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ความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ
การพัฒนาไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน (พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง)
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บทคัดย่อ

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสถานภาพของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ชุมชน 2) เพื่อศึกษาบทบาท หน้าที่ และความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 3) เพื่อศึกษาศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ชุมชนเพื่อพัฒนาไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ 4) เพื่อศึกษาแนวทางเสริมสร้าง
ความพร้ อ มของแหล่ งเรี ย นรู้ ท างวัฒ นธรรมชุม ชนเพื่อ พัฒ นาไปสู่ การจั ดการการท่องเที่ ยวเชิ ง
สร้ างสรรค์ โดยองค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พื้นที่ศึก ษาได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอ ยุธ ยา และ
อ่างทอง รวมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่ศึกษา 6 แห่ง วิธีดาเนินการวิจัย ใช้การสารวจสภาพพื้นที่
และวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร รวบรวมข้ อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์ การจั ด สนทนากลุ่ ม การสั ง เกต
กลุ่ ม เป้ า หมายได้ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู้ ด าเนิ น งานในแหล่ ง เรี ย นรู้ ท าง
วัฒนธรรมชุมชน และประชาชนในชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน และการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1. สถานภาพของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนอยู่ในระดับปาน
กลางถึงระดับดี โดยมีพิพิธภัณฑ์หัตถกรรมอรัญญิกมีคะแนนประเมินสูงที่สุด (74 คะแนน) อยู่ใน
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ระดับดี 2. บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลคลองวัว
และเทศบาลตาบลอรัญญิก แสดงบทบาทต่อแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนมากที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ 85.71 รองลงมือคือ องค์การบริหารส่วนตาบลสาพะเนียงร้อยละ 78.57 ด้านความพร้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวพบว่า
เทศบาลตาบลอรัญญิก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย =3.750)อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ องค์การ
บริหารส่วนตาบลบางเจ้าฉ่า (ค่าเฉลี่ย =2.812) อยู่ในระดับปานกลาง 3. ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้
ทางวั ฒ นธรรม พบว่ า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรมอรั ญ ญิ ก มี ศั ก ยภาพในล าดั บ แรก รองลงมื อ คื อ
พิพิธภัณฑ์จักสานเครื่องใช้ไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า 4. แนวทางเสริมสร้างความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒ นธรรมชุ ม ชนไปสู่ ก ารจั ด การการท่ อ งเที่ย วเชิ งสร้ า งสรรค์ โ ดยองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
โดยรวมทั้ ง 6 แห่ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นและชุ มชนควรร่ว มมือ กั น จัด ให้ มี ศู นย์ บ ริก าร
นักท่องเที่ยว ทาการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายรูปแบบ ขยายพื้นที่รองรับที่จอดรถ จัดให้มีที่พัก
แบบโฮมสเตย์ พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามพร้ อ มในการให้ บ ริ ก ารการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์
ซึ่งทุกแห่งมีพื้นฐานด้านวัฒนธรรมที่พร้อมพัฒนาได้
คาสาคัญ: แหล่งเรียนรู้, วัฒนธรรมชุมชน, การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ABSTRACT

the purposes of the study are to examine 1) the position of communitybased cultural learning resources; 2) the local governments in terms of their roles
and readiness in supervising cultural learning resources for community tourism; 3)
the potential of community-based cultural learning resources for the development
of creative tourism management; and 4) the approach to strengthen communitybased cultural learning resources for the development of creative tourism
management under the supervision of the local governments. the areas of study,
covering 6 cultural learning resources, are in Phranakhon Si Ayutthaya and Ang
Thong provinces. The research methodology is conducted through a field survey
and an action research. the data are collected from interviews, focus groups, and
observations. The research subjects are local government officials, people
responsible for cultural learning resources in the communities, and the
communities in general. basic statistics and content analysis are used to analyze
the data.
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The research results are as follows: 1. the position of these communitybased cultural learning resources was in the moderate to high level. , the subdistrict municipality of Tambon Aranyik is found to have the highest rating (74
points). 2. in terms of the roles of the local governments in supervising cultural
learning resources for community tourism, the sub-district administrative
organization of Tambon Klong Wua and the sub-district municipality of Tambon
Aranyik were ranked highest (85.71%), followed by the sub-district administrative
organization of Tambon Sam Pa Neang (78.57%). in terms of the readiness of
community-based cultural learning resources for the development of creative
tourism management, the sub-district municipality of Tambon Aranyik is found to
have the highest potential ( 3.750 in average), followed by the sub-district
administrative organization of Tambon Bang Jao Chaa (2.812 in average).
3. in terms of the potential of cultural learning resources, the handicraft museum of
Baan Aranyik was found to gain the highest potential, followed by the BambooWoven Craft Museum of Bang Jao Chaa. 4. in terms of the approach to strengthen
the community-based cultural learning resources for the development of creative
tourism management under the supervision of the 6 local governments, the
cooperation between the local governments and the communities are required in
establishing tourist centers, providing various forms of promotion, extending the
parking areas, providing homestay-styled residences, and empowering the
communities for the creative tourism services.
Keywords: Learning Center, Community Culture, Creative Tourism.

1. บทนา

จากยุ ท ธศาสตร์ ก ารปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ สู่ ก ารเติ บ โตอย่ า งมี คุ ณ ภาพยั่ ง ยื น ที่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ชี้ให้เห็นความสาคัญ
และที่ม าบนฐานการวิเ คราะห์ จ ากสถานการณ์ก ารเปลี่ ยนแปลงที่ เป็ น ผลจาก การพั ฒ นาของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) และฉบับก่อนหน้านั้น กล่าวได้ว่าการปรับ
โครงสร้างภาคบริการมีความสาคัญไม่น้อยกว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร ทั้งนี้เพราะขีด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของธุ ร กิ จ บริ ก ารมี ศั ก ยภาพสู ง ขึ้ น โดยมี แ นวโน้ ม เข้ า สู่ ธุ ร กิ จ เชิ ง
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สร้างสรรค์ อันเป็นผลจากการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับธุรกิจ ส่งเสริม
การใช้อ งค์ ความรู้แ ละเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ที่ อ าศั ยความหลากหลายทางชี ว ภาพและวั ฒ นธรรม
รวมทั้งเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้สามารถรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและกระแสความต้องการ
ของตลาดโลก ซึ่ ง ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว ธุ ร กิ จ บริ ก ารสุ ข ภาพ ธุ ร กิ จ บริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์
ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเน้นการ
ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เช่น การท่องเที่ยว
เชิงศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน บริหารจัดการท่องเที่ยว ให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและเพียงพอ บูรณาการการท่องเที่ยวให้
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสาขาการผลิตและบริการอื่น ๆ (National
Economic and Social Development Plan No.11 (2012-2015), 2011 : 73-74))
วัฒนธรรมไทย คือสินค้าชั้นเอกของการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ที่เป็นหัวเรื่องที่องค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เผยแพร่เมื่อวันที่ 23
มีนาคม พ.ศ. 2556 (ออนไลน์) มีเนื้อหาโดยสรุปคือ การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
นับว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ซึ่งแสดงว่า การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว
จาเป็นต้องมีกระบวนการจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว (Creative Tourism and Cultural
Development) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อความหมายของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้
สามารถถ่ายทอดคุณค่าและมีความหมายทางสัญลักษณ์ อันบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่ต่างกัน
ออกไป โดยวัฒนธรรมสามารถสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวในขณะเดียวกันการท่องเที่ ยวก็ถูก
นามาใช้เป็นเครื่องมือในการสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่
จากแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดและเอื้อประโยชน์
ต่อกันอย่างชัดเจนของวัฒนธรรมดั้งเดิมดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา “ความพร้อมของแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง)” เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและกระแสสังคมโลกได้อย่างเท่าทันและล้า
หน้า (Keep Calm and Fast Forward to the Future)
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาสถานภาพของแหล่ ง เรี ย นรู้ ท างวั ฒ นธรรมชุ ม ชน จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง)
2.2 เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ และความพร้ อมขององค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นต่อ
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
2.3 เพื่อ ศึกษาศักยภาพของแหล่ งเรี ยนรู้ ทางวัฒ นธรรมชุมชน เพื่อพัฒ นาไปสู่ การ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
2.4 เพื่อศึกษาแนวทางเสริมสร้างความพร้อมของแหล่งเรีย นรู้ทางวัฒนธรรมชุมชน
เพื่อพัฒนาไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. วิธีดาเนินการวิจัย

ผู้วิจัย ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน
24 คน และจากการสนทนากลุ่ ม จ านวน 8 คน ส่ ว นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณจาก
แบบสอบถามเชิงประเมินเพื่อศึกษาสถานภาพของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เป็นแบบเลือกตอบว่า
ใช่ และ ไม่ใช่ จานวน 5 ด้าน ด้านละ 10 ข้อ ประกอบด้วย ด้านความรู้และสิ่งของจัดแสดง ด้าน
กระบวนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาผู้เรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม และด้านการแสวงหาความร่วมมือจากชุมชนในท้องถิ่นและการสร้างเครือข่ายเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ประเมินตนเองโดยผู้ดาเนินการในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชน เป็นแบบ
ของสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

4. ผลการวิจัย

4.1 สถานภาพของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชน โดยภาพรวมมีสถานภาพการ
ดาเนินงานในลักษณะแหล่งเรีย นรู้ ทางวัฒ นธรรมในระดับปานกลางถึงระดับ ดี โดยมีพิพิธ ภัณฑ์
หัตถกรรมอรัญญิกมีคะแนนประเมินสูงที่สุด (74 คะแนน) อยู่ในระดับดี รองลงมาคือพิพิธภัณฑ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่ นบ้านแพรก และพิพิธ ภัณฑ์จักสานเครื่ องใช้ไม้ไผ่ บ างเจ้ าฉ่ า (72 คะแนนเท่ากัน )
อยู่ในระดับดี
4.2 บทบาท หน้าที่ และความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมชุมชน พบว่า ด้านการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ มีเทศบาลตาบลอรัญญิก และ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองวัวมีการดาเนินงานสูงที่สุด (ร้อยละ 85.71) รองลงมาคือองค์การ
บริหารส่วนตาบลสาพะเนียง (ร้อยละ 78.57) ด้านการมีเจ้าหน้าที่ดูแลงานการท่องเที่ยวของชุมชน
ส่วนใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีเจ้าหน้าที่โดยตรง (ร้อยละ 66.67) ความเกี่ยวข้องกับ

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

247

กิจกรรมของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม พบว่าเทศบาลตาบลอรัญญิกและองค์การบริหารส่วนตาบล
บางเจ้าฉ่ามีการดาเนินงานสูงที่สุด (ร้อยละ 77.78) ในด้านนโยบาย องค์การบริหารส่วนตาบล
คลองวัวดาเนินงานสูงที่สุด(ร้อยละ71.43) จุดแข็งของพื้นที่ เทศบาลตาบลอรัญญิก และองค์ก าร
บริหารส่วนตาบลสาพะเนียงมีสูงที่สุด(ร้อยละ57.14) ด้านจุดอ่อนของพื้นที่ พบว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 แห่งมีจุดอ่อนเท่ากัน (ร้อยละ 42.86) ยกเว้นองค์การบริหารส่วนตาบลสาเภาล่มมี
จุดอ่อนน้อยที่สุด (ร้อยละ 28.57)
ด้านความพร้ อ มขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ในการจั ด การแหล่ ง เรี ย นรู้ ทาง
วัฒนธรรมชุมชนไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พบว่า โดยรวมมีความพร้อมในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.739)โดยมี เทศบาลตาบลอรัญญิกมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
3.750) อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลบางเจ้าฉ่า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.812)
อยู่ในระดับปานกลาง
ผลการวิ จั ย เชิง ปฏิบั ติก าร พบว่า ความพร้ อ มด้า นปั จ จั ย สนั บ สนุ น การท่ องเที่ ย ว
เทศบาลตาบลอรัญญิกมีความพร้อมมากที่สุด เพราะมีความสะดวกในการเดินทาง มีป้ายบอกทาง
อย่างเพียงพอ และมีการขยายกิกรรมรองรับ การท่องเที่ย วตามแนวทางที่ได้รับการส่ งเสริ มจาก
หน่วยงานภายนอกยกระดับเป็นย่านธุรกิจสร้างสรรค์ และการออกแบบจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์
หัตถกรรมอรัญญิก รวมถึงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ การจัดบ้านพักเป็นโฮมสเตย์ การจัดจุดหรือ
ฐานสาธิตการตีมีดที่สามารถปรับเป็นการจัดประสบการณ์ในรูป แบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้
และอยู่ในระหว่างจัดพื้นที่ริมแม่น้าป่าสักเป็นตลาดน้า เป็นต้น
4.3 ศักยภาพของแหล่ งเรี ย นรู้ ทางวัฒ นธรรมชุมชนเพื่อ พัฒ นาไปสู่ การจั ดการการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พบว่า พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมอรัญญิกมีศักยภาพเป็นลาดับแรก รองลงมาคือ
พิพิธภัณฑ์จักสานเครื่องใช้ไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านผักตบชวาไม้ตรามีศักยภาพ
เป็นลาดับท้าย ทั้งนี้ผู้ดาเนินงานในแหล่งเรียนรู้ทุกแหล่งให้การยอมรับการจัดลาดับศักยภาพร่วมกัน
ด้ว ยเหตุผ ลตามหลั กการท่องเที่ ย วเชิงสร้ างสรรค์ และความพร้ อมให้ การสนั บ สนุ น ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4.4 แนวทางเสริมสร้างความพร้อมของแหล่งเรียนทางวัฒนธรรมชุมชนเพื่อพัฒนาไปสู่
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ โดยองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น การเสนอโดยภาพรวม
โดยองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และชุมชนควรร่ ว มมือกัน อย่ างใกล้ ชิด เพื่อจั ดให้ มี ศูน ย์ บ ริ การ
นักท่องเที่ยว ขยายพื้นที่จอดรถให้กว้างขวางขึ้น จัดให้มีที่พักแบบโฮมสเตย์ พัฒนาบุคลากรและ
ชุมชนให้มีความพร้ อมในการให้ บริ การการท่องเที่ย วเชิงสร้ างสรรค์ และทาการประชาสั มพัน ธ์
หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งระดับชุมชน และระดับ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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5. อภิปรายผลการวิจัย

5.1 สถานภาพของแหล่ ง เรี ย นรู้ ท างวั ฒ นธรรมชุ ม ชนโดยรวมมี ส ถานภาพการ
ดาเนินงานอยู่ระหว่างระดับปานกลางถึงระดับดี ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะว่าแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ชุมชนที่วิจัยครั้งนี้ มีบางแหล่งที่ยังมีลักษณะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ยังไม่มีการจัดแสดงสินค้า
วัฒนธรรมโดยตรง โดยมีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนพิพิธภัณฑ์หัตถกรรมอรัญญิกมีคะแนน
ประเมินสูงที่สุด อยู่ในระดับดี รองลงมาคือพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านแพรก และพิพิธภัณฑ์
จักสานเครื่องใช้ไม้ไผ่บางเจ้าฉ่าอยู่ในระดับดี ซึ่งทั้งสามแห่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสบการณ์มาเป็น
เวลากว่า 10 ปี เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และมีการเผยแพร่ข้อมูลโดยหน่วยงานภาครัฐมาระยะหนึ่ง
แล้ วจึ งมีสถานภาพที่สอดคล้องกับหลักการจั ดเป็นแหล่ งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชน แต่ยั งต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
5.2 บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ด้านการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ เทศบาลตาบลอรัญญิกมีบทบาทสูงเป็นลาดับแรก ด้านการ
จัดเจ้าหน้าดูแลแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ (4 แหล่ง)
ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยตรง ด้านกิจกรรมร่วมกับแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชน เทศบาลตาบล
อรั ญญิกและองค์การบริ ห ารส่ว นตาบลบางเจ้ าฉ่ามีบ ทบาทสู งเป็นล าดับ แรก ด้านนโยบายการ
ท่องเที่ยว องค์การบริ หารส่ว นตาบลคลองวัว มีบทบาทสู งเป็ นล าดับแรก ซึ่งจะเห็ นได้ว่าองค์กร
ท้ อ งถิ่ น มี ก ารด าเนิ น งานคล้ า ยคลึ ง กั น เพราะมี บ ทบาทหน้ า ที่ ต ามกฎหมายที่ ต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ
เช่นเดียวกัน ที่แตกต่างกันเล็กน้อยอาจเป็นเพราะระดับหรือขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ไม่เท่าเทียมกัน สอดคล้อง Pranee tanprayoon and Lamyong Plangklang (2014)
ได้กล่าวถึงบทบาทขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆ ที่มีต่อการท่องเที่ยวไว้ ในข้อที่ 2 ว่า
พัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน โบราณวัตถุในเขตพื้นที่ให้มีความสวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยว และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้
มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสาหรับศูนย์กลางการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
5.3 ความพร้ อ มขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต่ อ การจั ด การแหล่ ง เรี ย นรู้ ท าง
วัฒนธรรมชุมชนไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยภาพรวมมีความพร้อมในระดับปานกลาง แต่
มีเทศบาลตาบลอรั ญญิกมีค่าเฉลี่ ยความพร้ อมสูงที่สุ ด อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะเทศบาล
อรั ญญิกมีชื่อเสีย งด้านผลิ ตภัณฑ์วัฒ นธรรมมาช้านาน จึงเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวและผู้
เดินทางมาศึกษาดูงานจานวนมาก ชุมชนจึงมีความพร้อมด้วยการสนับสนุนจากองค์ส่วนท้องถิ่นที่มี
ขนาดใหญ่กว่าแหล่งอื่นๆ ของการวิจัยครั้งนี้ และศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนใน

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

249

การพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมอรัญญิกมีศักยภาพสูงเป็นลาดับ
แรก รองลงมาคือพิพิธภัณฑ์จักสานเครื่องใช้ไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า ซึ่งทั้งสองแห่งมีประสบการณ์การจัด
ท่องเที่ยวมาระยะหนึ่งแล้วจึงมีศักยภาพสูงกว่าแหล่งอื่นๆ สอดคล้องกับ Kanok Wan Chu Chan
(2009 : 1-3) ศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ทางทรัพยากรวัฒนธรรมโดยผู้นาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านผาหมอน ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ า จุ ด เด่น ที่พบคือศัก ยภาพทางการ
ท่องเที่ยว เป็นการรวมทุนทางกายภาพ ทุนทางสังคม รวมทั้ง ทุนทางจิตวิญญาณ มาปรับใช้ในการ
ท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม แต่ยังพบแนวโน้มของสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้น ภายในชุมชนเอง คือ
วิธีการจัดการความรู้ฝังลึก และกระบวนการในการสืบทอดความรู้ทางทรัพยากรวัฒนธรรมภายใน
ชุมชน
5.4 แนวทางเสริมสร้างความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนเพื่อพัฒนา
ไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและชุมชนควรร่วมมือกัน จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ปรับปรุงหรือขยายที่จอดรถให้
เหมาะสมและเพียงพอ จัดให้มีที่พักแบบโฮมสเตย์ พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการให้บริการ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และทาการประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ พร้อมกับแสวงหาความ
ร่วมมือกับเครือข่ายทุกระดับอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ Chakapong Phaetlakfa (2012) ทาวิจัย
เรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชน
ลาดพร้าว พบว่า การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ โดยข้อ
บ่งชี้ของการบรรลุ ผ ลเชิงปริมาณคือ การได้แผนปฏิบัติการพัฒนาและเกิดกิจกรรมทั้งกิจกรรม
ศิล ปศึกษาและกิจกรรมทางวัฒ นธรรม จากการมีส่ ว นร่ว มของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตัว ชี้วัดเชิง
คุณภาพ ได้แก่ พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางบวกของชุมชน คือ การเกิดการมีส่วนร่วมในการ
ทาแผนปฏิบัติการ ความเป็นระบบในการทางานพัฒนาร่วมกัน และศักยภาพในการทางานร่วมกัน
ของคนในชุมชนพัฒนาให้มีเครือข่ายความร่วมมือมากขึ้น นอกจากนี้การพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนลาดพร้าว ยังส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ของสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เด็ก เยาวชน และผู้เข้าร่วม
โครงการ คือ ทาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและ เจตคติ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีขึ้น
ทาให้ ระบบความสั มพันธ์ในชุมชนพัฒนาไปในทางบวกและทาให้ เกิดจิ ตส านึ กสาธารณะในการ
ทางานให้ชุมชนโดยองค์รวมมากขึ้น

6. ข้อเสนอแนะ

ผู้วิจัย สรุปข้อเสนอแนะความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน (พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง) ดังนี้
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ผลการวิจัยในภาพรวม แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนทั้ง 6 แห่ง มีศักยภาพและ
ความพร้อมในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในระดับใกล้เคียงกัน เพราะมีวัฒนธรรมที่
เป็น เอกลักษณ์ของตนเองที่ส ามารถนามาเป็นสื่ อในการจัดประสบการณ์ตรงแก่นักท่องเที่ยวได้
ประกอบกับมีทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
นามาจั ดเป็ นกิจ กรรมรู ปแบบที่จ ะเกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยว ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการสนับสนุนตามอานาจหน้าที่อยู่แล้ว เมื่อได้รับความ
ร่วมมือจากชุมชนก็จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นได้ ซึ่งในส่วนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีแนวทางเสริมสร้าง เช่น การเสริมสร้างความพร้อมของบุคลากรในองค์กรและในชุมชน
ไปพร้อม ๆ กัน จะทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นผลดีต่อ
การพัฒนาชุมชน การเสริมสร้างความพร้อมด้านการจัดหารายได้ การจัดแผนงาน และงบประมาณ
สนับสนุนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ตลอดจนการเสริมสร้างสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ส าหรั บ การวิ จั ย ในโอกาสต่อ ไป เนื่อ งจากแหล่ งเรีย นรู้ ทางวัฒ นธรรมในปั จจุ บัน มี
จานวนมากเกือบทุกชุมชนของประเทศ แต่มักไม่ค่อ ยแหล่งงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานที่
เพี ย งพอ เช่น เดีย วกั บ แหล่ งเรี ยนรู้ ทางวั ฒ นธรรมที่ ศึก ษาครั้ง นี้ แม้ จ ะมี อ าคารสถานที่ แต่ข าด
ผู้รับผิดชอบดูแลโดยตรง ดังนั้นควรมีการวิจัยเพื่อหาแนวทางพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ชุมชนให้มีอาคารสถานที่ พร้อมสิ่งอานวยความสะดวก การจัดนิทรรศการที่ทันสมัยน่าสนใจ มี
บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจงานวัฒนธรรม และการเชื่อมโยงกิจกรรมอื่นๆ ในท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่
วัฒนธรรมหลายรูปแบบ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในชุมชน
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