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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  
 เนื้อหาในบทนี้ได้มีการทบทวนวรรณกรรมที่ครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทาง
แม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า ดังนี้ 
 1. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 2. การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 3. กลุ่มท่องเที่ยวในชุมชน 
 4. การพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีดังนี้ 
  
 1. ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (cultural tourism) เป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้น
เรื่อยๆ จากการที่นักท่องเที่ยวได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะและความพิเศษของจุดหมาย
ปลายทาง และมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อๆ กัน ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ค่อนข้างมีความหลากหลาย นิยามหนึ่งที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางคือนิยามของ Richards 
(1997: 24) ที่กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การเคลื่อนไหวของบุคคลเพ่ือทําให้สิ่ง
ดึงดูดทางวัฒนธรรม (cultural attraction) ซึ่งมีอยู่ในสถานที่ของเขานํามาซึ่งสารสนเทศและ
ประสบการณ์ใหม่ที่พึงพอใจแก่ผู้ที่มีความต้องการด้านวัฒนธรรม 
 Silberberg (1995: 361) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การ
เดินทางของบุคคลเข้ามาเย่ียมเยือนชุมชนต่างถิ่น โดยชุมชนเจ้าของพื้นที่ (host community) ได้มี
การใช้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วิทยาการ วิถีชีวิต หรือมรดกของชุมชนจูงใจให้บุคคลสนใจเดินทางมายัง
ชุมชน  
 บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา และเพ็ญศิริ ศรีคําภา (2557: 209) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม หมายถึง การเดินทางของผู้คนหรือกลุ่มคนจากสถานที่ที่อยู่ประจําไปยังท้องถิ่นอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ประกอบการเรียนรู้ การสัมผัส การชื่นชมเอกลักษณ์
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ความงดงามทางวัฒนธรรม คุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของกลุ่มชนอื่น และความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม  
 จากความหมายข้างต้นนี้จะสังเกตได้ว่า การให้นิยามการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแม้จะมีความ
หลากหลาย แต่นิยามดังกล่าวน้ันต่างพูดถึงวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นสําคัญ 
โดยเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ อันประกอบด้วยการเรียนรู้ การสัมผัส การชื่น
ชมเอกลักษณ์ความงดงามทางวัฒนธรรม คุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของกลุ่มคน 
ศิลปะ สถาปัตยกรรม โบราณสถานโบราณวัตถุ ภาษา การแต่งกาย ตลอดจนความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา และเพ็ญศิริ ศรีคําภา, 2557: 210)  
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การเคลื่อนไหวของบุคคลเพื่อทําให้
สิ่งดึงดูดทางวัฒนธรรมส่งผลให้เกิดการเดินทางของผู้คนหรือกลุ่มคนเพื่อแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ 
เรียนรู้ สัมผัส และชื่นชมเอกลักษณ์ความงดงามทางวัฒนธรรม  
 
 2. ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจําแนกเป็น 5 ประเภท (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา และเพ็ญศิริ ศรีคํา
ภา, 2557: 220) ดังนี้ 
  1) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งทาง
โบราณคดีและประวัติศาสตร์ เพื่อชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่นั้น โดยได้รับความรู้ความเข้าใจต่อ
ประวัติศาสตร์ในชุมชนท้องถิ่นบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดกทาง
วัฒนธรรม 
  2) การท่องเที่ยวงานวัฒนธรรมประเพณี เป็นการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อชื่นชมงาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ที่ชาวบ้านในชุมชนนั้นๆ จัดขึ้น ได้รับความเพลิดเพลิน ต่ืนตาตื่นใจใน
สุนทรีศิลป์ เป็นการศึกษาความเชื่อ การยอมรับนับถือ การเคารพพิธีกรรมต่างๆ และยังได้รับความรู้
ความเข้าใจต่อสภาพสังคม วัฒนธรรม และประสบการณ์ใหม่เพิ่มขึ้น 
  3) การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชนบท เป็นการเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านชนบทที่
ยังคงวิถีชีวิต และมีผลงานสร้างสรรค์เป็นเอกลักษณ์ ทําให้ได้รับความเพลิดเพลิน ได้ความรู้ ได้ดู
ผลงานสร้างสรรค์และภูมิปัญญาพื้นบ้าน มีความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  4) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ออกกําลังกาย หรือ
เล่นกีฬา หรือการแข่งขันกีฬา โดยมีการจัดรายการกีฬาตามเส้นทางที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ได้เข้าร่วมได้สนุกสนาน เพลิดเพลินกับการออกกําลังกายหรือการเล่นกีฬา ใน
ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวยังได้รับความรู้ มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 

5) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทางวัฒนธรรม เป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปเย่ียมชม
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือฟื้นฟูสุขภาพทางวัฒนธรรม เช่น การ
นวดตัว การนวดฝ่าเท้า การอบสมุนไพร การฝึกกายบริหาร และการฝึกสมาธิ เป็นต้น การท่องเที่ยว
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ประเภทนี้มีขึ้นเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตของนักท่องเที่ยวโดยคงคุณค่ามรดกทาง
วัฒนธรรม 
 จากประเภทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดังกล่าวนี้จะสังเกตได้ว่า การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่มุ่งเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
เพื่อให้ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้รับความรู้จากการศึกษาความเชื่อ ความเข้าใจสภาพสังคม 
วัฒนธรรม และมีประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังนี้ 
  1) ศิลปวัฒนธรรม เช่น ชุมชน หมู่บ้าน เรือนแพ ตลาด ตลาดน้ํา ศูนย์วัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมือง สินค้าพ้ืนเมือง ไร่สวน เหมือง วิถีชีวิต และอัธยาศัยไมตรี เป็นต้น 
  2) ประเพณี เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศกาลกินเจ งาน
บุญบั้งไฟ งานพิธีโยนบัว ประเพณีอินทขิล และประเพณีลอยกระทง เป็นต้น 
  3) กิจกรรม เช่น การแข่งกีฬา กิจกรรมบันเทิง สวนสนุก สนานแข่งรถ สนามกอล์ฟ 
และสวนสาธารณะเฉพาะทาง เป็นต้น นอกจากนี้ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สร้างขึ้นนั้น
ยังมุ่งการศึกษาหาความรู้ในแหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่ไปกับการได้รับความ
เพลิดเพลิน ซึ่งรวมถึงการเดินป่า การศึกษาธรรมชาติ การเลี้ยงสัตว์ การพายเรือ การดําน้ํา การล่อง
แพ การขี่ช้าง การขี่จักรยาน การแสวงบุญ และการนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ เป็นต้น 
  

 3. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควรมุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มี
ประสบการณ์ร่วมและเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ เช่น การเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตของคน
ท้องถิ่น ให้นักท่องเที่ยวได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทั้งในด้านภูมิปัญญา ความงดงามทาง
จิตวิทยา และความรู้สึกของการพัฒนาภายใต้กรอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน โดยต้องให้
ความสําคัญกับการอนุรักษ์ สืบทอด และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมอันสะท้อนการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของ
ชุมชน อีกทั้งควรให้ความสําคัญกับการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจาก
การจ้างงาน ทําให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นควบคู่กันไปด้วย (ป่ินฤทัย คงทอง และสุวารี นามวงศ์, 
2559: 6)  
 ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเคารพในวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เพื่อก่อให้เกิด
มิตรภาพ ความรู้ ความเข้าใจ และความซาบซึ้งใจในวัฒนธรรมชุมชนนั้นๆ นอกจากนี้ยังต้องคํานึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ในขณะเดียวกัน ชุมชนท้องถิ่น
ผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมจะได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว เป็นการสร้างรายได้ การจ้างงาน นํามาซึ่ง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจําเป็นต้องอาศัยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความสมดุลของกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยวกับกระแสการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมควบคู่กันอันจะยังประโยชน์แก่ชุมชนเองทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ความสําเร็จของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึ้นอยู่กับปัจจัยแห่งความสําเร็จ (key success factors) 4 
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ประการ ได้แก่ ผู้นําที่ดี การสนับสนุนของประชาชน ภาครัฐ  และภาคเอกชน การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และต้นทุนที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวดังผลการสังเคราะห์ผลงานวิจัยของ
นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศในตารางที่ 2.1 
  
ตารางที่ 2.1 ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

นักวิชาการ ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
ผู้นําท่ีด ี การมีส่วน

ร่วมของ
ชุมชน 

การสนับสนุน
จากภาครัฐ และ
ผู้ประกอบการ 

ต้นทุนที่เอื้ออํานวย
ต่อการพัฒนาการ

ท่องเที่ยว 

Kontogeorgopoulos, Churyen, & 
Duangsaeng (2014) 

    

Panyik, Costa, & Ratz (2011)      

Wachirasirodom & Tadanithi 
(2016) 

    

ป่ินฤทัย คงทอง และสุวารี นามวงศ์ 
(2559) 

    

ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์ (2556)      

ศุภมาส แหวนวิเศษ และเจรญิชัย 
เอกมาไพศาล (2560) 

    

เมทินี ทนงกิจ, ฐาศุกร ์จันประเสริฐ, 
และศยามล เอกะกุลานันต์ (2561)  

    

 
 ผู้นําที่ดี ผู้นําคือคนที่มีบทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้นําจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน ผู้นําคนสําคัญคือ ผู้นําท้องถิ่น ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ สามารถ
แก้ไขปัญหาชุมชน มีวิสัยทัศน์ และตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิด
จากการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นผู้ที่สามารถสร้างความร่วมมือระหว่างผู้นําในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งในด้านทรัพยากรและเงินทุน ผลการวิจัยของ
ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์ (2556: 66) เรื่อง “อิทธิพลของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อคุณลักษณะ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานประกอบธุรกิจท่องเที่ยว” แสดงให้เห็นว่า ภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ธุรกิจการท่องเที่ยวที่จะประสบความสําเร็จนั้นประกอบด้วยผู้นําที่มีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่
สําคัญ ได้แก่ การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมมงาน การทุ่มเททํางานให้สําเร็จตาม
เป้าหมาย การควบคุมอารมณ์ได้ดีในสถานการณ์วิกฤต การกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานให้ความสนใจในการ



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

12 
 

ค้นหาวิธีการทํางานให้เกิดความสําเร็จ การเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะเพื่อให้การทํางานดีขึ้น และการให้ความสําคัญกับการพัฒนาจุดเด่นของผู้ร่วมงานเป็น
รายบุคคล 
 ผลงานวิจัยของเมทินี ทนงกิจ และคณะ (2561: 22-33) เรื่อง “ปัจจัยแห่งความสําเร็จของ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ําเชี่ยว” พบว่า ผู้นํากลุ่ม
ท่องเที่ยวเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในงาน มีความสามารถในการจดจํา อธิบาย และปฏิบัติงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย มีความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ระบบแจกจ่ายงาน ระบบจัดสรรเงิน มีความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ดีในฐานะผู้จัดกิจกรรมท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ผู้นํายังมีความรู้ความสามารถในการบริหาร การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ และจัดการแก้ไขปัญหา มีความพร้อมด้านสถานภาพสังคมและการเงิน อันจะเกี่ยวข้องกับ
การได้รับการยอมรับ นับถือไว้วางใจ รวมทั้งมีความต้องการสนับสนุนบุคลากรให้มีขวัญกําาลังใจ มี
โอกาสเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับจากบุคคลภายนอก 
 การมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งเริ่มต้นมาจากความรู้สึกเป็นเจ้าของในการที่จะพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมต้ังแต่การวางแผน การตัดสินใจ การดําเนิน
โครงการ การแก้ไขปัญหา และการประเมินผล ซึ่งในการเข้ามามีส่วนร่วมที่ดีนั้นชุมชนควรมีความ
กระตือรือต้นที่จะเข้ามาตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยว มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลง สามารถระบุศักยภาพของทรัพยากรและสิ่งดึงดูดใจ มีความ
คาดหวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวโดยการนํามรดกทางวัฒนธรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม และที่สําคัญคือ ชุมชนต้องมุ่งเน้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว  
 การสนับสนุนจากภาครัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งต่างตระหนักในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม การให้ความรู้กับผู้คน จิตสาธารณะในการวางแผนและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวของ
ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ความร่วมมือ
ระหว่างชุมชน ความรู้สึกเป็นเจ้าของของชุมชน ความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากร การช่วยริเริ่มในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้สําเร็จในระยะยาว ความสัมพันธ์ที่ดีในการทํางานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่นจะทําให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประสบ
ความสําเร็จ การประสานงานเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันข้อมูลและการตัดสินใจ
ร่วมกัน มีการให้ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนทรัพยากร เช่น ความรู้ งบประมาณ และการให้ความ
ช่วยเหลืออื่นๆ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 ผลงานวิจัยของศุภมาส แหวนวิเศษ และเจริญชัย เอกมาไพศาล (2560: 85) เรื่อง “ปัจจัย
แห่งความสําเร็จในกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง
ย่ังยืน กรณีศึกษาตําบลนํ้าเชี่ยว จังหวัดตราด” พบว่า ความสําเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนน้ํา
เช่ียวส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว ต้ังแต่แรกเริ่มโดยการ
สนับสนุนการจัดต้ังชมรมท่องเที่ยว โดยการเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมรมเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 
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และเปิดชุมชนเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน การทําโฮมสเตย์ การส่งเข้า
ร่วมงานและกิจกรรมการท่องเที่ยว ออกบูท และการศึกษาดูงาน นอกจากนี้เทศบาลยังได้สนับสนุน
งบประมาณและเจ้าหน้าที่ในการอํานวยความสะดวกในการสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชน 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนน้ําเชี่ยวยังได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริการการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ใน
เรื่องการให้องค์ความรู้ในการจัดต้ังและดําเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีบทบาทในการกํากับดูแล
ต้ังแต่ช่วงแรกเริ่มก่อต้ังชมรมจนกระทั่งปัจจุบัน มีการสนับสนุนงบประมาณและเจ้าหน้าที่อํานวย
ความสะดวก 
 นอกจากนี้ ผลงานวิจัยของศุภมาส แหวนวิเศษ และเจริญชัย เอกมาไพศาล (2560: 85) ยัง
พบว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนน้ําเชี่ยวที่ประสบความเร็จส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการตระหนักและความ
ร่วมมือกันของคนในชุมชน ผู้ประกอบการภาคเอกชน และภาครัฐ โดยในส่วนของภาครัฐนั้นได้มีการ
สนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานตราด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด สถาบัน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน และสํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอคลองใหญ่ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะในเรื่องการส่งเสริมการขาย การตลาด การประชาสัมพันธ์ การอบรมมัคคุเทศก์ การ
เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ต้นทุนที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ดังผลการวิจัยของ Kontogeorgopoulos 
et al. (2014: 114) ที่แสดงให้เห็นว่า การท่องเที่ยวของหมู่บ้านแม่กําปองที่ประสบความสําเร็จนั้นมี
ปัจจัยด้านต้นทุน ทั้งในแง่ของภูมิศาสตร์ที่เอื้ออํานวยต่อการท่องเที่ยว โดยอยู่ห่างจากตัวเมือง
เชียงใหม่เพียง 50 กิโลเมตร มีถนน และระบบการขนส่งสาธารณะที่เอื้อต่อการเดินทางเข้ามายังตัว
หมู่บ้านได้อย่างสะดวก ที่สําคัญคือ แม่กําปองเป็นหมู่บ้านที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม มี
วัฒนธรรมที่สวยงาม และมีวิถีชีวิตที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัส เรียนรู้ และมีประสบการณ์ไป
บอกเล่ากันปากต่อปาก  
 ผลงานวิจัยของเมทินี ทนงกิจ และคณะ (2561: 12) พบว่า ต้นทุนทางวัฒนธรรมของหมู่บ้าน
น้ําเชี่ยวนั้นถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ําเชี่ยวสามารถพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ประสบความสําเร็จ ต้นทุนทางวัฒนธรรมดังกล่าว ได้แก่ วิถีชีวิตแบบชุมชน
ผสานวัฒนธรรมของผู้นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม วัฒนธรรมตามความเชื่อชาวไทยพุทธ 
ชาวจีนพุทธ และชาวมุสลิม ดังปรากฏให้เห็นจากการมีวัด ศาลเจ้า และมัสยิด อยู่ในพื้นที่ นอกจากนี้ 
ยังมีวิถีชีวิตการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน การปรุงอาหารที่เป็นเอกลักษณ์อย่างข้าวเกรียบยาหน้า 
และการประดิษฐ์ของใช้ที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพอย่างงอบใบจากทรงต่างๆ วิถีชีวิตเหล่านี้
ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวได้นํามาเสนอเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดึงดูด
นักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
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การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ความสําคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีดังนี้ 
 
 1. ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 ความหมายของคําว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน (community- based tourism: CBT) 
พิจารณาได้จากนิยามและความเห็นของนักวิชาการที่ได้ระบุไว้ ดังนี้ 
 Butler, Curran, & O'Gorman (2013: 443) กล่าวว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน คือแนวทาง
ที่อาศัยความผูกพัน (engages) ของชุมชนในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว สอดคล้องกับ 
Blackstock (2005: 39) ที่ให้ความเห็นว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนตั้งอยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ การมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องทั้งในเรื่องการวางแผน การพัฒนา และการรักษา
ความต่อเนื่องของการท่องเที่ยวเพ่ือก่อให้เกิดความย่ังยืน กิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ เกิดขึ้นจากการมี
ส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในชุมชน และมีผู้ประกอบการท้องถิ่นทําหน้าที่เป็นเจ้าบ้านคอยให้บริการ
นักท่องเที่ยว  
 ความหมายดังกล่าวนี้เป็นไปในทํานองเดียวกันกับความเห็นของ Okazaki (2008: 511) โดย
ได้กล่าวไว้เพิ่มเติมว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะส่งเสริมให้ชุมชนมีขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้น 
ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบเชิงบวก ลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชน และนํามาสู่ความย่ังยืน 
 Dangi & Jamal (2016: 10) กล่าวว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์ในหลาย
ประการ เช่น การพัฒนาชุมชน การเสริมสร้างขีดความสามารถ (capacity) การควบคุมและการ
จัดการวิสาหกิจต่างๆ ในชุมชน จนถึงการมีส่วนสําคัญที่ช่วยสร้างรายได้และความอยู่ดีกินดีของคนใน
ชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงตระหนักถึงการมีส่วนร่วม การพัฒนา และความอยู่รอดของชุมชน
ในระยะยาว  
 จากวรรณกรรมดังกล่าวนี้จึงเห็นได้ว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน ทําให้คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น จนนําไปสู่ความย่ังยืน ซึ่ง
เป็นไปในทํานองเดียวกันกับ Ellis & Sheridan (2014: 129) ที่ได้สรุปว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้
นําแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาปรับใช้ โดยมุ่งสร้างความยั่งยื่นที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาและ
ความผูกพันของชุมชน   
 ในมุมมองของนักวิชาการไทย พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ (2553: 7) ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยว
ชุมชน (community tourism) และการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นคําที่ต่างกันในลักษณะของรูปแบบ
การจัดการ โดยหากชุมชนเข้ามาดําเนินการเป็นหลักจะใช้คําว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน แต่สําหรับคํา
ว่า การท่องเที่ยวชุมชน ไม่จําเป็นต้องดําเนินการโดยชุมชนเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือการท่องเที่ยวชุมชน สิ่งที่เหมือนกันคือ การมุ่งเน้นผลประโยชน์ของชุมชน
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เป็นสําคัญ โดยได้สรุปไว้ว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง การท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นผู้กําหนด
กระบวนการ ทิศทาง และรูปแบบการท่องเที่ยวของตนเอง ชาวบ้านทุกคนล้วนเป็นเจ้าของทรัพยากร
การท่องเที่ยวและมีส่วนได้ส่วนเสียจากการท่องเที่ยว ซึ่งมีจุดขายที่แตกต่างกันออกไปทั้งธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต การอนุรักษ์ และการพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืน 
 ความหมายดังกล่าวนี้เป็นไปในทํานองเดียวกันกับณัฏฐพัชร มณีโรจน์ (2560: 26) ที่ได้นิยาม
ไว้ว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง การท่องเที่ยวที่คํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม 
และวัฒนธรรม กําหนดทิศทางการท่องเที่ยวโดยสมาชิกในชุมชน จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อ
ชุมชน และชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธ์ิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้แก่ผู้มาเยือน รวมทั้งสอดคล้องกับสุดถนอม ตันเจริญ (2560: 5) ได้ให้ความหมายว่า การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน คือการท่องเที่ยวที่คํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 
กําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแล
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน 
 จากความหมายทั้งหมดที่ได้ทบทวนมานี้จึงสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง การ
ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมและความผูกพันของชุมชนผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ในการวางแผนและ
พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และความย่ังยืนของสังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
 

 2. ความสําคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความสําคัญต่อการวางแผนการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ความสําคัญต่อองค์การในระดับต่างๆ และความสําคัญในฐานะแหล่งรายได้ของชุมชน 
ดังนี้ (พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์, 2553: 7) 
  1) ความสําคัญต่อการวางแผนการท่องเที่ยว ในการพัฒนาการท่องเที่ยวนั้น
จําเป็นต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ซึ่งชุมชนจะมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะสิ่งแวดล้อมและความเหมาะสมโดยรวมของการท่องเที่ยว 
  2) ความสําคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวย่ังยืน การท่องเที่ยวโดยชุมชนเกิดจาก
การที่คนในชุมชนสมัครใจ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการการท่องเที่ยว โดยเข้ามามีส่วนร่วม
ให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างถูกทิศทางและยังผลให้เกิดผลประโยชน์ที่กระจายสู่ชุมชนทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
  3) ความสําคัญต่อองค์การในระดับต่างๆ ได้แก่ ท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ โลก การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความสําคัญในทุกระดับเนื่องจากมีลักษณะของการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายและทุกกระดับ เห็นได้จากรูปแบบขององค์การที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวที่พบได้ทั้งในระดับโลกและระดับท้องถิ่น องค์การเหล่านี้ต่างล้วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการการท่องเที่ยว เข้ามาร่วมมือกันในการขับเคลื่อนให้การท่องเที่ยวประสบความสําเร็จ 
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  4) ความสําคัญในฐานะที่เป็นแหล่งรายได้ของชุมชน โดยเฉพาะในประเทศกําลัง
พัฒนา การท่องเที่ยวนํารายได้เข้าสู่ชุมชนทั้งในลักษณะของรายได้หลักและรายได้เสริม เป็นการ
กระจายผลประโยชน์ให้กับสมาชิกในชุมชน  
 ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ (2560: 28) กล่าวว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องเริ่มต้นที่สมาชิกใน
ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการท่องเที่ยว ซึ่งจําเป็นต้องแสดงให้เห็นประโยชน์ของการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเพื่อให้สมาชิกในชุมชนเข้าร่วมมือการพัฒนาด้วยดี โดยท่ีประโยชน์ของการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนนั้นสะท้อนให้เห็นความสําคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนี้  
  1) การท่องเที่ยวโดยชุมชนทําให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งการท่องเที่ยวโดยชุมชนยังถือเป็นเครื่องมือของการ
เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี และวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนต่อสาธารณะ 
  2) การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยมี
ลักษณะของการพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มีการพัฒนาโดยผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งต้อง
อาศัยการเรียนรู้ต่างๆ เป็นกิจกรรมที่เชื่อมให้คนในชุมชนได้เพิ่มศักยภาพของตนเอง นอกจากนี้ การ
ท่องเที่ยวยังก่อให้เกิดรายได้ให้กับคนในชุมชน มีการสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่อํานวย
ความสะดวกต่อการท่องเที่ยว เช่น ถนน ห้องน้ําสาธารณะ ระบบไฟฟ้า และน้ําประปา เป็นต้น รายได้
และโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้นนั้นทําให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นด้วย   
  3) การท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างความตระหนักรู้ในชาติพันธ์ุของตนเองให้กับเยาวชน 
ให้เห็นคุณค่าของการฟื้นฟู รักษา และสืบทอดทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของตนให้คงอยู่ และสืบทอดไปรุ่นต่อรุ่น 
  4) การท่องเที่ยวโดยชุมชนนําไปสู่การรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชน ก่อให้เกิดกลุ่ม
ต่างๆ ในชุมชนที่หันมาทํากิจกรรมร่วมกัน มีการนําภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
อีกทั้งสมาชิกในชุมชนยังได้ช่วยกันวางแผน ดําเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมกันพัฒนา และร่วมกัน
แบ่งปันผลประโยชน์ ทําให้ชุมชนเกิดความรักสามัคคีกัน เกิดเป็นพลังร่วมในการที่จะแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน รวมทั้งเป็นพลังงานในการที่จะสานงานต่อ ก่องานใหม่เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 
 3. การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนควรคํานึงถึงองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ 1) สิ่งดึงดูดใจ 
2) ผู้นํา องค์กรชุมชน และการมีส่วนร่วมของชุมชน และ 3) การจัดการอย่างยั่งยืน ดังนี้ (ณัฏฐพัชร 
มณีโรจน์, 2560: 30; สุดถนอม ตันเจริญ, 2560: 6) 
  1) สิ่งดึงดูดใจ องค์ประกอบที่สําคัญในการดึงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ชุมชน ซึ่ง
อาจเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตชุมชน สิ่งดึงดูดใจครอบคลุม
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ วัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น วิถีการ
ดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ ภูมิปัญญา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในชุมชน  
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  ในการเสริมสร้างสิ่งดึงดูดใจนั้นชุมชนควรได้มีการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว
ขึ้นมา โดยมุ่งสร้างกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ให้นักท่องเที่ยวเป็นผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่าผู้ชม โดยเปิด
โอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริงกับเจ้าของภูมิปัญญาหรือคนในชุมชนนําไปสู่การ
ได้รับประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม ทําให้นักท่องเที่ยวเข้าใจอย่างลึกเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
และวัฒนธรรมของชุมชน  
  กิจกรรมการท่องเที่ยวจะต้องมุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว
ใช้ชีวิตเช่นเดียวกับสมาชิกในชุมชน เพื่อสร้างประสบการณ์จริง สมาชิกในชุมชนร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้มาเยือนทําให้เกิดการตระหนักรู้ ยํ้าให้เห็นว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นเป็นเครื่องมือ
สําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดประเพณี วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตของชุมชน 
  2) ผู้นํา องค์กรชุมชน และการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้นําส่วนใหญ่มักเป็นผู้รู้ ผู้ที่
ได้รับความไว้วางใจของสมาชิกในชุมชน เช่น ครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง
ต่างๆ เช่น สถานที่ วัฒนธรรม ประเพณี การประกอบอาชีพ โดยผู้นํามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์
ให้กับชุมชน ยินดีที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสมาชิกในชุมชนและนักท่องเที่ยว ส่วนองค์กรชุมชนที่
มีความเข้มแข็ง ประสานงาน และทํางานกันอย่างเป็นระบบ ช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกัน 
  การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นการที่สมาชิกในชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเที่ยวด้วยการร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ 
การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการสร้างการรับรู้ และรับผิดชอบรวมกันในการจัดการท่องเที่ยว รวมถึง
การสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของทรัพยากรในชุมชนซึ่งสมาชิกทุกคนมีส่วนได้รับผลกระทบ
ทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
  รูปธรรมของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอาจ
สะท้อนได้จากการเข้าร่วมพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ  เช่น การเดินทาง ห้องน้ําสาธารณะ ที่
พัก ร้านอาหาร และร้านจําหน่ายที่ระลึก เป็นต้น รวมถึงการอํานวยความสะดวกด้านข่าวสารการ
ท่องเที่ยว โปรแกรมท่องเที่ยว ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยว และบริการต่างๆ ที่มีไว้รองรับ
นักท่องเที่ยว 
  3) การจัดการอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยการวางแผนการท่องเที่ยว การจัดสรรงาน 
ทรัพยากร และกําหนดความสัมพันธ์ของงานต่างๆ เพื่อความสําเร็จของการท่องเที่ยว จัดทําโครงสร้าง
ชุมชน กําหนดกลุ่มงาน ระบุขอบเขตหน้าที่ และจัดคนเข้ารับผิดชอบงาน รวมทั้งการกํากับการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และการควบคุมเป็นการติดตาม ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง 
ประเมินผลเพื่อนํามาปรับปรุงการจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด  
  นอกจากนี้ ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนยังต้องพิจารณาเกี่ยวกับกฎ กติกา
ในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว สร้างกลไกในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข จัดสรร
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ผลประโยชน์กระจายสู่สมาชิกในชุมชนอย่างเป็นธรรม กําหนดค่าบริการการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม 
และจัดสรรเงินจัดต้ังกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชน การจัดการอย่างยั่งยืนคํานึงถึงความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ 
ได้แก่ การเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทางเศรษฐกิจและสังคม การเพิ่มผลประโยชน์
และลดผลกระทบเชิงลบทางวัฒนธรรมต่อชุมชนและนักท่องเที่ยว และการเพิ่มผลประโยชน์และลด
ผลกระทบด้านลบทางสิ่งแวดล้อม  
  ในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนจะต้องคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนเป็นสําคัญ ซึ่งสะท้อนได้จากประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว เช่น ชุมชนมี
รายได้จากการท่องเที่ยว ความสะอาดของบ้านเรือนและแหล่งท่องเที่ยว สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น 
 การท่องเที่ยวเปรียบได้ด่ังงานพัฒนาชุมชนอย่างหนึ่ง โดยสามารถดําเนินการได้ ดังนี้ (สุด
ถนอม ตันเจริญ, 2560: 8)  
  1) เริ่มต้นจากการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ให้ชุมชนได้พิจารณาผลที่เกิดขึ้นจาก
การท่องเที่ยวทั้งด้านบวกและด้านลบ  
  2) ศึกษาชุมชนในเชิงลึก โดยการทํางานร่วมกันของคนในชุมชน ทําการสํารวจทาง
กายภาพ ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน  
  3) ศึกษาความสัมพันธ์ของชุมชนกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรเพื่อ
การท่องเที่ยว รวมทั้งศึกษากลุ่มต่างๆ ในชุมชน การได้ข้อมูลจากการศึกษาเหล่านี้จะทําให้มองเห็น
ศักยภาพ ข้อจํากัดของชุมชน และปัญหาของชุมชนในเรื่องการท่องเที่ยวร่วมกัน  
 ชุมชนสามารถนําแนวคิดการประเมินสภาพแวดล้อมเพ่ือระบุจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรค (SWOT) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ โดยต้ังคําถามสําหรับ
เก็บข้อมูลเพื่อนํามาใช้ในการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 2.2  
 
ตารางที่ 2.2 คําถามเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

จุดแข็ง โอกาส 

• ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักหรือไม ่
• ลักษณะทรัพยากรสิ่งแวดล้อมใดบ้างที่ได้มีการ
จัดการอย่างดีแล้ว 
• มีผู้ที่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญมาดําเนินการด้าน
การจัดการการท่องเที่ยวหรือไม่ 
• จุดแข็งของบุคลากรด้านการบริการหรือผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างไรบ้าง 
• ชุมชนให้ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งหรือไม่ 

• มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ และวัฒนธรรมของชุมชนให้ แ ก่
นักท่องเที่ยวหรือไม่ 
• มีคนที่สนใจร่วมทํางานด้านการท่องเที่ยว
หรือไม่ 
• มีโอกาสเปิดสําหรับผู้ที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วม
ชุมชนหรือไม่ 
• สถานการณ์แวดล้อมภายนอกชุมชนส่งเสริมต่อ
การท่องเที่ยวของชุมชนนั้นๆ หรือไม่ 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 

จุดอ่อน อุปสรรค 

• วิธีดําเนินการด้านการท่องเที่ยวปัจจุบันที่ใช้อยู่
ล้าสมัยหรือไม่ ควรต้องปรับปรุงหรือไม่ 
• มีปัจจัยทางกายภาพของชุมชนเรื่องใดบ้างที่ทํา
ให้การจัดการเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวเป็นไปด้วย
ความยากลําบาก 
• มีปัจจัยใดที่ทําให้เกิดปัญหาด้านการตลาด
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
• ทําอย่างไรให้ผลการประเมินที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวที่มีอยู่ดีขึ้นกว่าเดิม 
• เกิดปัญหาการขาดการฝึกอบรม หรือขาด
ศักยภาพด้านบุคลากรหรือไม่ 

• มีอุปสรรคใดที่ส่งผลกระทบต่อคุณค่าทาง
เอกลักษณ์ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน 
• มีอุปสรรคใดที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะกายภาพ
ของชุมชน 
• มีอุปสรรคใดที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
หรือเศรษฐกิจที่ดําเนินอยู่ หรือสังคมที่ดําเนินอยู่
ของชุมชน 
• มีอุปสรรคใดที่อาจเกิดขึ้นจากการคาดการณ์
ด้านความเสี่ยงต่างๆ ที่มีต่อการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 

ที่มา: ปรับจาก พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์, 2553: 27 
 
 การนํา SWOT เข้ามาใช้นั้นจะทําให้การตัดสินใจดําเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวได้มีการ
พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างระมัดระวัง พิจารณาจุดอ่อนจุดแข็งของสถานการณ์ในปัจจุบันและ
ความเป็นไปได้ในอนาคต มองเห็นโอกาสหรืออุปสรรคต่างๆ ทําให้เกิดการปรับหนทางในการพัฒนา
หรือแก้ไข ช่วยให้การตัดสินใจการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความแม่นยํา หัวใจของการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนอยู่ที่ความเป็นเจ้าของร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกําหนดเป้าหมายและ
ทิศทางการดําเนินการ ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความภาคภูมิใจในความเป็นชุมชน และส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีผลลัพธ์ที่เป็น
ประโยชน์โดยตรงแก่ชุมชนเป็นสําคัญ (สุดถนอม ตันเจริญ, 2560: 7) 
 

ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว 
 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มท่องเที่ยวในชุมชน ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว 
และการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวในชุมชน มีดังนี้ 
 
 1. กลุ่มท่องเที่ยวในชุมชน 
 กลุ่มท่องเที่ยวในชุมชน คือ กลุ่มที่รวมตัวกันเพื่อเข้ามาปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย มี
ความรับผิดชอบต่อกิจกรรมกลุ่ม และมีความพึงพอใจร่วมกันเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน 
(ณรัชช์อร ศรีทอง, 2558: 104) ตัวอย่างกลุ่มท่องเที่ยวในชุมชน ได้แก่ กลุ่มที่พักโฮมสเตย์ กลุ่ม
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วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มการแสดงทางวัฒนธรรม และกลุ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือกลุ่มผู้
สื่อความหมายท้องถิ่น เป็นต้น การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นงานที่ต้องดําเนินการโดยชุมชน
เป็นหลัก ความสําเร็จหรือล้มเหลวจึงอยู่ที่การพัฒนาคนในชุมชนเป็นสําคัญ อย่างไรก็ตาม คนใน
ชุมชนจะได้รับการพัฒนาเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชน เนื่องจากมนุษย์
เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และกลุ่มต่างๆ มีบทบาทต่อการดํารงไว้ซึ่งสภาพสังคมที่ผลต่อ
การพัฒนาการดําเนินงานต่างๆ ภายในชุมชน (ณรัชช์อร ศรีทอง, 2558: 103)  
 องค์ประกอบที่สําคัญของการจัดต้ังกลุ่มในชุมชนจึงต้องมีบุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปมารวมตัว
กัน มีปฏิสัมพันธ์ กิจกรรม และจุดมุ่งหมายร่วมกัน รวมทั้งต้องมีการมอบหมายบทบาทและหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุ่ม โดยมีหลักการในการพิจารณาการจัดต้ังกลุ่ม ได้แก่ ความจําเป็นของการรวมกลุ่ม 
ความพร้อม ผลกระทบต่อบุคคลภายนอก และปัญหาที่ประสบอยู่ (ณรัชช์อร ศรีทอง, 2558: 104) 
  1) ความจําเป็นของการรวมกลุ่ม การจัดต้ังกลุ่มท่องเที่ยวในชุมชนไม่ควรจัดต้ังโดย
ไม่มีความจําเป็น ความจําเป็นนั้นต้องพิจารณาว่างานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ทําอยู่ใน
ปัจจุบันหรือผลงานที่ผ่านมาของชุมชนประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใด เป็นงานที่ต้องทําหลายคน
หรืออาจทําเพียงคนเดียว และถ้าจัดต้ังกลุ่มท่องเที่ยวขึ้นแล้วจะทําให้งานนั้นดีขึ้นหรือไม่ 
  2) ความพร้อม ในการจัดต้ังกลุ่มท่องเที่ยวในชุมชนควรพิจารณาว่าสมาชิกที่จะมา
รวมกันนั้นมีความพร้อมเพียงใด มีความสมัครใจหรือเต็มใจมารวมกลุ่มหรือไม่ และมีเวลาที่เพียงพอใน
การที่จะมาทํางานให้กลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  3) ผลกระทบต่อบุคคลภายนอก การจัดต้ังกลุ่มท่องเที่ยวในชุมชนต้องพิจารณาว่าถ้า
มีกลุ่มเกิดขึ้นแล้วจะทําให้มีผู้สูญเสียประโยชน์หรือได้รับผลกระทบเชิงลบหรือไม่ อาจมีการต่อต้าน
หรือไม่ ถ้ามี ได้มีการมองหาวิธีการเพื่อแก้ไขหรือป้องกันเตรียมไว้หรือไม่ 
  4) ปัญหาที่ประสบอยู่ โดยการพิจารณาร่วมกันของสมาชิกที่จะจัดต้ังกลุ่มถึงความ
ทุกข์ร้อนของปัญหาชุมชนที่กําลังประสบอยู่ ถ้ามีมากและเมื่อมีการจัดต้ังกลุ่มท่องเที่ยวแล้วสามารถ
ส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาชุมชนได้นั้นจะส่งผลต่อความสมัครใจที่จะเข้าร่วมจัดต้ังกลุ่มท่องเที่ยว 
 ปัจจัยที่สําคัญของการจัดต้ังกลุ่มท่องเที่ยวในชุมชน คือ ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว ดังที่ณรัชช์อร ศรี
ทอง (2558: 105) มองว่า การที่จะทําให้กลุ่มที่จัดต้ังขึ้นในชุมชนมีพลัง มีการเคลื่อนไหวกิจกรรม และ
บรรลุตามจุดมุ่งหมายนั้นจําเป็นต้องค้นหาผู้นํากลุ่ม ซึ่งเป็นผู้นําตามธรรมชาติที่มีความถนัดในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เป็นผู้ที่คนในชุมชนให้การสนับสนุน และเป็นที่ได้รับการยอมรับให้ขึ้นมาเป็นแกน
นํา การเข้าร่วมกลุ่มแบบสมัครใจของสมาชิกยังถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญของการจัดต้ังกลุ่ม
ท่องเที่ยวชุมชน เนื่องจากการที่กลุ่มจะรวมตัวกันได้อย่างแน่นแฟ้นนั้น สมาชิกจะต้องเข้าร่วมโดย
สมัครใจอย่างแท้จริง สมาชิกต้องมีความซื่อสัตย์และภักดีต่อกลุ่ม โดยไม่เข้ามาเพื่อขัดขวางอย่างไม่มี
เหตุผล หรือเข้ามาในลักษณะถูกบังคับโดยไม่มีความสมัครใจ นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ที่ไม่ขัดแย้งกัน
ของสมาชิก ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทําให้การจัดต้ังกลุ่มและการดําเนินงานของกลุ่มท่องเที่ยวใน
ชุมชนประสบความสําเร็จ โดยสมาชิกจะต้องสามัคคี กลมเกลียว ช่วยกันคิดช่วยกันทําให้กิจกรรมของ
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กลุ่มท่องเที่ยวบรรลุตามจุดมุ่งหมาย หากมีความขัดแย้ง แตกแยก และไม่ได้รับการแก้ไข อาจทําให้
กลุ่มท่องเที่ยวในชุมชนขาดประสิทธิภาพในการทํางาน ล้มเหลว และเกิดความวุ่นวาย จนนําไปสู่การ
ล้มเลิกกลุ่มท่องเที่ยวในชุมชนได้ 
 
 2. ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว 
 ผู้นํา (leader) หมายถึง ผู้ที่สามารถใช้อิทธิพลเหนือผู้อื่น และมีอํานาจโดยชอบธรรมในการ
บริหาร (Robbins & Coulter, 2018: 555) ผู้นําเกี่ยวข้องกับการใช้อํานาจหรืออิทธิพลกําหนด
พฤติกรรมและความรู้สึกของคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลที่มีต่อตัวบุคคลหรือต่อกลุ่ม ความพยายามที่
จะมีอิทธิพลต่อคนอื่นนั้นมักจะเป็นอิทธิพลที่มีผลต่ออารมณ์ของคนเหล่านั้นเช่นกัน ทําให้คนมี
ความรู้สึกกระตือรือร้นที่จะทํางาน (เสนาะ ติเยาว์, 2543: 5) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ผู้นํา คือ ผู้ที่มี
อํานาจเหนือผู้อื่น มีความชอบธรรมในการบริหาร สามารถใช้อิทธิพลกําหนดพฤติกรรมและความรู้สึก
ของผู้อื่นเพื่อให้บุคคลทําตามให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 กลุ่มท่องเที่ยวในชุมชน คือ กลุ่มที่รวมตัวกันเพื่อเข้ามาปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย มี
ความรับผิดชอบต่อกิจกรรมกลุ่ม และมีความพึงพอใจร่วมกันเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน 
ดังนั้น ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว คือ ผู้ที่มีบทบาทนําในการรวมกลุ่มหรือรวมตัวกันเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
ของชุมชน โดยเป็นผู้ที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์ต่อกันกับสมาชิกกลุ่มอย่างมีจุดมุ่งหมาย มีความรับผิดชอบต่อ
กิจกรรมกลุ่ม และมีความผูกพันต่อการดําเนินงานของกลุ่ม ตัวอย่างผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวในชุมชน ได้แก่ 
ประธานกลุ่มที่พักโฮมสเตย์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว หัวหน้ากลุ่มการแสดงทาง
วัฒนธรรม และหัวหน้ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือกลุ่มผู้สื่อความหมายท้องถิ่น เป็นต้น 
 การใช้อํานาจของผู้นําแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ผู้นําที่ใช้อํานาจแบบเผด็จการ 
(autocratic leader) ผู้นําที่ใช้อํานาจแบบประชาธิปไตย (democratic leader) และผู้นําที่ใช้อํานาจ
แบบเสรีนิยม (free- rein leader)  
 ผู้นําที่ใช้อํานาจแบบเผด็จการ จะใช้อํานาจอย่างเต็มที่ในการออกคําสั่ง รวบรัดอํานาจต่างๆ 
ไว้ที่ตน รวมทั้งแก้ไขปัญหาทุกอย่าง โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นใดๆ 
ผู้ใต้บังคับบัญชามีหน้าที่แต่เพียงปฏิบัติตามอย่างเดียว การใช้อํานาจของผู้นําแบบเผด็จการ มีดังนี้  
(นิติพล ภูตะโชติ, 2557: 235) 
  1) กําหนดนโยบายต่างๆ ขององค์การทั้งหมด 
  2) กิจกรรมต่างๆ วิธีการปฏิบัติงานทั้งหมดจะถูกสั่งการโดยผู้นําเท่านั้น 
  3) ควบคุมดูแลในเรื่องต่างๆ อย่างใกล้ชิด 
  4) การให้ความชอบหรือลงโทษ 
 ผู้นําที่ใช้อํานาจแบบประชาธิปไตย ให้ความสําคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชา เปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น ไม่เน้นเรื่องการใช้อํานาจมากจนเกินไป เพราะอาจทําให้



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

22 
 

ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเกรงกลัว สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็น ผู้นําที่ใช้
อํานาจแบบประชาธิปไตยจะมีลักษณะดังนี้ (นิติพล ภูตะโชติ, 2557: 236) 
  1) นโยบายต่างๆ จะถูกกําหนดโดยมีการประชุมร่วมกันของกลุ่ม มีการตัดสินใจ
ร่วมกัน 
  2) กิจกรรมต่างๆ การปฏิบัติงานจะถูกกําหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของคนในกลุ่ม 
ซึ่งผ่านการปรึกษาหารือกันเรียบร้อยแล้ว 
  3) สมาชิกในกลุ่มมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี 
  4) การตําหนิหรือการชมเชยจะเกิดขึ้นในกลุ่มโดยผู้นําจะไม่ใช้วิธีกล่าวกับบุคคลนั้น
โดยตรง 
 ผู้นําที่ใช้อํานาจแบบเสรีนิยม ผู้นําแบบนี้จะปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีเสรีอย่างเต็มที่ในการ
ปฏิบัติงาน โดยผู้ใต้บังคับบัญชาทําหน้าที่ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ของตน ผู้นําปล่อยให้แก้ไขและ
ตัดสินใจเอง ผู้นําแบบนี้ถูกมองว่าเป็นผู้นําที่ไม่เข้มแข็ง ไม่มีการควบคุมสั่งการ จึงอาจนํามาสู่การขาด
ประสิทธิภาพในการทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ลักษณะสําคัญของผู้นําที่ใช้อํานาจแบบเสรีนิยม มี
ดังนี้ (นิติพล ภูตะโชติ, 2557: 236) 
  1) บุคคลและกลุ่มมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจ 
  2) ผู้นําคอยให้การสนับสนุนในเรื่องต่างๆ โดยไม่เข้าไปมีบทบาทด้านการบริหารงาน 
  3) ผู้นําปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดการทุกอย่างด้วยตัวเอง 
  4) ผู้นําจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและให้คําแนะนํา 
 นิติพล ภูตะโชติ (2557: 250) ได้ทําการทบทวนผลงานของนักวิชาการที่กล่าวถึงคุณลักษณะ
ของผู้นํา ทําให้สรุปได้ว่าผู้ที่เป็นผู้นํานั้นจะมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  1) มีความแน่วแน่ 
  2) มีความซื่อสัตย์ 
  3) มีความกระตือรือร้น 
  4) มีจินตนาการ 
  5) มีความเต็มใจที่จะทํางานหนัก 
  6) มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
  7) มีความเข้าใจบุคคลอ่ืน 
  8) มีความสามารถในการแสวงหาโอกาส 
  9) มีความสามารถเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 
  10) มีความสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 
  11) มีความเต็มใจทํางานที่มีความเสี่ยง 
 คุณลักษณะของผู้นําดังกล่าวนี้เป็นไปตามการศึกษาภาวะผู้นํา (leadership) จากมุมมองของ
ทฤษฎีคุณลักษณะ (trait theory) ซึ่งเกิดขึ้นจากการศึกษาผู้นําที่มีช่ือเสียงและมีผลงานเป็นที่รู้จัก 
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เพื่อค้นหาว่าผู้นําคนนั้นมีคุณลักษณะอย่างไร มีสิ่งใดที่พิเศษแตกต่างออกไปจากคนอื่นๆ และอะไรที่
ทําให้ผู้นําเหล่านั้นสร้างผลงานความสําเร็จที่ย่ิงใหญ่ได้ นักวิชาการคนสําคัญในมุมมองนี้ ได้แก่ Ralph 
M. Stogdill ซึ่งได้ค้นพบว่า ผู้นําจะเป็นผู้ที่ปรับตัวได้ดี สนใจสิ่งแวดล้อม ชอบทํางานให้สําเร็จ ต่ืนตัว
อยู่เสมอ ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น ตัดสินใจทันเหตุการณ์ พึ่งพาได้ ชอบอํานาจ มีพลังในตัวสูง มั่นใจใน
ตนเอง ไม่ละทิ้งปัญหา มีความเพียรพยายาม อดทนต่อความกดดัน เต็มใจทําหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ 
รวมท้ังเป็นบุคคลท่ีเฉลียวฉลาด จับประเด็นต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จัก
กาลเทศะ พูดคุยได้ดี เข้าสังคมได้ดี มีความรู้ในงานที่ทํา และทํางานอย่างเป็นระบบ (บุษยา วีรกุล, 
2558: 92) 
 
 3. การพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวในชุมชน 
 การพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวในชุมชนควรได้ดําเนินการตามแนวทาง ต่อไปนี้ (ณรัชช์อร ศรีทอง, 
2558: 115) 
  1) ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มได้ทํากิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้จาก
การทํางานร่วมกัน 
  2) สร้างสถานการณ์เพื่อให้สมาชิกได้คิดและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
สถานการณ์จะทําให้เกิดการเคลื่อนไหว การถกเถียง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนนําไปสู่การ
แก้ปัญหาในสิ่งที่อาจจะพบเจอได้ในการทํากิจกรรมของกลุ่มในอนาคต 
  3) การเข้าพบปะพูดคุยกับคนในชุมชนอย่างสม่ําเสมอ เพื่อที่จะได้รับทราบถึงปัญหา
ของคนในชุมชนและเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มท่องเที่ยวได้ระดมความคิดเพื่อดําเนินกิจกรรม
ตอบสนองต่อปัญหาเหล่านั้น ถือเป็นการพัฒนาการเรียนรู้จากปัญหาที่มีในชุมชน 
  4) การฝึกอบรมที่เป็นทางการ โดยใช้หลักสูตรและวิธีการที่จัดทําขึ้นเฉพาะ ซึ่งอาจมี
การศึกษาดูงานร่วมด้วย 
 ณรัชช์อร ศรีทอง (2558: 118) ยังได้แสดงให้เห็นว่า บรรยากาศของกลุ่มถือเป็นปัจจัยสําคัญ
ที่ทําให้การพัฒนากลุ่มประสบความสําเร็จ ดังนั้นในการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวในชุมชนจึงต้องพยายาม
สร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานร่วมกัน มีสิ่งดึงดูดให้สมาชิกได้รับรู้ถึงความรู้สึกอบอุ่น มีขวัญและ
กําลังใจ มีความพร้อมที่จะเสียสละและให้ความร่วมมือกับการทํากิจกรรมของกลุ่มอย่างเต็มที่ รวมทั้ง
ยังมีปัจจัยในเรื่องจุดมุ่งหมายของกลุ่ม ซึ่งสมาชิกจะต้องให้ความสนใจ และจุดมุ่งหมายนั้นจําเป็นต้อง
เป็นสิ่งที่สมาชิกจะให้กับกลุ่มและได้รับผลประโยชน์ร่วมด้วย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การพัฒนากลุ่ม
ท่องเที่ยวในชุมชนให้บรรลุความสําเร็จจําเป็นต้องมีการกําหนดจุดมุ่งหมายร่วมกัน และทําการสื่อสาร
สร้างความเข้าใจในจุดมุ่งหมาย ซึ่งผลท่ีตามมาคือการที่สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวมีความผูกพันกับ
จุดมุ่งหมาย ร่วมพัฒนากลุ่มท่องเที่ยว และร่วมทํากิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น
อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง 
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การพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
สมรรถนะ และการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว มีดังนี้ 
  
 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  1.1 ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  Swanson & Holton (2009: 4) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ 
กระบวนการสําหรับพัฒนาและปลดปล่อย (unleashing) ความชํานิชํานาญของมนุษย์โดยผ่านการ
พัฒนาองค์การ การฝึกอบรม และพัฒนาในระดับบุคคลเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ส่วน Nadler 
(1990: 6) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การดําเนินการให้บุคลากรได้รับประสบการณ์และ
การเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อนํามาปรับปรุงความสามารถในการทํางาน ด้วยวิธีการ 3 
ประการ ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา  
  ในขณะที่ Woolner (1992: 41) ได้สรุปว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือการ
พัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแนวคิดที่เป็นการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้
และงานเข้าด้วยกัน ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มหรือทีมผู้ปฏิบัติงาน และระดับระบบโดยรวม 
ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้นี้เป็นไปในทํานองเดียวกันกับที่วรารัตน์ 
เขียวไพรี (2550: 2) ได้ทําการทบทวนความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนักวิชาการชั้น
นําและสรุปว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตามความ
สนใจและความต้องการของทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับให้เกิดคุณค่าต่อตนเองและส่วนรวม  
  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่ทําให้
พนักงานได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้โดยผ่านการฝึกอบรม การพัฒนาองค์การ และการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถของพนักงาน รวมทั้งปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานอันจะทําให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ 
     
  1.2 การพัฒนารายบุคคล 

การพัฒนารายบุคคล (individual development) คือ การพัฒนาที่มีความเฉพาะ
กับพนักงานแต่ละคน เพื่อทําให้ผลการปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้นโดยการปรับสมรรถนะ (competency) 
เสริมสร้างจุดแข็ง และพัฒนาจุดอ่อนของพนักงาน (Aguinis, 2013: 196; จิระพงค์ เรืองกุน, 2561: 
175) การพัฒนารายบุคคลช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และการเจริญเติบโตของพนักงาน ส่งเสริมการ
ทํางานในอนาคต และป้องกันปัญหาด้านผลการปฏิบัติงานที่เคยเกิดขึ้นในอดีตไม่ให้เกิดซ้ําอีก 
โดยทั่วไปการพัฒนารายบุคคลมีขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน และสนับสนุน
การเจริญเติบโตของพนักงาน อย่างไรก็ตาม องค์การยังมีการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลขึ้นเพื่อ
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ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานที่ยังไม่ได้ตามมาตรฐาน พัฒนาผลการปฏิบัติงานที่ดีอยู่แล้วของพนักงานให้
ดีย่ิงขึ้น เตรียมความพร้อมของพนักงานสําหรับความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน และเพิ่มพูน
ประสบการณ์ในการทํางานให้กับพนักงาน ซึ่งถือเป็นรางวัลที่ช่วยจูงใจพนักงานได้ดี 

การพัฒนารายบุคคลควรได้ดําเนินการโดยนําข้อมูลจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน และระบุสมรรถนะ (competency) ที่ต้องการพัฒนา 
ดังเช่น ข้อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานบ่งชี้ว่า พนักงานขาดทักษะด้านการสื่อสารที่ดี ดังนั้น
ในแผนพัฒนารายบุคคลจึงควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร และควรมีการฝึกทักษะการสื่อสาร 
ขณะที่ข้อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานบ่งชี้ ว่า พนักงานขายยังทํายอดขายได้ไม่ดีนัก 
เนื่องจากขาดทักษะการโน้มน้าวจูงใจลูกค้า ดังนั้นการเสริมสร้างทักษะการโน้มน้าวจูงใจจึงเป็น
สิ่งจําเป็น ซึ่งควรได้กําหนดไว้ในแผนการพัฒนารายบุคคล ในส่วนของเนื้อหาของแผนพัฒนา
รายบุคคลประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ซึ่งเกี่ยวข้องกับสมรรถนะที่พนักงานต้องได้รับการ
พัฒนา รวมทั้งทรัพยากร และวิธีการที่จําเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่กําหนดขึ้น  

วิธีการพัฒนารายบุคคลนั้นมีหลายวิธี เพื่อให้พนักงานมีสมรรถนะตามเป้าหมายท่ี
แตกต่างกันออกไป ได้แก่ (Aguinis, 2013: 200; จิระพงค์ เรืองกุน, 2562: 91-92) 
   1) การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน เป็นการฝึกอบรมที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน
โดยหัวหน้างาน หรือเพื่อนร่วมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และสามารถออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมให้
พนักงานได้เรียนรู้เป็นระยะเวลาสั้นๆ ในแต่ละวัน หรือในแต่ละสัปดาห์ สะสมชั่วโมงการฝึกอบรมไป
เรื่อยๆ จนครบตามโปรแกรม การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงานมีข้อดี คือ ลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากพนักงาน
ยังคงทํางานตามเวลาปกติ ไม่เสียเวลาการทํางานหรือวันลาเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม 
   2) ระบบพี่เลี้ยง เป็นการพัฒนาในลักษณะตัวต่อตัวระหว่างพี่เลี้ยงซึ่งเป็นผู้
ที่มีความอาวุโสในงาน กับพนักงานที่อาวุโสน้อยกว่า พี่เลี้ยงเป็นแบบอย่าง (role model) และคอย
สอนแนะช่วยเพิ่มทักษะต่างๆ ให้กับพนักงาน 

  3) การสอนงาน หัวหน้างานให้คําช้ีแนะการทํางานแก่ลูกน้องในแต่ละ
ขั้นตอนของการทํางาน วิธีการนี้ช่วยเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการ
ทํางานนั้นๆ การสอนงานนอกจากจะช่วยพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงานแล้วยังสามารถ
นํามาใช้พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สูงขึ้นด้วย 

  4) การหมุนเวียนงาน วิธีการที่ช่วยเพิ่มทักษะการทํางานต่างๆ ของพนักงาน
ได้ดี ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่พนักงานได้ทํางานที่หลากหลายตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้หมุนเวียนไป การ
หมุนเวียนงานช่วยให้พนักงานได้เรียนรู้งานและปัญหาการทํางานในหน่วยงานอื่น ทําให้พนักงานมี
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การทํางานที่กว้างขึ้น 

  5) การมอบหมายงานพิเศษ วิธีการนี้ช่วยสร้างโอกาสให้พนักงานได้ทํางานที่
ท้าทาย ทําให้พนักงานสามารถเพิ่มพูนทักษะเฉพาะตามเป้าหมายตลอดช่วงเวลาที่ได้รับมอบหมาย
งานพิเศษ ซึ่งมักจัดในลักษณะของโครงการพิเศษ (special project) ให้พนักงานได้คิดและ
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ดําเนินการตัดสินใจต่างๆ ตลอดโครงการ ข้อดี คือ พนักงานได้เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ทําโครงการพิเศษ โดยมีหัวหน้างานคอยให้คําแนะนํา และให้ข้อมูลป้อนกลับผลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาของโครงการ 

  6) การเข้าร่วมประชุมสัมมนา วิธีการที่ช่วยให้พนักงานได้รับความรู้ที่
ทันสมัย โดยหลังจากที่พนักงานได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาแล้ว องค์การควรให้พนักงานสรุปผล และ
นําเสนอความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมสัมมนาให้กับพนักงานอื่นๆ ได้รับทราบ วิธีการนี้จึงถือเป็น
การส่งมอบและแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้ไปยังพนักงานอื่น ทําให้ความรู้ที่ได้รับมาน้ันขยายวงกว้างมาก
ย่ิงขึ้น นอกเหนือจากวิธีการข้างต้นแล้ว พนักงานยังสามารถเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพของตนเองจาก
การเข้าเป็นสมาชิก เข้าร่วมประชุม นําเสนองาน และฝึกทักษะต่างๆ กับสถาบันหรือองค์การวิชาชีพ 
ซึ่งมีข้อดี คือ พนักงานได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วิธีการที่ดี (best practice) ต่างๆ เกี่ยวกับวิชาชีพที่
สามารถนํามาปรับใช้ในงานของตนเอง 

  
3. การพัฒนาตามตัวแบบการเรยีนรู้ 70- 20- 10 

  ตัวแบบการเรียนรู้ 70- 20- 10 (70- 20- 10 learning model) ได้รับการพัฒนา
โดยนักวิจัยศูนย์ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ (Center for Creative Leadership: CCL) เมืองนอร์ท โค
โรลินา (North Carolina) ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้ังแต่ช่วงทศวรรษที่ 1980 จนปัจจุบันตัวแบบการ
เรียนรู้นี้ได้รับความนิยมนํามาใช้เป็นแนวทางพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนผลการปฏิบัติงานกันอย่าง
แพร่หลาย (Biech, 2016: 58) การพัฒนาตามตัวแบบนี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับ
พนักงาน (70%) การให้พนักงานได้เรียนรู้จากผู้อื่น (20%) และการเรียนรู้ที่เป็นทางการ (10%) โดย
สามารถเลือกใช้วิธีการหรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่สอดคล้องได้ดังแสดงในตารางที่ 2.3  
 
ตารางที่ 2.3 กิจกรรมการเรยีนรู้ตามตัวแบบ 70- 20- 10 

การเรียนรู้ขณะปฏิบัติงาน  
(70%) 

การเรียนรู้จากผู้อื่น  
(20%) 

การเรียนรู้ทีเ่ปน็ทางการ 
(10%) 

• การมอบหมายงานพิเศษ 
• การรับผิดชอบงานโครงการ 
• การหมุนเวียนงาน 
• การทํางานร่วมกับทีมข้าม
สายงาน 
• การทํางานร่วมกับผู้บริหาร 

• การสอนงานโดยหัวหน้างาน 
• ระบบพี่เลี้ยง 
• การป้อนกลบัการทํางานจาก
เพื่อนร่วมงาน 
• การแลกเปลีย่นเรียนรู้ผ่าน
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

• การเข้าร่วมฝกึอบรม  
• การเข้าร่วมสมัมนา 
• การเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
• การอ่านหนังสือ บทความ 
และเอกสารต่างๆ 

ที่มา: จิระพงค์ เรืองกุน, 2561: 279 
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ข้อเสนอตามตัวแบบน้ีคือ การเสริมสร้างการเรียนรู้ของพนักงานโดยผ่านการสร้าง
ประสบการณ์ การเรียนรู้จากผู้อื่น และการเรียนรู้ที่เป็นทางการ ซึ่งต้ังอยู่บนแนวคิดที่ต้องการพัฒนา
โดยต้องอาศัยแรงดึงจากงานที่มีความท้าทาย การพัฒนาจะเกิดขึ้นต่อเมื่อพนักงานเจอกับสถานการณ์
ที่เป็นปัญหาหรือเป็นสิ่งท้าทาย มุ่งเสริมสร้างการเรียนรู้ของพนักงาน ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยการ
สนับสนุน ช่วยเหลือจากผู้อื่น และการที่พนักงานจะต้องได้รับข้อมูล สารสนเทศ หรือความรู้ใหม่ๆ 
จากการเรียนรู้ที่เป็นทางการ (จิระพงค์ เรืองกุน, 2561: 179) 

การเรียนรู้ขณะปฏิบัติงานช่วยสร้างการเรียนรู้โดยเป็นการกระตุ้นให้พนักงานได้ตัดสินใจ 
และตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆ ที่มีในงาน ทําได้โดยการมอบหมายงานพิเศษ การให้บริหาร
โครงการ การหมุนเวียนไปทํางานอื่น การทํางานร่วมกับทีมงานข้ามสายงาน และการทํางานร่วมกับ
ผู้บริหาร พนักงานได้คิด ตัดสินใจ และลงมือดําเนินการแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อความท้าทายใน
งานจะทําให้พนักงานพัฒนาขึ้น ส่วนการเรียนรู้จากผู้อื่นจะมีประโยชน์ตรงที่พนักงานจะได้รับข้อมูล
ป้อนกลับผลการปฏิบัติงาน และการช่วยเหลือต่างๆ จากบุคคลในที่ทํางาน เช่น การสอนงานจาก
หัวหน้างาน ระบบพี่เลี้ยง เพื่อนร่วมงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะชุมชนนักปฏิบัติ เป็น
ต้น ขณะที่การเรียนรู้ที่เป็นทางการได้มาจากการอ่าน การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเข้าร่วม
สัมมนา และการฝึกอบรม ช่วยให้พนักงานได้รับองค์ความรู้หรือความคิดใหม่ๆ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยเพิ่มพูนความรู้ของพนักงาน ทําให้พนักงานมีทัศนคติเชิงบวก 
มีความสุขในการทํางาน ทําให้พนักงานช่วยสร้างประโยชน์ให้กับองค์การ ทําให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ ทําให้พนักงานมีความรู้ มีทักษะที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการทํางานที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมได้ดี แนวทางหนึ่งที่นิยมนํามาใช้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน
คือ การนําแนวคิดสมรรถนะ (competency) เข้ามาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา (นิสดารก์ เวชยานนท์, 
2550: 42; จิระพงค์ เรืองกุน, 2555: 111: นิสดารก์ เวชยานนท์, 2559: 7) 
 
 2. การพัฒนาสมรรถนะ 
 สมรรถนะ (competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะที่มีอยู่ใน
ตัวคน ซึ่งส่งผลให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่สูง (Boyatzis, 1982: 23; Spencer & Spencer, 1993: 9; 
Dubois, 2004: 18; Shermon, 2004: 11; Gangani, McLean, & Braden, 2006: 126; 
Mitchelmore & Rowley, 2010: 92; Sturma, Vera, & Crossan, 2017: 350; จิระพงค์ เรืองกุน, 
2555: 115; จิระพงค์ เรืองกุน, 2561: 35) โดยที่ Spencer & Spencer (1993: 9) ได้จําแนก
คุณลักษณะของสมรรถนะออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
  1) แรงขับ (motives) คือสิ่งที่กระตุ้นให้คนคิดหรือแสดงพฤติกรรมออกมา เป็น
คุณลักษณะที่จะผลักดัน ช้ีทาง และเลือกที่จะให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น คน
ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (n- achievement) จะเป็นคนที่มีความพยายาม ต้ังเป้าหมายที่ท้าทาย มี
ความรับผิดชอบ และมีวินัยที่จะทําให้บรรลุตามเป้าหมาย 
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  2) คุณลักษณะ (traits) คือ คุณลักษณะทั้งทางกายภาพและคุณลักษณะภายในของ
บุคคล เช่น ความมั่นคงในอารมณ์ 
  3) การรับรู้ตน (self- concept) ประกอบด้วยทัศนคติ ค่านิยม และภาพลักษณ์ที่
บุคคลแต่ละคนรับรู้ 
  4) ความรู้ (knowledge) เป็นข้อมูลที่บุคคลแต่ละคนรวบรวมและสะสมเอาไว้ 
  5) ทักษะ (skills) คือ ความสามารถในการทํางาน ทั้งงานที่ต้องใช้ทักษะทาง
กายภาพ และทักษะทางความคิด 
 แรงผลักดันที่ทําให้บุคคลแสดงออกซึ่งพฤติกรรมนั้นจะเป็นส่วนที่อยู่ภายใน หากเปรียบด้วย
โมเดลภูเขาน้ําแข็ง (iceberg model) ส่วนนี้คือส่วนที่อยู่ใต้ภูเขาน้ําแข็ง ไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งถือ
เป็นบุคลิกภาพหลัก (core personality) เปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างยาก สมรรถนะส่วนนี้ ได้แก่ การ
รับรู้ตน คุณลักษณะ และแรงขับ องค์ประกอบเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยการพัฒนา การอบรม 
การกล่อมเกลา และการเสริมสร้างประสบการณ์ ขณะที่อีกส่วนหนึ่งนั้นสามารถมองเห็นได้ง่าย เป็น
ส่วนของภูเขาน้ําแข็งที่โผล่เหนือน้ํา ได้แก่ ความรู้ และทักษะ ซึ่งสามารถพัฒนาได้ง่ายกว่า เช่น การใช้
วิธีการฝึกอบรม (Spencer & Spencer, 1993: 11; นิสาดารก์ เวชยานนท์, 2559: 116) 
 สมรรถนะสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ในการนํา
สมรรถนะมาใช้ทางการบริหารนั้นจําเป็นต้องพัฒนากรอบสมรรถนะ (competency framework) 
ขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการนําไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่ต่างๆ ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กรอบ
สมรรถนะมีองค์ประกอบที่สําคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) รายการ/ช่ือสมรรถนะ (competency name) 
2) นิยาม (competency definition) 3) ระดับความชํานาญ (proficiency level) และ 4) 
พฤติกรรมบ่งช้ี (behavioral indicators)  
 กรอบสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นมาควรสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมที่คาดหวัง และมีความจําเป็นใน
การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Armstrong, 2015: 95) โดยสามารถพัฒนากรอบสมรรถนะใน 3 
แนวทาง (Briscoe & Hall, 1999: 39-43; จิระพงค์ เรืองกุน, 2555: 115-116; จิระพงค์ เรืองกุน, 
2561: 35) ดังนี้ 
          1) แนวทางที่อาศัยการวิจัยเป็นพื้นฐาน (research-based approach) แนวทางนี้
เชื่อว่าพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูงจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดี
หรือระดับเฉลี่ย ดังนั้นแนวทางการกําหนดกรอบสมรรถนะตามแนวทางนี้จึงต้องทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง เพื่อค้นหาตัวอย่างพฤติกรรมสําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็จในงาน 
          2) แนวทางที่อาศัยกลยุทธ์เป็นพื้นฐาน (strategy-based approach) อาศัยแนวคิด
ที่ว่า “องค์การเปลี่ยนแปลงไปตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์เป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับพนักงาน” ดังนั้นการพัฒนากรอบสมรรถนะจึงต้องให้ความสําคัญกับ
พฤติกรรมของพนักงานที่จะสนับสนุนให้องค์การประสบความสําเร็จตามกลยุทธ์ที่ได้กําหนดไว้ 
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          3) แนวทางที่อาศัยค่านิยมเป็นพื้นฐาน (value-based approach) พัฒนากรอบ
สมรรถนะโดยมีพื้นฐานจากค่านิยม วัฒนธรรม และธรรมเนียมปฏิบัติขององค์การเป็นสําคัญ 
 การพัฒนากรอบสมรรถนะขึ้นอยู่กับโครงสร้าง วัฒนธรรม และความซับซ้อนขององค์การแต่
ละแห่ง (Ashdown, 2014: 129) องค์การอาจกําหนดกรอบสมรรถนะหลัก (core competencies) 
เพื่อนํามาใช้กับทุกตําแหน่งงาน หรือครอบคลุมทุกบทบาท (role) ที่มีอยู่ในองค์การ สมรรถนะหลักที่
องค์การนิยมนํามาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา ได้แก่ ภาวะผู้นํา การทํางานเป็นทีม การมุ่งเน้นลูกค้า 
การแก้ปัญหา การพัฒนาผู้อื่น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการสื่อสาร (Ashdown, 2014: 125)  
 ในส่วนของสมรรถนะของผู้นํานั้นได้มีนักวิชาการทําการศึกษาไว้ค่อนข้างหลากหลาย 
ประกอบด้วยรายการสมรรถนะที่แตกต่างกันออกไป ดังเช่น ผลงานของ Quinn (2003) ที่ได้ศึกษา
สมรรถนะตามบทบาทสําคัญที่ผู้นําต้องแสดง 8 ด้าน ได้แก่ พี่เลี้ยง ผู้อํานวยความสะดวก ผู้ติดตาม ผู้
ประสานงาน ผู้อํานวยการ ผู้ผลิต ผู้ประสานผลประโยชน์ และผู้คิดสร้างสรรค์ ในแต่ละด้านนั้น
ประกอบด้วยรายการสมรรถนะดังแสดงในตารางที่ 2.4 
 

ตารางที่ 2.4 สมรรถนะตามบทบาทของผู้นํา 

บทบาท สมรรถนะ 

พี่เลี้ยง  
(mentor) 

เข้าใจตนเอง ส่ือสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 

ผู้อํานวยความสะดวก  
(facilitator) 

สนับสนุนการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม สร้างกลุ่มทํางาน จัดการความขัดแย้ง 

ผู้ติดตาม  
(monitor) 

ติดตามและแจ้งผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล จัดระบบและวัดผลการ
ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างรอบด้าน 

ผู้ประสานงาน  
(coordinator) 

ออกแบบงาน จัดกลุ่มงาน ประสานการทํางานร่วมกัน บริหารโครงการ 

ผู้อํานวยการ  
(director) 

พัฒนาและสื่อสารวิสัยทัศน์ ตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์การทํางาน 
ออกแบบและจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ 

ผู้ผลิต  
(producer)  

ทํางานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน บริหาร
เวลา จัดการความเครียด 

ผู้ประสานผลประโยชน์ 
(broker) 

สร้างและรักษาอํานาจ ผลประโยชน์ของกลุ่ม เจรจาข้อตกลงและความ
ร่วมมือระหว่างกลุ่ม นําเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ 

ผู้คิดสร้างสรรค์  
(innovator) 

คิดแบบสร้างสรรค์ จัดการความเปลี่ยนแปลง ทํางานอยู่ในกระแสการ
เปล่ียนแปลงได้ 

ที่มา: Quinn, 2003 
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 องค์ประกอบสําคัญของกรอบสมรรถนะคือ ระดับความชํานาญ และพฤติกรรมบ่งช้ี ซึ่ง
จําเป็นได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างรอบคอบ โดยสามารถใช้วิธีการสนทนากลุ่ม หรือประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึก การใช้วิธีการเหตุการณ์สําคัญ (critical 
incident technique) มุ่งค้นหาพฤติกรรมที่ผู้ที่ปฏิบัติงานได้แสดงออกในการทํางาน และการศึกษา
ตัวอย่างที่ดี (best practice) ขององค์การอื่นหรือสถาบันวิชาชีพต่างๆ  
 ทั้งนี้ รายการสมรรถนะหลักมักได้มาจากการทบทวนทิศทางขององค์การ ได้แก่ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และค่านิยมหลักขององค์การ วิเคราะห์ให้เห็นสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการนํามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถบรรลุตามทิศทางขององค์การดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีสมรรถนะเชิงหน้าที่ 
(functional competencies)  ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกรอบสมรรถนะลงสู่หน่วยงานต่างๆ ตามหน้าที่ 
และลงสู่พนักงานในทุกตําแหน่งงาน (job competencies) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า กรอบสมรรถนะนั้น
จะช่วยสร้างความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมของพนักงาน เป้าหมายของหน่วยงาน และเป้าหมาย
ขององค์การได้นั่นเอง 
 
 3. การพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว 
 ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในชุมชน 
(เพชรศรี นนท์ศิริ, 2555: 47; บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา และเพ็ญศิริ ศรีคําภา, 2557: 124)  ก า ร พั ฒ น า
คุณลักษณะของผู้นํากลุ่มที่เที่ยวให้มีความเหมาะสมจึงเป็นเป็นสิ่งจําเป็น ซึ่งพิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ 
(2553: 78) กล่าวไว้ว่า สมรรถนะของผู้นําชุมชนหรือแกนนําชุมชนเป็นเงื่อนไขของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ดังนนี้  
  1) ผู้นําที่มีความเข้มแข็งเป็นที่ยอมรับของสมาชิกชุมชน  
  2) ผู้นําที่เป็นผู้ที่เสียสละ  
  3) ผู้นําที่มีความรู้และไหวพริบที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ  
  4) ผู้นําที่มีความรู้เชิงนิเวศและทุนทรัพย์สําหรับการลงทุน  
  5) ผู้นําที่มีความเข้าใจในชุมชนและสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการท่องเที่ยว 
 สมรรถนะดังกล่าวนี้จะทําให้เกิดผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน และทําให้การ
พัฒนาการท่องเที่ยวประสบความสําเร็จ ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมควรได้มีการมุ่งเน้นการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
และคุณลักษณะอื่นๆ ของผู้นําชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 ป่ินฤทัย คงทอง (2562: 228) ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสําหรับการบริการนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาติ” ได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับ
สมรรถนะที่จําเป็นผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุต่างชาติ 5 ประการ 
ได้แก่ ทักษะทางการสื่อสาร ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการบริการ ทักษะในการแก้ไข
ปัญหา และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรายละเอียด พบว่า  
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  1) ทักษะในการสื่อสารที่จําเป็น เช่น ทักษะด้านภาษา ความเข้าใจนักท่องเที่ยว การ
ให้ข้อมูลในพื้นที่ทั้งในแง่ของประวัติสถานที่ วัฒนธรรม ต้นไม้ ผู้คน รวมถึงการตอบข้อซักถาม เน้น
สนุกสนาน มีการเล่นเกม เล่าขําขัน เป็นต้น ทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนี้เกิดขึ้นได้จากการ
ฝึกฝนและฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงซึ่งจะทําให้ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารกับ
นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป  
  2) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และ
ความสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว เช่น การมีมนุษยสัมพันธ์ การนําเสนอ และการแสดงออก การจัดการ
ความขัดแย้ง และการเจรจาต่อรอง ซึ่งผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ
เมื่อต้องเผชิญหน้ากับนักท่องเที่ยว ในการให้บริการปฏิกิริยาของผู้ให้บริการท่ีแสดงออกต่อ
นักท่องเที่ยวเป็นสิ่งสําคัญที่จะนําไปสู่คุณภาพของการบริการ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนี้พัฒนาได้โดยการอบรมหรือการสนับสนุนเพื่อปรับปรุงสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเมื่อต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันจากการให้บริการนักท่องเที่ยว 
  3) ทักษะการบริการ การให้บริการนักท่องเที่ยวควรมุ่งเน้นบริการในด้านจิตใจ เอา
ใจใส่ดูแลความรู้สึก โดยสามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกอบรมซึ่งจัดเตรียมสถานการณ์ให้ผู้นํากลุ่ม
ท่องเที่ยวได้เผชิญกับนักท่องเที่ยวโดยตรง ทั้งการขายปลีก ที่พัก การต้อนรับ การขนส่งและการ
ท่องเที่ยว การสร้างประสบการณ์ด้วยการฝึกอบรมจะช่วยเพ่ิมสมรรถนะในการให้บริการที่ใส่ใจและ
เข้าถึงความรู้สึกของนักท่องเที่ยวได้ 
  4) ทักษะในการแก้ไขปัญหา ซึ่งผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวอาจพบปัญหาเฉพาะหน้าในขณะ
ปฏิบัติงาน หากผู้นํามีความรอบรู้ มีปฏิภาณไหวพริบ ควบคุมอารมณ์ให้มีความมั่นคงไม่หว่ันไหว มีสติ 
มีการเตรียมแผนสํารองจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ สามารถควบคุม 
สติได้ดีเมื่อเกิดปัญหาและสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
  5) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและการบริการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวใน
รูปแบบต่างๆ การค้นหาข้อมูลของนักท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับการ
ท่องเที่ยว เช่น การเข้าซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวผ่านอินเทอร์เน็ต การจองผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยให้การเปรียบเทียบราคาสะดวกขึ้น เป็นต้น 
 ผลงานของเทิดชาย ช่วยบํารุง (2553: 121) แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควรมุ่งเน้นการให้การศึกษาที่ครอบคลุมองค์ความรู้ต่างๆ ได้แก่ ความรู้
วัฒนธรรมของภาษา ความรู้การแต่งกาย ความรู้เกี่ยวกับความเป็นอยู่ วิถีชีวิต และความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ ในการพัฒนาให้ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวมีความรู้ดังกล่าว เทิดชาย ช่วยบํารุง (2553: 121) 
ได้นําเสนอไว้เพิ่มเติมว่า โครงสร้างหลักสูตรควรมีเวลาในการศึกษาอย่างน้อย 10 วัน รวม 70 ช่ัวโมง 
จําแนกเป็นภาคทฤษฎี 49 ช่ัวโมง และภาคปฏิบัติ 21 ช่ัวโมง ดังแสดงในตารางที่ 2.5  
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ตารางที่ 2.5 โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

องค์ความรู ้ รายวิชา จํานวนชั่วโมง 

ความรู้พื้นฐาน ภาษาเพื่อการสื่อสาร 14 

ประวัติและความรู้พื้นฐานของจังหวัด 7 

ความรู้ทางวิชาการ 
 

ความรู้พื้นฐานด้านวัฒนธรรม 3 

ประเพณีท้องถิ่น 3 

ประวัติและความรู้พื้นฐานของจังหวัด 7 

การละเล่นท้องถิ่น 3 

การแต่งกายพื้นเมืองตามวัฒนธรรม 3 

การจัดอาหารและเครื่องดื่ม 3 

ภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว 3 

เส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 3 

ความรู้เฉพาะอาชีพ คว าม รู้ เ กี่ ย ว กั บ วิ ช า ชี พมั ค คุ เ ทศ ก์ /นั ก สื่ อ
ความหมายท้องถิ่น 

7 

ที่มา: เทิดชาย ช่วยบํารุง, 2553: 121 
 

 ในต่างประเทศ Haven-Tang & Jones (2012: 28) ได้ทําการวิจัยแบบกรณีศึกษา (case 
study research) เพื่อวิเคราะห์บทบาทของผู้นําในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจนนําไปสู่
การพัฒนาตัวแบบภาวะผู้นําเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว ดังแสดงในภาพที่ 2.1  
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ภาพที่ 2.1 ตัวแบบภาวะผู้นําเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ที่มา: Haven-Tang & Jones, 2012: 35 

จุดหมายปลายทาง 
(Destination) 

การนํากลยทุธ์ไป
ปฏิบัติผ่านโครงการ
ท่องเทีย่วชุมชน 

ผู้ตามกําหนดทิศทางด้วย
ตนเอง และมุ่งมั่นพัฒนา 

การวางแผนร่วมกัน
เพื่อกําหนด

นโยบายการพฒันา 

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
สอนผู้ตาม แลกเปลี่ยน
บทบาทผู้นํา-ผู้ตาม 

กลไกเชื่อมโยงสู่
ความสําเร็จ 

ความเป็นมิตร  
สัมพันธภาพระหว่างกัน 

การนํากลยทุธ์ไป
ปฏิบัติผ่านโครงการ
ท่องเทีย่วชุมชน 

การพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างผู้นํากับผู้ตาม ภาวะ

ผู้นําการเปลียนแปลง 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

34 
 

 ตัวแบบภาวะผู้นําเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้นํากับผู้ตาม และการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อสร้างข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการเป็น
จุดหมายปลายทาง (destination) โดยอาศัยการวางแผนร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ดังนี้ 
  1) ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว  
  2) ภาครัฐผู้กําหนดนโยบายการท่องเที่ยว  
  3) ชุมชนท้องถิ่น  
 ภาคส่วนเหล่านี้จะทําการวางแผนร่วมกัน และถ่ายทอดแผนเป็นกลยุทธ์สําหรับการนําไป
ปฏิบัติโดยผ่านโครงการการท่องเที่ยวโดยชุมชน การดําเนินการดังกล่าวนี้จะเป็นกลไกที่นําไปสู่
ความสําเร็จร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจ ภาครัฐ และชุมชนท้องถิ่น โดยที่การดําเนินการทั้งหมดนี้จะมี
ส่วนสําคัญในการพัฒนาภาวะผู้นําของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวในชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งสะท้อนได้จากการสร้างแรงบันดาลให้กับผู้ตามให้สามารถบรรลุถึงสิ่งที่ตนเอง
ปรารถนาได้ ซึ่งสิ่งที่ปรารถนานี้ก็คือการเป็นจุดหมายปลายทาง หรือการทําให้ชุมชนเป็นสถานที่ที่
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวนั่นเอง  
 นอกจากนี้ Haven-Tang & Jones (2012: 35) ได้ให้ข้อเสนอไว้เพิ่มเติมไว้ว่า การที่จะ
ดําเนินการดังกล่าวให้ประสบความสําเร็จได้นั้น ผู้นําจําเป็นต้องมีความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ และต้อง
ผูกพันในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวนี้จะส่งต่อลงมาสู่ผู้ตาม เป็นการพัฒนาที่
เปลี่ยนแปลงผู้ตามไปในตัว การพัฒนาผู้นําตามตัวแบบนี้จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพของตัวผู้นําและ
พัฒนาตัวผู้ตามให้สามารถกลายเป็นผู้นําได้โดยผ่านการทํางานร่วมกันนั่นเอง 
 เทิดชาย ช่วยบํารุง (2553: 167) ได้สังเคราะห์ผลงานของศศิธร นิธิปรีชา, สุภาวดี สุภมาตร, 
และอานรรต ใจสําราญ (2550) เรื่อง “ภาวะผู้นําของกลุ่มที่พักโฮมสเตย์ในแหล่งท่องเที่ยวเขตอีสาน
ใต้” แสดงให้เห็นว่า ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวจําเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะในด้านต่างๆ 5 ด้าน ดังนี้ 
  1) วุฒิภาวะทางอารมณ์  
  2) ธรรมาภิบาล  
  3) นักวางแผน  
  4) การพึ่งพาตนเอง  
  5) การทํางานแบบเครือข่าย  
 ด้วยเหตุผลที่ว่า ระดับระดับคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะทั้ง 5 ด้านนั้นมีค่าตํ่ากว่าความ
ต้องการ/ความคาดหวังของสมาชิกในกลุ่มที่พักโฮมสเตย์ ผลการวิจัยดังกล่าวนี้นําไปสู่ข้อเสนอเชิง
นโยบายในระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับปฏิบัติการ 
 ระดับประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของคนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
และการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร สําหรับองค์การที่ส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาควร
ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจัง โดยเฉพาะในชุมชน
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความสามารถในการบริหารซึ่งจําเป็นสําหรับการดําเนินกิจกรรมกลุ่ม โดยเน้น
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กระบวนการวิเคราะห์ วางแผน และทักษะการใช้เครื่องมือสื่อสารควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม  
 ในระดับกระทรวง ควรได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างกระทรวงต่างๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแหล่งท่องเที่ยว ให้ความสําคัญกับการพัฒนากระบวนการ
คิด การเรียนรู้บนพื้นฐานของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ความสามารถในการที่จะพึ่งตนเอง 
รวมทั้งหลักธรรมาภิบาล  
 ส่วนระดับหน่วยปฏิบัติการ ควรจัดทําแผนส่งเสริมการพัฒนาคนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้นํากลุ่ม
ท่องเที่ยวนั้นควรพัฒนาศักยภาพผู้นําในการบริหารแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและ
พึ่งตนเอง ใช้หลักการและกระบวนการวางแผนพัฒนากลุ่มที่พักโฮมสเตย์แบบมีส่วนร่วม การประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มท่องเที่ยวในพื้นที่ เน้นให้ความรู้ในการดําเนินงาน เช่น การใช้
ระบบการสื่อสาร การจัดทําระบบบัญชี รวมทั้งการกระตุ้นให้ผู้นํากลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนากลุ่มของตนอย่างเป็นระบบโดยใช้การมีส่วนร่วมเป็นสําคัญ  
 ข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่าในการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวจําเป็นต้อง
อาศัยหลายหน่วยงานช่วยๆ กันพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับตัวแบบภาวะผู้นําเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของ Haven-Tang & Jones ยืนยันให้เห็นว่าในการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวจําเป็นต้องมี
เครือข่ายในการดําเนินการพัฒนาร่วมกัน นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาเพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยสามารถดําเนินการได้
จากการให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นหาปัญหาของการท่องเที่ยว สาเหตุปัญหา และความ
ต้องการของชุมชน จากน้ันเป็นการให้ชุมชนได้ร่วมกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
วิธีการพัฒนาการท่องเที่ยว ได้สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจน
การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนงานหรือโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว มีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการที่ได้จัดทําขึ้น 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กรอบแนวคิดการวิจัยครอบคลุมการศึกษาสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทาง
แม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่าที่พึงประสงค์ วิเคราะห์ให้เห็นคุณลักษณะด้านความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากน้ันทําการประเมินความจําเป็นในการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า เพื่อนําข้อมูลที่ได้มานําเสนอแนวทาง วิธีการ และ
โครงการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า โดยต้ังอยู่บนแนวคิด
สมรรถนะของ Spencer & Spencer (1993: 9) ที่ให้ความสําคัญกับการศึกษาสมรรถนะซึ่งสามารถ
นําไปปรับใช้ได้ทั่วไปที่เรียกว่า Generic Model จําแนกสมรรถนะออกเป็นแรงขับ คุณลักษณะ การ
รับรู้ตน ความรู้ และทักษะ ดังภาพที่ 2.2  
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ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ในระยะแรกของการวิจัยเป็นการค้นหาคุณลักษณะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์ โดยการศึกษาจากชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อ
ถอดรายการสมรรถนะ (cloning competency) นํารายการสมรรถนะที่เป็นข้อค้นพบนั้นไปใช้พัฒนา
เครื่องมือการวิจัยในระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการประเมินสมรรถนะเพื่อหาความจําเป็นในการพัฒนาผู้นํากลุ่ม
ท่องเที่ยวแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า เป็นไปตามแนวคิดของ (Spencer & Spencer, 1993) ที่กล่าวถึง 
การถอดรายการสมรรถนะจากต้นแบบที่ประสบความสําเร็จ เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น (high 
performer) โดยรายการสมรรถนะที่ได้สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ทั่วไปที่
เรียกว่า Generic Model ดังนั้นรายการสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวที่ถอดได้จากชุมชนต้นแบบที่
ประสบความสําเร็จจึงสามารถนํามาใช้ในการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวชุมชน
เส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่าได้ สําหรับองค์ประกอบของสมรรถนะที่มุ่งเน้นศึกษานั้นแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นแรงผลักดันที่ทําให้บุคคลแสดงออกซึ่งพฤติกรรมนั้นจะเป็นส่วนที่อยู่ภายใน หาก
เปรียบด้วยโมเดลภูเขาน้ําแข็ง (iceberg model) ส่วนนี้คือส่วนที่อยู่ใต้ภูเขาน้ําแข็ง ไม่สามารถ
มองเห็นได้ ซึ่งถือเป็นบุคลิกภาพหลัก สมรรถนะส่วนนี้ ได้แก่ การรับรู้ตน คุณลักษณะ และแรงขับ 

แนวทาง วิธีการ และ
โครงการพัฒนาผู้นํากลุ่ม
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยา 

 

คุณลักษณะผูน้ํากลุ่ม
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่

พึงประสงค์ 

ความจําเป็นในการพัฒนา
ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ํา
เจ้าพระยาสายเก่า 

ส่วนลึก      พื้นผิว 

ความรู้ 
ทักษะ 

การรับรู้ตน  
คุณลักษะ  
แรงขับ 

ทักษะ 

ความรู้ 

 

การรับรู้ตน  

คุณลักษณะ 

แรงขับ 
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องค์ประกอบเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยการอบรม การกล่อมเกลา และการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ขณะที่อีกส่วนหนึ่งสามารถมองเห็นได้ง่าย เป็นส่วนของภูเขาน้ําแข็งที่โผล่เหนือน้ํา 
ได้แก่ ความรู้ และทักษะ ซึ่งสามารถพัฒนาได้ง่ายกว่า เช่น การใช้วิธีการฝึกอบรม ผลการศึกษาที่ได้
ทั้งสองระยะจะนําไปสู่การกําหนดแนวทาง วิธีการ และโครงการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยา 

 
 




