในชุมชน
อยา่งไม่เป็นธรรม 5) ปัญหาเกี�ยวกบัสิ�งอาํนวยความสะดวกพื"นฐานแก่นกัท่องเที�ยว เช่น ความสะอาด
ของสถานที� หอ้งนํ"าสกปรกไม่เพียงพอ ขอ้มูลแผน่พบัเป็นภาษาต่างๆไม่เพียงพอ 
 สมพงษ ์ ธงไชย และคณะ (2547 : 121) ไดศึ้กษาวิจยัเรื�อง ความพร้อมในการบริการดา้น
อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวโดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นของไทยในกลุ่มจงัหวดัริมแม่นํ" าโขง
ตอนล่าง (มุกดาหาร อาํนาจเจริญ อุบลราชธานี) ผลการศึกษาความพร้อมของการบริหารการท่องเที�ยว
ขององค์กรปกครองท้องถิ�นระดบัต่างๆพบว่าจุดแข็งคือ พื"นที�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
มีความพร้อมดา้นทรัพยากรแหล่งท่องเที�ยวที�สวยงามเป็นธรรมชาติ และการจดัการกิจการที�เกี�ยวกบั 
การท่องเที�ยว เช่น สินคา้หัตถกรรม เป็นตน้ ส่วนจุดอ่อนคือ บุคลากร การขาดงบประมาณสนับสนุน
เพื�อสิ�งอาํนวยความสะดวกและบริการรองรับนกัท่องเที�ยว  นอกจากนี"ผลกระทบที�เกิดขึ"นทางบวก
คือ การเปลี�ยนแปลงดา้นเศรษฐกิจที�ดี สร้างอาชีพและเพิ�มการจา้งงาน  ส่งเสริมให้มีการหวงแหน
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วฒันธรรมประเพณีมากขึ"น  ส่วนผลทางลบ  ซึ� งมีบา้งไม่มากนกั คือ การเปลี�ยนแปลงวิถีชีวิตของคน
ในทอ้งถิ�น การทาํลายแหล่งท่องเที�ยวและทรัพยากรธรรมชาติ ความสิ"นเปลืองในการจดัระเบียบ
ทอ้งถิ�น การแก่งแยง่ผลประโยชน์ของคนในทอ้งถิ�น และความปลอดภยัของนกัท่องเที�ยว 
 สายใจ  คุม้ขนาบ (ออนไลน์ : 2547) ไดศึ้กษาเรื�อง การท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ ์กรณีศึกษา
ตลาดนํ"าตลิ�งชนั เพื�อศึกษาพฒันาการของการท่องเที�ยวที�ตลาดนํ" าตลิ�งชนั และศึกษารูปแบบในการ
จดัการการท่องเที�ยวที�ตลาดนํ"าตลิ�งชนั พบวา่ พฒันาการของการท่องเที�ยวที�ตลาดนํ" าตลิ�งชนั แบ่งไดเ้ป็น 
3 ช่วงใหญ่ 1) ตลาดนํ" าตลิ�งชนัในอดีต (ก่อน พ.ศ. 2530) 2) ตลาดนํ" าตลิ�งชนั ยุคตลาดสินคา้เกษตร
และ 3) ตลาดนํ" าตลิ�งชนัยุคทวัร์คลอง (พ.ศ.2540 - 2548) พฒันาการดงักล่าวเป็นการตอบสนองต่อ
การเปลี�ยนแปลงทางกายภาพและโครงสร้างพื"นฐาน เช่น แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายส่งเสริมดา้นการท่องเที�ยวของระดบัประเทศและกรุงเทพมหานครรวมไปถึงการผลกัดนั
แนวคิดดา้นการมีส่วนร่วม และการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ และพฒันาการที�สําคญัอีกประการหนึ� ง 
ของตลาดนํ" าตลิ�งชนัคือ เมื�อมีกระแสตื�นตวัเรื�องการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษใ์นช่วงปี พ.ศ. 2545 ตลาดนํ" า
ตลิ�งชนัไดน้าํเอาแนวคิดเรื�องการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษม์าใชใ้นการจดัการท่องเที�ยวทวัร์คลองที�ตลาดนํ" า
ตลิ�งชนัดว้ย  




