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บทคัดย่อ (Abstract)
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยยกระดับศักยภาพของ
ทรัพยากร ที่มีอยู่ในชุมชนให้มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น โดยการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ชุมชนเข้ามามีบทบาท ในการแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของทรั พยากรร่วมกัน เพื่อนาไปสู่การ
พัฒ นาและอนุ รั กษ์โ บราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนา รวมถึงประเพณีวัฒ นธรรมให้ คงอยู่ คู่กับ
ประชาชนและชุมชนสืบไป
บทความนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อนาเสนอเกี่ยวกับหลั ก การจัด การแหล่ งท่ องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชนกับการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และบทบาทของคนในชุมชน ต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
คาสาคัญ (Keywords) : การจัดการ, แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, วิถีชีวิตของคนในชุมชน
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Abstract
Cultural tourism management is considered as an alternative to enhance the
resource potential that exists in the community to add more value by promoting and
providing opportunities for people in the community to be a part in expressing
common ownership of resources, to lead to the development and conservation of
ancient sites, religion, including cultural traditions to remain along with the people
and the community.
This article aims to present principles of cultural tourism management, the
way of life of people in the community, participation in the management of cultural
tourist attractions and the role of people in the community towards cultural tourism
management.
Keywords : Management, Cultural Tourist Attraction, Way of Life of The People in
The Community

บทนา (Introduction)
การจั ด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม ถื อ เป็ น อุ ต สาหกรรมบริ ก ารรู ป แบบหนึ่ ง ที่
สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็เป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นเองโดย
ธรรมชาติและฝีมือของมนุษย์สร้างขึ้น จนเป็นแหล่ง ที่มีความงดงามที่มีการสืบทอดกัน มา การจะทา
ให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวนั้น ผู้นาชุมชน
และสมาชิกในชุมชนต้องร่วมมือร่วมแรงกันในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งท่องเที่ยวนั้นมีความ
น่าสนใจและดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ สิ่งที่ชุมชนต้องร่วมกันดาเนินการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวคือ การวางแผนงานร่วมกันภายในและภายนอกชุมชน เพื่อช่วยกันระดมความคิดว่าจะ
หยิบยกเอาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในมิติใด แล้วพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั้นให้เกิดการยอมรับเป็น
ที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในวงกว้างเพิ่มขึ้น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม จะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้นั้น สมาชิกของชุมชนต้องตระหนักถึง
ความสาคัญของทรัพยากรชุมชนร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวอย่างจริงจังจะช่วยเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนได้ ซึ่ง Sukanasirikun (2013 : B) ได้กล่าวว่า ศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ศักยภาพในการดึงดูดใจในด้านการท่องเที่ยวมีความ

วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2563) : มกราคม-เมษายน
JOURNAL OF LOCAL GOVERNANCE AND INNOVATION : Vol. 4 No. 1 (2020) : JANUARY-APRIL

261

เป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และองค์ความรู้ในงานประเพณีส่วนใหญ่เป็นทางพุทธศาสนา
การประกอบพิ ธี ก รรมสื บ ทอดกั น มาจากอดี ต ถึ ง ปัจ จุบั น และมี กิ จ กรรมเสริม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
สนุกสนานและน่าสนใจ และความ งดงามทางศิลปวัฒนธรรม เช่น การแต่งกาย ภาษาที่ใช้ในการ
สื่อสาร ความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น การแสดงและการละเล่น 2) ศักยภาพในการรองรับด้านการ
ท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งมีข้อจากัดบาง
ประการในการพั ฒ นา ต่ อ ไปในอนาคตไม่ ว่ า จะเป็ น ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ การวางผั ง เมื อ งและ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ไม่สามารถขยายได้ เป็นต้น โดยหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันให้การสนับสนุน และ
จัดการด้านนโยบาย งบประมาณ และบุคลากร เพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้
เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว และ 3) การบริหารจัดการมีการจัดการด้านการอนุรักษ์
แหล่ งท่องเที่ย ว การรั กษาฟื้น ฟูแหล่ งท่องเที่ยวและปรับปรุงสภาพแวดล้ อมเป็น อย่างดี และมี
หน่วยงานในการประเมินผลการดาเนินงาน แต่เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ส่งผลให้การ
จัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว อาจเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีการให้ความรู้และการสร้างจิตสานึกเกี่ยวกับกิจกรรมและการดาเนินงานต่าง ๆ ในรูปของ
การให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลแก่ นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการและชุมชนที่อยู่ จากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 9
ว่าด้วยการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
อารยธรรมขอม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และกีฬาสู่นานาชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(Office of the National Economic and Social Development Board, 2016 : 174)
(1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่ ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้าโขงและสุขภาพ ใน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดอุดรธานี
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ท่องเที่ยว
ธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดยเพิ่มนวัตกรรมการบริการท่องเที่ยวที่
มีความหลากหลายตอบสนองกลุ่มเป้า หมาย พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี รวมทั้งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงใน
ลักษณะเครือข่ายเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรอง ชุมชนและท้องถิ่น
(2) พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรม
ล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลาภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยเร่งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบ
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เชื่อมโยงพื้นที่และเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชนกับชุมชนและท้องถิ่นทั้งใน
ประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้านที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564 ที่ผ่านมา จะ
เห็นว่ากระแสของการนาเอาแนวคิดวัฒนธรรมข้ามชาติได้เริ่มทยอยเข้ามาสู่สังคมไทยมากขึ้น ส่งผล
กระทบต่อการดารงอยู่ของวัฒนธรรมท้องถิ่นต้องปรับเปลี่ ยนไปตามยุคสมัย ในขณะเดียวกันกระแส
การกลื น กลายทางวัฒ นธรรม (cultural assimilation) ยั ง ส่ ง ผลต่อ วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ นในระดับ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของสังคมไทยให้เกิดการปรับเปลี่ยนจากแบบดั้งเดิมสู่ความทันสมัย จากแนวคิดการ
กลืนกลายทางวัฒนธรรม (Cultural Assimilation) จะเห็นได้ว่า การเผยแพร่วัฒนธรรมหนึ่งไปสู่
วัฒ นธรรมหนึ่ งนั้น ต้ องอาศัย สื่ อเป็ น ตัว กลางในการขับเคลื่อนวัฒ นธรรมนั้น ๆ เข้าสู่ สั งคมใหม่
โดยเฉพาะสังคมไทย ยกตัวอย่าง เช่น วัฒนธรรมโดยผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ที่นาเสนอ
ภาพยนตร์เกาหลีหรือเกาหลีฟีเวอร์ที่ไหลผ่านแทรกซึมเข้ามาในรูปแบบของละครซีรีย์ เพลง หรือมิว
สิค วิดีโอ จนทาให้เกิดค่านิยมความชื่นชอบ จนกลายเป็นกระแสสมัยใหม่นิยม (Modernism) ที่ทรง
อิทธิพลในสังคมและวัฒนธรรมไทย รวมถึงโลกทัศน์ของผู้ชมผ่านภาพของและเพลงหรือละครที่
นาเสนอสาระเรื่องราวการใช้ชีวิตของตัวละคร จนผู้ชมเกิดการเรียนรู้และลอกเลียนแบบตามตัว
ละครหรือนักร้อง นักแสดงที่ตนเองชื่นชอบ ดังจะเห็นได้จากวัฒนธรรมของวัยรุ่นที่ ตามกระแส
ความทันสมัย จนเกิดเป็นภาพของกลุ่ม “แฟนคลับ” ที่เลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติจนแพร่กระจาย
และซึมซับเข้ามาในวัฒนธรรมไทยแบบไม่รู้ตัว (Deewong, 2013 : 88-89)
ปั จ จุ บั น การกลื น กลายทางวัฒ นธรรม (Cultural Assimilation) จึงมีส่ ว นทาให้ เกิดการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น เนื่องจาก คนในชุมชนสามารถเข้าถึงวัฒนธรรมข้าม
ได้สะดวกสบายจากการใช้สื่อออนไลน์ ดังนั้น หากชุมชนอยากพัฒนาท่องเที่ยวให้สามารถดึงดู ด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้บริการจึงจาเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อ
ทาการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรม รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มประชาสังคม และคนในชุมชนร่วมกันกาหนดอัตลักษณ์ของตนได้อย่างน่าสนใจ (Laohokkul,
2014 : 33) อย่างไรก็ตามการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต้องเกิดขึ้นจากคนในชุมชนเป็นผู้ริเริ่ม
วางแผน ออกแบบการทางาน การตัดสินใจ และการลงมือปฏิบัติ การกาหนดทิศทางการท่องเที่ยว
การจัดรูปแบบการท่องเที่ยวและการดาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว (Ruangkalapawongse and
Ruangkalapawongse, 2016 : 115) โดยเริ่มต้นจากการค้นหาประวัติศาสตร์ชุมชน โบราณสถาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี วิถีชีวิตของท้องถิ่นตนเอง
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การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น จึงจาเป็นต้อง
อาศั ย ปั จ จั ย และเงื่ อ นไขต่ า ง ๆ เข้ า มาช่ ว ยในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่
งบประมาณ คน การบริหารจัดการ อุปกรณ์ต่าง ผู้นาชุมชน เครือข่าย รวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น การพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม (Royal Institute
Dictionary, 2008 : 406 อ้างถึงใน Nuanyang, 2011: 36 -37) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเอาไว้ว่า คนในท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมได้ 3 แบบ ได้แก่ การมีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนทรัพยากร (Resource Contribution) การมีส่วนร่วมในการบริหารและการ
ประสานงาน (Project Administration and Coordination) และการมีส่วนร่วมในการขอความ
ร่วมมือ (Enlistment)
ดังนั้น ประชาชนต้องมีพลังกระบวนการจะตัดสินใจในการที่จะกาหนดเป้าหมายต่าง ๆ ของ
สังคมและจะต้องมีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผน หรือโครงการที่ตั้งเอาไว้
ด้วยความสมัครใจ การมีส่วนร่วมจึงเป็นความสัมพันธ์ในการกระทาและมีส่วนในการตัดสินใจ โดยที่
เป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้ตัดสินใจ ในการแสดงความคิดเห็นในส่วนของการคิดริเริ่มที่
สร้างสรรค์ เพื่อที่จะสามารถทาให้เกิดการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มร่วมกัน รูปแบบการมีส่ วน
ร่วมไว้ 3 รูปแบบคือ 1) การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง (Spontaneous) เป็นรูปแบบการร่วมมือกัน
เพื่อจะแก้ไขปัญหาของตนเอง โดยที่ไม่ได้รับความช่ว ยเหลื อจากบุคคลภายนอกหรือองค์ กรอื่น
2) การมีส่วนร่วมแบบชักนา (Indeed) การมีส่วนร่วมประเภทนี้เป็นการมีส่ วนร่วมแบบเป็นการเข้า
ร่วมโดยต้องการ ความเห็นชอบหรือการสนับสนุน โดยรัฐบาลซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นลักษณะทั่วไปของ
ประเทศกาลังพัฒนา 3) การมีส่วนร่วมแบบบังคับ (Coerced) การมีส่วนร่วมประเภทนี้เป็นการเข้า
ร่วมภายใต้การดาเนินการของกลุ่มหรือองค์กรตามนโยบายที่ได้ตั้งเอาไว้แล้ว และรูปแบบการมีส่วน
ร่ ว มนี้ เ ป็ น วิ ธี ก ารที่ ใ ช้ ไ ด้ ผ ลอย่ า งรวดเร็ ว แต่ ไ ม่ ไ ด้ ผ ลในระยะยาวและต้ อ งอาศั ย ปั จ จั ย ที่ ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน ประกอบด้วย (1) สิ่งดึงดูดใจด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งอานวยความ
สะดวกที่มีให้บริการอย่างเพียงพอ และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและสะดวก (2)
ศั ก ยภาพการจั ด การท่ อ งเที่ ย วในปั จ จุ บั น มี ท รั พ ยากรท่ อ งเที่ ย ว 2 ประเภท ได้ แ ก่ ทรั พ ยากร
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีสิ่งอานวยความสะดวกครบ คือ ที่พัก
แรม ร้านอาหาร และธุรกิจนาเที่ยว ซึ่งทั้ง 2 ข้อนี้ถือเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวในพื้นที่ (Pongnirundorn, Buatham and Yodsuwan, 2016 : 234) ในขณะเดียวกัน
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน การบอกเล่าเรื่องราว วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ การเมือง
และสิ่งแวดล้อม ล้วนแต่เอื้อให้เกิดผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งสิ้น การพัฒนา
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แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละชุมชน และจะพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลเพีย งใดนั้นย่ อมขึ้น อยู่กับความเอาใจใส่ ของคนในพื้นที่เป็นส าคัญ
(Seangsomsuwun and Seangsomsuwun, 2012 : 139)

ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
คาว่า “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” เกิดขึ้นจากการประชุมสภาการโบราณสถานระหว่าง
ประเทศ (International Council on Monuments and Sites: ICOMOS) ที่ เ มื อ งออกซ์ ฟ อร์ ด
ค.ศ. 1969 (Moulin, 1989, cited in Koster, 1996: 23 อ้างใน Ratanasuwongchai, 2011: 32)
การประชุมครั้งนั้น ทาให้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ล้วนมีจุดมุ่งเน้นในทางเดียวกันคือ รูปแบบการ
ท่องเที่ยว ที่ทาให้นักท่องเที่ยวได้รับแรงดลใจหรือสิ่งกระตุ้นให้เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางเพื่อ
สังเกต เรียนรู้ มีประสบการณ์ร่วม และตระหนักคุณค่าวัฒนธรรมของชุมชนในจุดหมายปลายทาง
นั้น ซึ่งครอบคลุม ถึงงานสร้างสรรค์ ประเพณีขนบธรรมเนียม และกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ทั้งนี้
นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนต้องเคารพ เรียนรู้ และเข้าใจวัฒนธรรมของกันและกัน เพื่อให้เกิด
มิตรภาพและสันติภาพระหว่างชุมชนอย่างยั่งยืน (Ratanasuwongchai, 2011 : 31)
ดังนั้น การท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมจึ งมีนักวิช าการชาวไทยจานวนหนึ่งได้ให้ นิยามไว้ใน
ลักษณะที่คล้ายกัน ผู้เขียนจึงขอหยิบยกผลงานของนักวิชาการบางท่านมานาเสนอ โดยรวบรวมและ
เรียบเรียงจาก Sukanasirikun (2013 : 26) มาอธิบายพอสังเขป ดังนี้
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรม เป็ น รู ป แบบการท่ อ งเที่ย วเชิง วัฒ นธรรมมี ค วามมุ่ ง เสนอ
ลักษณะทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์โบราณคดี และสถานที่ต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงความ
เป็นอยู่ของสังคมเป็นการท่องเที่ยวในเชิงการให้ความรู้ และความภาคภูมิใจ (Thailand Institute
of scientific and Technological Research, 1999 : 16 อ้างถึงใน Sukanasirikun (2013 : 26)
โดยอาศัยวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านการเดินทางท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่
เน้นการพัฒนาด้านภูมิปัญญา สร้างสรรค์ เคารพต่อสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ศักดิ์ศรีและวิถีชีวิตผู้คน
(Ketsiri, 1997: 1-10 อ้ า งถึ ง ใน Sukanasirikun (2013 : 26) ที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก แง่ ทุ ก มุ ม ของการ
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สามารถศึกษาถึงวิถีชีวิต และความนึกคิดซึ่งกันและกัน (Panyanuwatt, 1999 :
13 อ้างถึงใน Sukanasirikun (2013 : 26) การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ผู้อื่น และย้อนกลับมามอง
ตนเองอย่างเข้าใจ วัฒนธรรมกับมนุษย์มีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก เพราะวัฒนธรรมเข้ามามี
บทบาทในวิถีชีวิตมนุษย์อยู่ตลอดเวลา (Sukleing, 2002 : 39 อ้างถึงใน Sukanasirikun (2013 :
26) ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวชาว
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ต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและยุโรป ที่ต่างสนใจที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมมรดก
ทางประวัติศาสตร์ เยี่ยมชมงานสถาปัตยกรรม และสัมผัสวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในประเทศนั้น
(Pinkaew, 2012)
จากนิ ย ามข้ า งต้ น จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมหมายถึ ง การศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ชุมชนเพื่อวางแผนและปฏิบัติการให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่ให้มี
มูลค่าเพิ่มขึ้น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้องอาศัยความร่วมมือและปัจจัยสนับสนุน
เพื่อก่อเกิดความเป็ น รู ป ธรรมขึ้น สะท้อนให้ เห็ นถึงศักยภาพของคนในชุมชนที่จ ะพั ฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังต้องสามารถดึงดูดความ
สนใจนักท่องเที่ยวในหลากหลายมิติ เช่น ความงาม ศิลปะ รูปแบบวิถีชีวิต ภาษาและการแต่งกาย
การบริโภค ความเชื่อ ประเพรีและวัฒนธรรม เป็นต้น

หลักการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้องบูรณาการระหว่างการทางานของสมาชิกใน
ชุ ม ชนร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยภายนอก เพื่ อ วางแผนและการก าหนดทิ ศ ทาง การพั ฒ นาและเพิ่ ม ขีด
ความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว การกาหนดมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง การพัฒนาคนท้องถิ่น
และการตลาด (Ratanasuwongchai, 2011: 31) แก่นหลักของการจัดการท่องเที่ยวชุมชนและ
วัฒนธรรมคือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชน และนักท่องเที่ยวให้เกิดความเข้าใจอัน
ดีและสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน โดยในการออกแบบรูปแบบการท่องเที่ยววัฒนธรรม
ชุมชน สามารถพิจารณาได้ จากประเด็น (Suansri, 2003 อ้างถึงในJangjaicharoen, 2015 : 21 22)
1) พิจ ารณาถึง กิจ กรรมและสิ่ ง อานวยความสะดวก ว่ามีความเหมาะสมและ
เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือไม่
2) ประเมินความสามารถและขีดจากัดของทรัพยากร ที่จ ะทาให้นักท่องเที่ยวสนุก
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
3) กาหนดเนื้ อหาสาระของสิ่ งที่ ต้อ งการนาเสนอ ให้ มีความเหมาะสมกั บ กลุ่ ม
นักท่องเที่ยวเป้าหมาย สร้างการเรียนรู้ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชาวบ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ความประทับใจในการท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรมของชุมชน
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4) รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (ความ
สนใจ อายุ และเพศ) โดยอยู่บนหลักการของการเคารพวัฒนธรรมชุมชน และไม่ก่อผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
5) มีระบบประสานงานและจัดวางคนอย่างเหมาะสม
6) มีระบบการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว
7) มีระบบการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
จากหลักการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมข้างต้น ผู้เขียนจึงได้สังเคราะห์ตัวแบบ
“พี เดอ ทู ซีทีเอช” หรือ “P-DOR to CTS” ซึ่งเป็นตัวแบบที่สามารถนามาประยุกต์ใช้กับการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนได้ตามความเหมาะสม โดยตัวแบบ พี เดอ ทู ที
ซีเอช “P-DOR to CTS” มีองค์ประกอบ ดังนี้ (Sonwa, 2020)
1) Plan หมายถึง กระบวนการออกแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยคนในชุมชน
ร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเป็นรูปธรรม การวางแผนอาจใช้
เวทีประชาคมหมู่บ้านในการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน
2) Development หมายถึง การขับเคลื่อนกระบวนการออกแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒ นธรรมภายหลั งจากการทาประชาคมหมู่บ้ าน เช่น เตรียมการจัดท าโครงการพัฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยว การติดต่อประสานงานกับเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงวัฒนธรรมจังหวัด
เพื่อดาเนินการพัฒนาและให้เกิดความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
3) Observation หมายถึง การร่วมกันของคนในชุมชนเพื่อสังเกตการณ์ และรวบรวม
ประวัติศาสตร์ชุมชนจากการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงการสังเกตและศึกษา
เกี่ยวกับเส้นทางของแหล่งท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในชุมชนว่าจะเริ่มต้นที่จุดใดและสิ้นสุดที่ใด วิธีการ
สังเกตอาจทาได้หลายรูปแบบ เช่น การอาศัยประสบการณ์ของตนเอง การทาแผนผังชุมชน การ
ปรึกษาหารือร่วมกัน เป็นต้น
4) Reengineering หมายถึง การปรับรื้อระบบเพื่อออกแบบใหม่ แต่ยังคงรูปแบบดั้งเดิม
ไว้เพื่อเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น บุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธร การจัดบุญผะเหวดของจังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็นต้น ซึ่งการปรับรื้อระบบเพื่อออกแบบใหม่นี้ ต้องผ่านกระบวนการวิพากษ์ วิจารณ์
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียในการออกแบบด้วย และสิ่งที่ต้องตระหนักถึงคือ การปรับรื้อ
ที่จะเกิดขึ้นทาอย่างไรจะยังคงอัตลักษณ์ดั้งเดิม ทาอย่างไรถึงจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ อาจจะทาการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดง การบริการ การอานวยความสะดวก เป็นต้น
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5) Community หมายถึง ชุมชนต้องให้ความร่วมมือและเอาใจใส่ในการทางานเป็นทีม
(Teamwork) เสียสละ และแบ่งปันน้าใจให้แก่กัน เพื่อแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมกันพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนให้ประสบผลสาเร็จ
6) Technology หมายถึง สื่อเทคโนโลยีใช้สาหรับการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ ว่าภายในชุมชนแห่งนี้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอะไรบ้าง
โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์นั้น ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางในการเขียนเนื้อหา
(content) การจั ด วางภาพของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วให้ น่ า สนใจ อนึ่ ง หากชุ ม ชนใดมี แ ผนการ
ประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนก็ย่อมสร้างความได้เปรียบกว่าชุมชนอื่น การนาเสนอได้ ดีย่อมสามารถดึงดูด
นั กท่องเที่ ย วได้เ พิ่ ม มากขึ้ น สอดคล้ องกั บ McCarthy & Perreault (1996 : 46 -49) ที่อธิบ าย
เกี่ยวกับแผนการเชิงธุรกิจด้านตลาดมาปรับใช้ ยิ่งทาให้เห็นช่องทางการพัฒนาได้ในวงกว้างมากขึ้น
สิ่งที่ต้องคานึงถึงในด้านการประชาสัมพันธ์คือ ทาอย่างไรผลผลิต (Product) ราคา (Price) แหล่ง
ท่ อ งเที่ ย ว (Place) และการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรม (Promotion) จะให้ ต รงตามความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุด
7) Sustainable หมายถึง ความยั่งยืนของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เมื่อมี
แหล่ งท่องเที่ย วเกิดขึ้น ในชุมชน ทาอย่ างไรแหล่ งท่องเที่ยวจะไม่สู ญหายไปในช่ว งระยะเวลาที่
เปลี่ยนแปลง จะสานต่องานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างไรจึงจะส่งทาให้เกิดความยั่งยืนได้ใน
อนาคต
นอกจากตัวแบบ P-DOR to CTS ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมคือ (1) ปัจจัยด้านผู้นาชุมชน หมายถึง ผู้นาชุมชนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ต้องจุดประกายความคิดและเป็นผู้ริเริ่มในการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (2) ปัจจัยด้าน
ความพร้อมของคนในชุมชนต่อการให้บริการหรือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อการให้บริการ คน
ในชุมชนต้องพร้อมในการเรียนรู้และพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งด้านภาษาถิ่น ภาษา
ทางการ ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาทักษะการสื่อสารและพูดจูงใจนักท่องเที่ยวได้ หรือเรียกได้ว่า
การพัฒนาเพื่อเป็ น “มัคคุเทศก์” ในการแนะนาสถานที่ต่าง ๆ และสร้างแรงจูงใจและโน้ มน้าว
นักท่องเที่ยวให้เกิดความสนใจ สนุกและได้รับความรู้จากการมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากชุมชน
อย่ า งเต็ ม ที่ (3) ปั จ จั ย ด้ า นพื้ น ที่ ต้ อ งเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมที่ ส ามารถดึ ง ดู ด ใจ
นักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ชุมชนของตนเองได้ โดยต้องคานึงถึงการให้บริการด้านราคา การอานวยความ
สะดวก การสื่อสาร การประสานงาน และการทากิจกรรมร่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนใน
ชุ ม ชน สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Ruangkalapawongse and Ruangkalapawongse (2016 :
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113) ที่ ท าการศึ ก ษา การจั ด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมแบบมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนเกาะเกร็ ด
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมชุมชนเกาะเกร็ดต้องอาศัย
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การค้นหาปัญหา การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการ
มีส่วนร่วมในการวางแผน ส่วนปัจจัย ที่ส่งผลต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนเกาะเกร็ด พบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3 ด้าน ได้แก่ (1) ผู้นาด้านการสร้างแรงบันดาล
ใจทาได้โดยกระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนตื่นตัวในการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน
และจัดสรร งบประมาณจากภาครัฐมาสนับสนุนช่างฝีมือที่เป็นผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น
(2) ผู้นาด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์จะต้องเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง เสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้สาเร็จ (3) ผู้นาด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญาควรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสนับสนุนให้สมาชิกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
อย่างต่อเนื่อง
จากที่กล่าวมาในข้างต้น จึงสรุปได้ว่า ตัวแบบสาหรับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคือ
“P-DOR to CTS” ที่ต้องอาศัยปัจจัยแห่งความสาเร็จ ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านผู้นาชุมชน (2) ปัจจัย
ด้ า นความพร้ อ มของคนในชุ ม ชนต่ อ การให้ บ ริ ก ารหรื อ การมี ส่ ว นร่ ว มของคนในชุ ม ชนต่ อ การ
ให้บริการ และ (3) ปัจจัยด้าน โดยสามารถสรุปได้ ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 การสังเคราะห์ตั วแบบจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมตามหลั ก การ
P-DOR to CTS

6

PLANNING
(การวางแผน)

1

DEVELOPMENT
(การพัฒนา)

2

SUSTIANABLE
OBSERVATION
COMMUNUTY
(สังเกตการณ์)
(การพัฒนาที่ยั่งยืน)
(ชุมชน)
TECHNOLOGY
5
REENGINEERING
3
(เทคโนโลยี)
(การปรับรื้อระบบ)
4

ปัจจัยด้านพื้นที่

ปัจจัยด้านความ
พร้อมของคนใน
ชุมชน

ปัจจัยด้านผู้นา
ชุมชน

การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

ภาพที่ 1 การสังเคราะห์ตัวแบบจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามหลักการ P-DOR to CTS
ที่มา : Sonwa, 2020

วิถีชีวิตของคนในชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การดาเนินชีวิตของคนในชุมชนแต่ละแห่ง ย่อมเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของแต่
ละชุมชนผ่านภาษาถิ่น การแต่งกาย อาหาร การประกอบอาชีพ ความเชื่อ ค่านิยม พฤติกรรม
ทัศนคติ รวมถึงขนบธรรมประเพณีและวัฒนธรรม ความเกี่ยวพันของคนในชุมชนมีลักษณะที่ยืดหยุ่น
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อาศัยอยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง จากแนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิต (Way of life) มนุษย์ในสังคมถูกกาหนดโดย
อาศัยรากฐานทางวัฒนธรรม ตั้งแต่เกิดจนถึงเชิงตะกอน
วัฒ นธรรมจึ งเป็ น ตัว กาหนดรู ป แบบวิ ถีชีวิต ของคนในชุ มชน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 3
ลักษณะดังนี้ (1) วัฒนธรรมเป็นตัวกาหนดระหว่างความดี ความชั่ว แยกแยะว่าสิ่งใดดีงาม สิ่งใดผิด
รูปแบบประเพณีของชุมชน หรื อบางที่เรี ย กว่า การผิ ดผี บ้านผี เรือน เป็นต้น (2)วัฒ นธรรมเป็น
ตัวกาหนดรูปแบบการรับประทานอาหารแตกต่างกันออกไปตามแต่ละท้องถิ่ น เช่น ภาคอีสานนิยม
ทาลาบ ก้อย ต้ม ในงานประเพณีต่าง ๆ ภาคเหนือบางจังหวัด นิยมทานเนื้อเน่า ซึ่งเป็นภูมิปัญญา
คนท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นต้น (3) วัฒนธรรมเป็นตัวกาหนดรูปแบบการสื่อสาร เช่น การพูด การอ่าน การ
เขี ย น การคิ ด การติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ สิ่ ง เหล่ า นี้ จึ ง ถื อ เป็ น วิถี ชีวิ ต ของคนในชุม ชนที่ มี ต่ อ วั ฒ นธรรม
(Surattanagawi, 2001) ดังนั้น วิถีชีวิตของคนถูกกาหนดให้แตกต่างกัน ด้วยวัฒนธรรมของสังคม
นั้นๆ วิถีชีวิตของคนในสังคมย่อมต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆ เพื่อความอยู่รอด แต่สิ่งที่
จาเป็นต่อการดารงชีวิตคือ คติธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และปัจจัยสี่จึงทาให้มนุษย์จาเป็น
ต้องการแลกเปลี่ย นความคิดเห็น แลกเปลี่ยนผลผลิตเพื่อการดารงอยู่ของชีวิตในสั งคมปัจ จุบัน
(Supap, 1998) รวมทั้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมต้องผสมกลมกลืนกันในชุมชน อันนาไปสู่การศึกษา
ประวัติศาสตร์ของชุมชนได้เป็นอย่างดี (Naphasupa, 1997)
สาหรับการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น ชุมชนจาเป็นต้องสร้าง
แรงจูงใจให้คนในชุมชนทุกเพศ ทุกวัย ได้มีความสนใจและมีโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมในทุก
กิจกรรมอาทิเช่น การวางแผน การพัฒนา การสังเกตการณ์ การนาเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่ง Tancharoen (2015 : 6) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในฐานะสมาชิก
ชุมชน หมายถึง ประชาชนในพื้นที่เป็นทั้งเจ้าของบ้านและแหล่งท่องเที่ยว จาเป็นต้องเสริมสร้างและ
ทานุบารุงให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คงความงดงามได้ยาวนาน รวมถึงการเป็นบุคคลนาเสนอ
ข้อมูลที่แท้จริงและละเอียดมากพอ ตลอดจนการนาเสนอ (Presentation) ความเป็นมาของสถานที่
และชุมชนนั้น ๆ ได้อย่างน่าประทับใจ โดยให้ความสาคัญกับการสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ
ความต้องการและความสามัคคีของคนในชุมชน
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ภาพที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสารวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาตินา
แก
ที่มา : Butnampret, 2020
ผลจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคือ (1)
คนภายในชุมชนมีความสามัคคีและมีน้าใจ เพราะ ทุกคนในชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการด้วยตนเอง (2)
คนในชุมชนมีความภูมิใจต่อชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ ทาให้เกิดการหวงแหนและอยากดูแลทรัพยากร
ชุมชนร่วมกัน (3) คนในชุมชนมีโอกาสในการทางานและมีรายได้จากการขายสินค้าที่ผลิตขึ้นจาก
ชุมชนเอง (4) คนในชุมชนสามารถสร้างองค์ความรู้ ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้สู่นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ Chotawiriyawanit, Kwang and
Limangkur, (2014 : 47) ที่กล่าวว่า ชุมชนเมื่อมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวจะก่อให้เกิด
ความรัก ความภาคภูมิใจในความรู้ สึกเป็นเจ้าของ และเกิดกระบวนการเรียนรู้การทางานร่วมกันใน
ที่สุด (2) สมาชิกในชุมชนมีความเข้าใจในการจัดการท่องเที่ยวมากขึ้น (3) สมาชิกในชุมชนและ
ชุมชนข้างเคียงได้มีการพูดคุยและมีความพยายามที่จะร่วมกัน สนับสนุนและผลักดันให้เกิดกองทุน
เพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนั้น จึงต้องให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยคนในชุมชนเอง (Chittangwattana, 1999 : 65)
จากที่กล่าวมาในข้างต้น จึงสรุปได้ว่า วิถีชีวิตของคนในชุมชนแต่ล ะชุมชนย่อมมี ความ
แตกต่างกันทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับบริบททางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ส่วนการดาเนิน

272

วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2563) : มกราคม-เมษายน
JOURNAL OF LOCAL GOVERNANCE AND INNOVATION : Vol. 4 No. 1 (2020) : JANUARY-APRIL

ชีวิตของคนในชุมชนเป็ น อย่ างไรนั้ น ย่ อมขึ้น อยู่ กับพื้นฐาน ประสบการณ์ ความคิด ทัศนคติ ที่
แตกต่างกันไป

บทบาทของคนในชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Sereerat (1998 : 160) กล่ า วว่ า การให้ บ ริ ก ารพนั ก งานหรื อ ผู้ ใ ห้ ก ารบริ ก ารควรมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1) บริการที่พึงประสงค์ (Desired Service) เป็นสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับหรือ
ต้องการที่จะได้รับ ระดับความต้องการขึ้นอยู่กับความต้องการส่วนบุคคล และความเชื่อของลูกค้าที่
มีต่อบริการที่จะได้รับ
2) บริการที่เพียงพอ (Adequate Service) เป็นระดับต่าสุดของการบริการที่ลูกค้า
ยอมรับได้โดย ปราศจากความรู้สึกไม่พอใจ ความคาดหวังในระดับนี้เกิดจากการรับ๎ของลู
รู กค้าต่อ
ทางเลือกของผู้ให้บริการ รายอื่น ๆ
3) บริการที่คาดการณ์ (Predicted Service) เป็นระดับการให้บริการที่ลูกค้าคาด
ว่าจะได้รับจากผู้ให้บริการในขณะที่ลูกค้าพบปะกับผู้ให้บริการ การบริการที่คาดการณ์นี้มีผลกระทบ
โดยตรงต่อการกาหนดระดับการบริการที่พึงประสงค์
Kanchanasilanon (2010 : 52) กล่าวว่า คุณลักษณะที่จาเป็นควรประกอบด้วย
1) มาตรฐานด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ การมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย การพูดจา
สุภาพ ถูกต้อง ชัดเจน การแต่งกายสะอาด ถูกต้องตามกาลเทศะ สุขภาพแข็งแรง สามารถทางาน
หนักได้ และมีอนามัย ส่ ว นตัว ดีมีความกระฉับ กระเฉง ว่องไวในการทางาน มีการวางตนอย่าง
เหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะ
2) มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ มีความรับผิดชอบสูง มีระเบียบวินัย มี
ความอดทน อดกลั้น ควบคุมอารมณ์ได้ดีมีทัศนคติที่ดีต่องาน มีจิตพร้อมบริการและมีน้าใจในการให้
ความช่วยเหลือผู้อื่น มีความเชื่อมั่นในตนเอง ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล มีมนุษย
สั มพันธ์ดี มีความละเอีย ด รอบคอบ ต้องเป็ น ตัว อย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน ยึดคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงานและมีความยุติธรรม
3) มาตรฐานด้านความรู้ความสามารถทั่วไป ได้แก่ การให้บริการ การให้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวได้
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4) มาตรฐานด้านความสามารถ/ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ได้แก่ การใช้
ภาษาไทยได้อย่างดีทั้งทางด้านการอ่าน การพูด การเขียน รวมถึงการมีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษได้ดี และความสามารถในการใช้ภาษากาย (Body Language) ได้ดี
ผู้ ที่มีบ ทบาทในการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวหรือบุคคลที่มีส่ วนร่วมในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวจาเป็นต้องเรียนรู้นักท่องเที่ยวให้ลึกซึ้งมากขึ้น เพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงความต้องการและ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวในการให้บริการและการต้อนรับ
สาหรับการเข้ามาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น ต้องสามารถสร้างแรงจูงใจที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการ
ตั ด สิ น ใจในการเดิ น ทางของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว มี พื้ น ฐานส าคั ญ 4 ประการ รายละเอี ย ด ดั ง นี้
(Techateewan , 2002 อ้างถึงใน Silpakrit and Boonlert, 2012: 21 -22)
1) สิ่ ง กระตุ้ น ความต้ อ งการในการท่ อ งเที่ ย ว (Energizers of Demand)
หมายถึง ความน่าสนใจของสิ่งจูงใจต่าง ๆ ของสถานที่ท่องเที่ยว อันเป็นสิ่งชักนาให้นักท่องเที่ยว
ตัดสินใจ ที่จะ เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ไปยังสถานที่ดังกล่าวหรือช่ วงเวลาที่นักท่องเที่ยวสามารถ
ที่จะเดินทางเพื่อการพักผ่อนหรือทากิจกรรมต่าง ๆ
2) สิ่งกลั่นกรองความต้องการ (Filterers of Demand) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่
ทาให้ความต้องการทางการท่องเที่ยว ถูกระงับหรือทาให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกต้องการ ในการ
เดินทางลดน้อยลง ได้แก่ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม ทัศนคติทางด้านวัฒนธรรม ปัจจัย
ทางด้าน จิตวิทยา
3) สิ่งกระทบ (Affecters) หมายถึง ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวได้รับ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากแหล่งข้อมูลหรือหน่วยงานที่ทาหน้าที่ ในการส่งเสริมการขายซึ่งส่งผล
ให้นักท่องเที่ยวเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ ทัศนคติและมองภาพและแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ แตกต่างกัน
ออกไป
4) บทบาทของนักท่องเที่ยว (Roles) หมายถึง สถานภาพของนักท่องเที่ยวที่
แตกต่างกันไปในสถานการณ์หรือในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และส่งผลให้เกิดพฤติกรรมตัดสินใจหรือ
รูปแบบทางการท่องเที่ยวนั้นแตกต่างกันไป
จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงสรุปได้ว่า บทบาทของคนในชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมควรมีลักษณะสาคัญคือ (1) มีจิตวิญญาณในการให้บริการ (2) มีความพร้อมในการ
ให้บริการ เช่น การใช้ภาษาสื่อสาร สามารถเข้าถึงได้กับทุกกลุ่มทุกวัย (3) มีจริยธรรมไม่เอาเปรียบ
นักท่องเที่ยวและมีความซื่อสัตย์ต่อการให้บริการ (4) มีบุคลิกภาพที่มีความเหมาะสมและสามารถ
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักท่องเที่ยว และ(5) สามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมของ
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นักท่องเที่ยวได้ ลักษณะสาคัญ 5 ประการนี้ หากชุมชนมีครบก็จะเป็นตัวช่วยในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวได้

บทสรุป (Conclusion)
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจาเป็นต้องอาศัยตัวแบบ “พี เดอ ทู ซีทีเอช” หรือ
“P-DOR to CTS” มาปรั บ ใช้ร่ วมกับปั จจั ยความสาเร็จ 3 ประการ ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้นาชุมชน
ปัจจัยด้านความพร้อมของคนในชุมชน และปัจจัยด้านพื้นที่ ผสมผสานกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยอาศัยการ
วางแผน การตัดสินใจ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนตนเองให้สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันบทบาทของคนในชุมชนต่อการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ย วเชิงวัฒ นธรรมต้องคานึ งถึงลั กษณะส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ (1) มีจิตวิญ ญาณในการ
ให้บริการ (2) มีความพร้อมในการให้บริการ เช่น การใช้ภาษาสื่อสาร สามารถเข้าถึงได้กับทุกกลุ่ม
ทุกวัย (3) มีจริยธรรมไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวและมีความซื่อสัตย์ต่อการให้บริการ (4) มีบุคลิกภาพ
ที่มีความเหมาะสมและสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักท่องเที่ย ว และ(5) สามารถเรียนรู้และ
ปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้
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