การยกระดัับการจััดการวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น
เพื่่�อรองรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์ท้้องถิ่่�น
ทิิพย์์สุดุ า พุุฒจร1 และฐิิ ติิมา เวชพงศ์์2

บทคััดย่่อ
การศึึกษานี้้�มีวัี ตั ถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาการยกระดัับการจััดการวััฒนธรรม และเพื่่�อจััดทำำ�แนวทางการ
ยกระดัับการจััดการวััฒนธรรม เพื่่�อรองรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�น ด้้วยการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ
มีีการสัังเกต สััมภาษณ์์ และประชุุมกลุ่่�ม ผู้้จั� ดั การวััฒนธรรม ผู้้เ� ชี่่�ยวชาญ ผู้้บ� ริิหาร บุุคลากรภาครััฐ และบริิษัทั
ท่่องเที่่�ยว ใน 5 เส้้นทางท่่องเที่่�ยว ได้้แก่่ แม่่ฮ่อ่ งสอน สุุโขทััย ตราด-จัันทบุุรีี ชุุมพร-ระนอง สตููล ผลการศึึกษา
พบว่่า การยกระดัับการจััดการวััฒนธรรมเพื่่อ� รองรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�น ได้้แก่่ จัังหวััดสุโุ ขทััย
ยกระดัับกิิจกรรมท่่องเที่่�ยวเรีียนรู้้เ� ครื่่อ� งประดัับนาฏศิิลป์์ และกิิจกรรมท่่องเที่่�ยวเรีียนรู้้�วิถีีชีีวิ
ิ ติ โฮมสเตย์์ชุมชน
ุ
บ้้านวัังวน จัังหวััดสตููล ยกระดัับการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนบ้า้ นโตนปาหนััน และจัังหวััดตราด ยกระดัับการท่่องเที่่�ยว
โดยชุุมชนสลัักคอก ด้้วยการวางแผนแบบมีีส่่วนร่่วมระหว่่างผู้้จั� ดั การวััฒนธรรมและคณะผู้้�วิจัิ ยั ผู้้จั� ดั การ
วััฒนธรรมดำำ�เนิินการยกระดัับด้้วยตนเอง การสัังเกตผลระหว่่างการดำำ�เนิินกิจิ กรรมยกระดัับ และการสะท้้อนผล
หลัังดำำ�เนิินกิจิ กรรมยกระดัับจากนัักท่่องเที่่�ยวและผู้้จั� ดั การวััฒนธรรม ส่่วนการจััดทำำ�แนวทางการยกระดัับการ
จััดการวััฒนธรรมเพื่่�อรองรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�น ด้้วยการประชุุมวิเิ คราะห์์ศักั ยภาพการ
จััดการวััฒนธรรมของกิิจกรรมแต่่ละเส้้นทางท่่องเที่่�ยว และให้้แนวทางการยกระดัับการจััดการวััฒนธรรมตาม
กระบวนการ ประกอบด้้วย การตััดสินิ ใจเลืือกแนวทางการยกระดัับการจััดการวััฒนธรรม กระบวนการยกระดัับ
การจััดการวััฒนธรรม การกำำ�หนดคุุณสมบััติขิ องผู้้จั� ดั การวััฒนธรรม การยกระดัับผู้้จั� ดั การวััฒนธรรม การยกระดัับ
การจััดการรวบรวมองค์์ความรู้้วั� ฒ
ั นธรรม การยกระดัับการถ่่ายทอดวััฒนธรรม การยกระดัับการสร้้างการเรีียนรู้้�
การยกระดัับการเตรีียมความพร้้อมนัักท่่องเที่่�ยว การยกระดัับการจััดกิจิ กรรมท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�น
การยกระดัับกิิจกรรมท่่องเที่่�ยวเรีียนรู้้บ� ริิบทชุุมชน การยกระดัับกิิจกรรมท่่องเที่่�ยวทำำ�อาหารท้้องถิ่่�น การยกระดัับ
กิิจกรรมท่่องเที่่�ยวพัักโฮมสเตย์์ การยกระดัับการจััดการวััฒนธรรมให้้คงอยู่่� การยกระดัับการประสานความร่่วมมืือ และ
การยกระดัับการประเมิินผลการจััดการวััฒนธรรม
คำำ�สำ�ำ คััญ : 1. การจััดการวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น 2. วััฒนธรรม 3. การท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�น
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Upgrading the management of culture for local experience tourism
Tipsuda Putjorn3 and Thitima Vechpong4

Abstract
The research aimed to study the management of culture for local experience tourism, to upgrade
its management, and to provide the guidelines for upgrading. A qualitative research method was
applied including observation, interviews and focus group discussion with cultural managers of tourism
activities, experts, governmental managers and staff, and local tour operators of 5 provincial tourism
routes of Mae Hong Son, Sukhothai, Trat-Chanthaburi, Chumphon-Ranong, and Satun. The results
show that Sukhothai upgrades the tourism activity through the making of Thai traditional dancing
accessories, and the learning of Wang Won community lifestyles, while, in Satun, the upgrade is taken
in Baan Ton Panan community based-tourism. In Trat, community based-tourism in the Salak Khok
community is upgraded. The method was cultural managers and researchers’ participation in planning,
was proceeded by cultural managers themselves, with observations of the results of upgrading the
management of culture and feedback of the results of upgrading the management of culture from
tourisms and cultural managers. Preparation of the guidelines for upgrading the local culture management
of local experience tourism was made by establishing focus groups to discuss and analyze the cultural
management potential that relate to the activities of the tourism routes as well as summarizing and
providing a guideline for culture management consisting of decisions on approaches of upgrading,
process of upgrading, setting the qualification of cultural manager, enhancing the knowledge of cultural
managers, upgrading the collection of cultural knowledge, upgrading the cultural transfer, upgrading
of learning, upgrading the process of educating the tourists before traveling, upgrading the management
of local experience tourism activities, upgrading the activities of learning communities’ contexts,
upgrading the activities of local food cooking, upgrading the activities of overnight in homestays,
upgrading the management to maintain the culture, upgrading co-operation, and upgrading the evaluation
of cultural management.
Keywords: 1. Local culture management 2. Cultural resources 3. Local experience tourism
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บทนำำ�
	จากการดำำ�เนิินการวิิจัยั ช่่วงปีีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะผู้้�วิจัิ ยั ได้้ทำ�ำ การศึึกษาแนวทางการจััดการ
วััฒนธรรมเพื่่อ� รองรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�นของเมืืองรอง 10 แห่่ง ซึ่่ง� เป็็ นโครงการของการ
ท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย เพื่่อ� ให้้นักั ท่่องเที่่�ยวสามารถสััมผัสั ถึึงความเป็็ นท้อ้ งถิ่่�นด้ว้ ยการลงมืือปฏิิบัติั ิ การ
เรีียนรู้้� หรืือการผ่่านประสาทสััมผัสั ทั้้�ง 5 ได้้แก่่ การได้้เห็็น การได้้ยินิ การรัับรส การได้้กลิ่่�น การได้้สัมผั
ั สั
ทั้้�งทางกายและใจ เพื่่อ� ให้้เกิิดการท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�น (local experience) อย่่างแท้้จริงิ โดยได้้รับั
ความร่่วมมืือจากคนในท้้องถิ่่�น รวมทั้้�งหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการท่่องเที่่�ยวและวััฒนธรรมในพื้้�นที่่ศึ� กึ ษา จาก
ผลการศึึกษา พบว่่า 1. ผู้้จั� ดั การวััฒนธรรม ได้้แก่่ ชุุมชนเป็็ นกลุ่่�มอาชีีพในชุุมชน ผู้้ป� ระกอบการเป็็ นคนในท้้องถิ่่�น
ร่่วมกับั คนในท้้องถิ่่�น และผู้้ป� ระกอบการเป็็ นคนนอกท้้องถิ่่�น 2. การจััดกิจิ กรรมเพื่่อ� เข้้าถึึงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�น
ได้้แก่่ กิิจกรรมเดิินชมวิถีีชีีวิ
ิ ติ ท้้องถิ่่�น พัักโฮมสเตย์์ กิิจกรรมงานหััตถกรรม ทำำ�ขนมและอาหารท้้องถิ่่�น เป็็ นต้น้
3. การรวบรวมองค์์ความรู้้วั� ฒ
ั นธรรม มาจากการถ่่ายทอดจากครอบครััว บรรพบุุรุษุ ครููพัักลัักจำำ� การแลกเปลี่่ย� น
เรีียนรู้้ใ� นชุุมชนและการเรีียนรู้้�ด้ว้ ยตนเอง 4. การถ่่ายทอดวััฒนธรรมที่่�เป็็ นรููปธรรมผ่่านกิิจกรรมท่่องเที่่�ยว ด้้วยการ
บรรยาย สาธิิต การให้้ลงมืือทำำ� การให้้เดิินศึึกษาวิิถีีชุมชน
ุ
และการเรีียนรู้้�ด้ว้ ยตนเอง เป็็ นต้น้ 5. การถ่่ายทอด
วััฒนธรรมที่่�เป็็ นนามธรรมผ่่านกิิจกรรมท่่องเที่่�ยว ด้้วยการบอกเล่่าความเชื่่อ� เชื่่อ� มโยงกัับประวััติศิ าสตร์์ ศาสนา
ภููมิิปััญญา เป็็ นต้น้ 6. การจััดการวััฒนธรรมให้้คงอยู่่�ด้้วยการมีีส่่วนร่วม
่ ของคนในชุุมชนจััดการวััฒนธรรมและ
การท่่องเที่่�ยว การสร้้างความภาคภููมิิใจและตระหนัักการอนุุ รักั ษ์์วัฒ
ั นธรรม การประสานงานระหว่่างช่่วงวััย
เพื่่อ� เรีียนรู้้แ� ละถ่่ายทอดส่่งต่่อกััน เป็็ นต้น้ 7. ปัั ญหาและอุุปสรรคการจััดการวััฒนธรรม ผู้้จั� ดั การวััฒนธรรมขาด
ความรู้้�ความเข้้าใจการท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�นและพฤติิกรรมของนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิ การถ่่ายทอด
ความรู้้วั� ฒ
ั นธรรมไม่่สามารถสื่่อ� สารภาษาอัังกฤษได้้ เป็็ นต้น้ 8. แนวทางการจััดการวััฒนธรรม การวางบทบาท
ให้้มัคคุ
ั เุ ทศก์์เอกชนช่่วยทำำ�หน้้าที่่�แปลภาษาอัังกฤษและสื่่อ� สารร่่วมกันั และพััฒนาความสามารถการสื่่อ� ความหมาย
และวิิธีีการถ่่ายทอดวััฒนธรรมให้้ชัดั เจนระหว่่างกลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวเฉพาะและนัักท่่องเที่่�ยวทั่่�วไป (Phomnimitkul,
Putjorn, & Vechpong, 2018: p-w)
งานวิิจัยั ข้้างต้้น การจััดการวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นเพื่่อ� รองรัับโครงการ The Link เป็็ นการจััดกิจิ กรรมท่่องเที่่�ยว
ตามสิ่่�งที่่�การท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทยเป็็ นผู้้�กำ�ำ หนด ท้้องถิ่่�นมีีหน้้าที่่�จัดกิ
ั จิ กรรมตามตารางกิิจกรรม และตาม
การประสานงาน จึึงไม่่มี ีความแตกต่่างจากการจััดกิจิ กรรมท่่องเที่่�ยวให้้แก่่นักั ท่่องเที่่�ยวกลุ่่�มอื่่�น และกิิจกรรม
ท่่องเที่่�ยวของแต่่ละท้้องถิ่่�นมีีศัักยภาพเข้้าถึึงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�นที่่แ� ตกต่่างกััน บางท้้องถิ่่�นอาจตรงตามเป้้ าหมาย
ที่่�ต้้อ งการให้้นััก ท่่ อ งเที่่�ย วได้้สั มผั
ั สั วิิถีีชุุ มชน แต่่ บ างท้้อ งถิ่่�น อาจไม่่ส ามารถทำำ� ให้้นััก ท่่ อ งเที่่�ย วเข้้า ถึึง
ประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�นได้้อย่่างแท้้จริงิ แม้้โครงการวิิจัยั จะสามารถเกิิดแนวทางการจััดการวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นเพื่่อ�
รองรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�น และสามารถเชื่่อ� มประสานความร่่วมมืือกัับท้้องถิ่่�น และหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการวััฒนธรรมเพื่่อ� การท่่องเที่่�ยวได้้ แต่่ก็เ็ ป็็ นเพีียงจุุดเริ่่มต้
� น้ ของการมีีส่่วนร่วม
่ เพื่่อ� ให้้หลายฝ่่ าย
ได้้มาหารืือกัันจนได้้แนวทางต่่าง ๆ ซึ่ง�่ หากไม่่ได้้นำำ�แนวทางที่่�กำ�ำ หนดไปปฏิิบัติั หิ รืือมีีการจััดการให้้เกิิดผลเป็็ น
รููปธรรม การจััดการท่่องเที่่�ยวจะไม่่สามารถตรงตามเป้้ าหมายและเจตนารมณ์์ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ของการจััดการวััฒนธรรม
เพื่่อ� การท่่องเที่่�ยวให้้เป็็ นส่วน
่ หนึ่่�งของการรัักษาอััตลัักษณ์์ของวััฒนธรรมเพื่่อ� การท่่องเที่่�ยวที่่�ยั่่ �งยืืนได้้ แม้้ปััจจุบัุ นั
การท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทยจะไม่่ได้้ดำ�ำ เนิินโครงการ The Link แล้้ว แต่่ก็ยั็ งั คงให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการท่่องเที่่�ยว
เชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�น ซึ่่ง� ท้้องถิ่่�นต้อ้ งมีีความพร้้อมจััดการวััฒนธรรมเพื่่อ� รองรัับการท่่องเที่่�ยวบนพื้้�นฐานความ
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เข้้มแข็็งของวััฒนธรรมและชุุมชนเป็็ นสำ�คั
ำ ญ
ั
ดัังนั้้�น คณะผู้้�วิจัิ ยั จึึงเลืือกศึึกษาพื้้�นที่่จั� งั หวััดต้น้ แบบใน 5 เส้้นทางท่่องเที่่�ยวเมืืองรอง ภายใต้้โครงการ
The Link ตามความพร้้อมและความต้้องการของแต่่ละจัังหวััด และศัักยภาพของแต่่ละกิิจกรรมท่่องเที่่�ยว
เชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�น ให้้สามารถสร้้างกระบวนการวิิจัยั จนเกิิดแนวทางการยกระดัับการจััดการวััฒนธรรม
เพื่่อ� รองรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�น และเกิิดการยกระดัับกิิจกรรมท่่องเที่่�ยวในพื้้�นที่่ต้� น้ แบบได้้
อย่่างเป็็ นรููปธรรม โดยการวิิจัยั มีีการถอดบทเรีียนสำำ�คัญ
ั จากการยกระดัับการจััดการวััฒนธรรม และจััดทำำ�
แนวทางการยกระดัับการจััดการวััฒนธรรม เพื่่อ� ให้้ได้้แนวทาง แง่่คิดสำ
ิ �คั
ำ ญ
ั แก่่หน่่วยงาน องค์์กร หรืือท้้องถิ่่�น
ต่่าง ๆ เพื่่�อนำำ�ความรู้้ไ� ปปรัับประยุุกต์์ใช้้จัดั การอย่่างเหมาะสม สามารถรองรัับกลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวเป้้ าหมาย
ให้้ได้้รับั ประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�น และท้้องถิ่่�นเกิิดความตระหนัักและเข้้าใจในคุุณค่า่ วััฒนธรรมและอััตลัักษณ์์ของตน
วััตถุปุ ระสงค์์ของการวิิจััย
1. เพื่่�อยกระดัับการจััดการวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นเพื่่�อรองรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�นของ
พื้้�นที่่ต้� น้ แบบ
2. เพื่่�อ จััด ทำำ� แนวทางการยกระดัับ การจััด การวััฒ นธรรมท้้อ งถิ่่�น เพื่่�อ รองรัับ การท่่ อ งเที่่�ย วเชิิง
ประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�นของพื้้�นที่่ต้� น้ แบบ
แนวคิิดทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง
งานวิิจัยั นี้้�ได้้ศึกึ ษาแนวคิิดทฤษฎีแี ละงานวิิจัยั ที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่อ� กำำ�หนดกรอบแนวคิิดการวิิจัยั ซึ่ง�่ ประมวล
ความรู้้�สำ�คั
ำ ญ
ั ได้้ว่า่ การจััดการวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นเป็็ นศาสตร์์และศิิลป์์ ดำำ�เนิินการสิ่่�งที่่�มีอี ยู่่�แล้้วให้้เกิิดประโยชน์์
ต่่อมนุุ ษย์์ทั้้ง� การค้้นหา การรัักษา การใช้้คุุณค่่า และตอบสนองความต้้องการของสัังคม ชุุมชน และมนุุ ษย์์
(Leadchanrich, 2011: 19) การจััดการวััฒนธรรมด้้วยการจััดการท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม เป็็ นการจััดการ
องค์์ประกอบของการท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม ด้้วยการนำำ�สิ่่ง� ต่่าง ๆ มาประกอบรวมกัันให้้กลายเป็็ นสิ่่ง� ที่่�มี ีคุุณค่า่
และมีีความหมายในรููปแบบการท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม ผู้้จั� ดั การวััฒนธรรมต้้องศึึกษา หาความรู้้� เตรีียมความพร้้อม
ให้้กับั นัักท่่องเที่่�ยวให้้สอดคล้้องกัับวิิถีีชีีวิติ วััฒนธรรม เพื่่อ� แสดงให้้เห็็นถึงึ เอกลัักษณ์์และวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น ซึ่่ง�
เป็็ นส่วนสำ
่ �คั
ำ ญ
ั ต่่อการดำำ�รงอยู่่�ได้้ของวััฒนธรรม (Chainok, 2010: 28-29) และควรจััดการให้้นักั ท่่องเที่่�ยวได้้
ศึึกษาและเข้้าร่่วมกิจิ กรรมทางวััฒนธรรมของท้้องถิ่่�น เช่่น ศิิลปวััฒนธรรม การชื่่นชม
� ในสุุนทรีียภาพของโบราณวััตถุุ
สถาน คุุณค่า่ ทางวิิทยาการ และการศึึกษา การเสริิมสร้้างมิิตรภาพระหว่่างผู้้�คน (Kuiarpai, 2010: 7) สััมผัสั ถึึง
เอกลัักษณ์์ ความงดงามทางวััฒนธรรม เคารพในวััฒนธรรมของกัันและกััน เพื่่อ� ให้้เกิิดมิติ รภาพ ความรู้้� ความเข้้าใจ
และความซาบซึ้้�งใจในวััฒนธรรมชุุมชน คำำ�นึงึ ถึึงผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้นต่
� อ่ บุุคคล วััฒนธรรมและสิ่่�งแวดล้้อมชุุมชน
ในขณะที่่�ชุมชน
ุ เจ้้าของวััฒนธรรมได้้ประโยชน์์จากการท่่องเที่่�ยวด้้านการสร้้างรายได้้และการจ้้างงาน อัันนำำ�มาซึ่่ง�
การพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม (Netirangsiwatchara, 2011: 13)
การจััดการท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรมจึึงต้้องสร้้างความสนุุกสนานเพลิิดเพลิิน พร้้อมทั้้�งศึึกษาความเชื่่อ�
ความเข้้าใจต่่อสภาพสัังคมและวััฒนธรรม เพื่่อ� ให้้ได้้ประสบการณ์์ใหม่่เพิ่่�มขึ้้น� รวมทั้้�งการมีีจิิตสำำ�นึกึ ต่่อการรัักษา
สภาพแวดล้้อม และวััฒนธรรมอย่่างยั่่�งยืืน (Jittangwattana, 2005: 17) ในการเข้้าถึึงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�นด้ว้ ยกลไก
การท่่องเที่่�ยวนั้้�น จึึงต้้องเน้้นการนำำ�เสนอประสบการณ์์ให้้กับั นัักท่่องเที่่�ยว ด้้วยการสร้้างการรัับรู้้�ความรู้้�สึกึ
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พฤติิกรรมและคุุณค่่าแก่่นักั ท่่องเที่่�ยว บนพื้้�นฐานของความรู้้แ� ละความเข้้าใจในสิินค้า้ และบริิการท่่องเที่่�ยว ซึ่ง�่ มี ี
องค์์ประกอบหลััก 3 ประการ ได้้แก่่ Functional experiences คืือ ความพึึงพอใจที่่�นักั ท่่องเที่่�ยวมีีต่่อการบริิการหรืือ
การท่่องเที่่�ยว โดยคำำ�นึงึ ถึึงความคุ้้�มค่่าของเงิิน Social experiences คืือ คุุณค่า่ ที่่�นักั ท่่องเที่่�ยวได้้รับั และมีีส่่วน
ร่่วมได้้ทำ�ำ ประโยชน์์ให้้กับั สัังคม Emotion experiences คืือ ความรู้้�สึกึ และคุุณค่า่ ที่่�นักั ท่่องเที่่�ยวได้้รับั เมื่่อ� เลืือก
ทำำ�กิจิ กรรมท่่องเที่่�ยวแล้้วรู้้�สึกึ ว่่ามีีความแตกต่่างจากที่่�เคยสััมผัสั มา (Eamlaorpakdee, 2005) หรืืออาจแบ่่ง
ประสบการณ์์ให้้กับั นัักท่่องเที่่�ยวได้้ 5 ประเภท ได้้แก่่ ประสบการณ์์ การรัับสััมผัสั (ประสาทสััมผัสั ) ประสบการณ์์
ทางอารมณ์์ (ความรู้้�สึกึ ) ประสบการณ์์ที่่ก่� ่อให้้เกิิดความรู้้� ความเข้้าใจ (ความคิิด) ประสบการณ์์ทางกายภาพ
พฤติิกรรม และวิิถีีชีีวิติ (การปฏิิบัติั )ิ และประสบการณ์์ที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับสัังคม (Schmitt, 2000; cited in Timdang,
2011)
วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย
การศึึกษานี้้�เป็็ นการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ โดยใช้้วิธีีิ การสััมภาษณ์์เชิิงลึึก การสนทนากลุ่่�ม และการสัังเกต
แบบไม่่มี ีส่่วนร่วม
่ จากกลุ่่�มเป้้ าหมายแบบเจาะจง (purposive sampling) เฉพาะกลุ่่�มคนที่่�มีบี ทบาทสำำ�คัญ
ั ใน
การจััดการวััฒนธรรมเพื่่อ� รองรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�นของพื้้�นที่่ต้� น้ แบบ จากพื้้�นที่่ศึ� กึ ษา 7
จัังหวััด ใน 5 เส้้นทางท่่องเที่่�ยว ซึ่ง�่ เป็็ นจัังหวััดที่่มี� ีความพร้้อมและต้้องการเข้้าร่่วมดำ�ำ เนิินการวิิจัยั ได้้แก่่ จัังหวััด
แม่่ฮ่อ่ งสอน สุุโขทััย ตราด-จัันทบุุรีี ชุุมพร-ระนอง และสตููล ผู้้ใ� ห้้ข้อ้ มููลหลััก ประกอบด้้วยผู้้จั� ดั การวััฒนธรรม
ผู้้ใ� ห้้ข้อ้ มููลและจััดกิจิ กรรมท่่องเที่่�ยว รวมจำำ�นวน 74 คน ตััวแทนหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่ บุุคลากรของการ
ท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย (ททท.) สำำ�นักั งานการท่่องเที่่�ยวและกีีฬาจัังหวััด เครืือข่่ายการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน
สมาคมไทยท่่องเที่่�ยวอย่่างรัับผิิดชอบ (Thai Responsible Tourism Association: TRTA) องค์์การบริิหารการพััฒนา
พื้้�นที่่พิ� เิ ศษเพื่่อ� การท่่องเที่่�ยวอย่่างยั่่�งยืืน (อพท.) และนัักวิิชาการ จำำ�นวน 31 คน ผู้้เ� ชี่่�ยวชาญลงพื้้�นที่่ป� ระเมิิน
ศัักยภาพและให้้แนวทางยกระดัับการจััดการวััฒนธรรม จำำ�นวน 41 คน และบุุคลากรของบริิษัทนำ
ั ำ�เที่่�ยว จำำ�นวน
13 คน รวมกลุ่่�มเป้้ าหมายร่่วมกระบวนการวิิจัยั ทั้้�งหมด 159 คน
การกำำ�หนดพื้้�นที่่ต้� น้ แบบเพื่่อ� ยกระดัับจััดการวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นเพื่่อ� รองรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์
ท้้องถิ่่�นของพื้้�นที่่ต้� น้ แบบ กำำ�หนดโดยคณะผู้้�วิจัิ ยั ผู้้เ� ชี่่�ยวชาญ และบุุคลากรของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ด้้วยการ
ประชุุมร่วมกั
่ นคั
ั ดั เลืือกพื้้�นที่่ต้� น้ แบบจาก 5 เส้้นทางท่่องเที่่�ยว เพื่่อ� การดำำ�เนิินการวิิจัยั เชิิงปฏิิบัติั กิ ารยกระดัับ
การจััดการวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นเพื่่อ� รองรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�นให้้เกิิดผลได้้จริงิ ด้้วยการกำำ�หนด
พื้้�นที่่ต้� น้ แบบแบบเจาะจง โดยกำำ�หนดเกณฑ์์การคััดเลืือก ได้้แก่่ ศัักยภาพของผู้้จั� ดั การวััฒนธรรม แนวทางการ
ยกระดัับการจััดการวััฒนธรรมที่่�สามารถดำำ�เนิินการพััฒนาขึ้้น� ได้้จริงิ ในช่่วงระยะเวลาของการวิิจัยั รวมทั้้�งความ
สนใจและความพร้้อมให้้ความร่่วมมืือดำำ�เนิินการวิิจัยั เชิิงปฏิิบัติั กิ ารร่่วมกับั คณะผู้้�วิจัิ ยั พื้้�นที่่ต้� น้ แบบมี ี 3 แห่่ง
ได้้แก่่ 1. จัังหวััดสุโุ ขทััย กิิจกรรมท่่องเที่่�ยวเรีียนรู้้เ� ครื่่อ� งประดัับนาฏศิิลป์์ กิิจกรรมท่่องเที่่�ยวเรีียนรู้้�วิถีีชีีวิ
ิ ติ โฮมสเตย์์
ชุุมชนบ้า้ นวัังวน 2. จัังหวััดสตููล กิิจกรรมท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนโตปาหนััน 3. จัังหวััดตราด กิิจกรรมท่่องเที่่�ยว
โดยชุุมชนสลัักคอก
เครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ในการศึึกษา ได้้แก่่ แนวคำำ�ถามเชิิงลึึก แนวคำำ�ถามแบบกึ่่�งมีีโครงสร้้าง ประเด็็นในการ
สัังเกตแบบไม่่มี ีส่่วนร่วม
่ ผ่่านการตรวจสอบคุุณภาพของเครื่่อ� งมืือจากผู้้เ� ชี่่�ยวชาญ 3 คน มีกี ารเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ได้้แก่่ ข้้อมููลทุุติยิ ภููมิิ รวบรวมข้้อมููลจากเอกสาร หนัังสืือ และงานวิิจัยั ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ข้้อมููลปฐมภููมิิ เก็็บรวบรวม
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ข้้อมููลด้้วยการลงพื้้�นที่่ภ� าคสนาม เพื่่อ� ศึึกษาการจััดการวััฒนธรรมเพื่่อ� รองรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์
ท้้องถิ่่�น และการศึึกษาแนวทางการยกระดัับการจััดการวััฒนธรรมเพื่่อ� รองรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์
ท้้องถิ่่�น
การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล ประกอบด้้วยการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเชิิงเนื้้�อหา โดยการนำำ�ข้อ้ มููลจากผลการศึึกษา
ทั้้�งหมดมาทำำ�การเปรีียบเทีียบข้้อมููล ตรวจสอบความสอดคล้้องและถููกต้้องของข้้อมููล การจััดระเบีียบข้้อมููล
ด้้วยการจััดประเภทและจััดหมวดหมู่่�ของข้้อมููล สัังเคราะห์์ข้อ้ มููล แปลความหมายและตีีความข้้อมููล ตรวจสอบความ
เชื่่อ� ถืือของข้้อมููลด้้วยวิิธีีตรวจสอบสามเส้้าด้้านเนื้้อ� หา แล้้วจึงึ ทำำ�การวิิเคราะห์์เพื่่อ� อภิิปรายผลจำำ�แนกตามวััตถุุประสงค์์
ของการศึึกษา
ผลการวิิจััย
วััตถุุประสงค์์ข้อ้ ที่่� 1 การยกระดัับการจััดการวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นเพื่่อ� รองรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์
ท้้องถิ่่�นของพื้้�นที่่ต้� น้ แบบ คณะนัักวิิจัยั ได้้ดำ�ำ เนิินการยกระดัับการจััดการวััฒนธรรมเพื่่�อรองรัับการท่่องเที่่�ยว
เชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�นของพื้้�นที่่ต้� น้ แบบ ด้้วยกระบวนการวิิจัยั เชิิงปฏิิบัติั กิ าร มีกี ารวางแผน (plan) การปฏิิบัติั ิ
(action) การสัังเกต (observation) และการสะท้้อนผล (reflection) หรืือ PAOR โดยได้้ดำ�ำ เนิินการยกระดัับ ดัังนี้้�
1. จัังหวััดสุโุ ขทััย
		1.1 กิิจกรรมท่่องเที่่�ยวเรีียนรู้้�เครื่่�องประดัับนาฏศิิลป์์ การวางแผน (plan) ผู้้ป� ระกอบการ
ซึ่ง�่ เป็็ นผู้้จั� ดั การวััฒนธรรมร่่วมวางแผนจััดการรวบรวมองค์์ความรู้้วั� ฒั นธรรมเครื่่อ� งประดัับนาฏศิิลป์์ และจััดกิจิ กรรม
ทำำ�พวงกุุญแจลายไทยให้้นักั ท่่องเที่่�ยวได้้ลงมืือทำำ�ด้ว้ ยตนเอง เพื่่อ� สร้้างความพร้้อมรองรัับกลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยว
ที่่�เข้้ามาทำำ�กิจิ กรรมท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�น การดำำ�เนิินการยกระดัับ (action) คณะผู้้�วิจัิ ยั ลงพื้้�นที่่ทำ� �ำ การ
สััมภาษณ์์ และสัังเกตการทำำ�เครื่่อ� งประดัับนาฏศิิลป์์ รวบรวมองค์์ความรู้้�ทั้้ง� ประวััติคว
ิ ามเป็็ นมา ประเภทของ
เครื่่อ� งประดัับนาฏศิิลป์์ วััสดุุอุุปกรณ์์ ขั้้�นตอนการทำำ�อย่่างละเอีียด โดยให้้ผู้จั้� ดั การวััฒนธรรมทำำ�การตรวจสอบ
ข้้อมููล เรีียบเรีียงเนื้้�อหาส่่วนที่่ใ� ช้้ในการถ่่ายทอดวััฒนธรรม ร่่วมกันั ออกแบบพวงกุุญแจ พร้้อมวิิธีีการถ่่ายทอด
ความรู้้วั� ฒ
ั นธรรมด้้วยกิิจกรรมให้้นักั ท่่องเที่่�ยวได้้ลงมืือทำำ� และทำำ�การทดสอบการจััดกิจิ กรรมท่่องเที่่�ยวจากกลุ่่�ม
นัักท่่องเที่่�ยว ด้้วยการบรรยายองค์์ความรู้้วั� ฒ
ั นธรรมเครื่่�องประดัับนาฏศิิลป์์ การสาธิิตและการให้้คำ�ำ แนะนำำ�
ระหว่่างนัักท่่องเที่่�ยวที่่�ลงมืือทำำ�พวงกุุญแจลายไทยด้้วยตนเอง การสัังเกต (observation) คณะผู้้�วิจัิ ยั ลงพื้้�นที่่�
สัังเกตการดำำ�เนิินการจััดกิจิ กรรมท่่องเที่่�ยวให้้แก่่นักั ท่่องเที่่�ยวชุุดทดสอบ ผู้้จั� ดั การวััฒนธรรมมีีความมั่่�นใจและ
ความรู้้ใ� นการบรรยายเรื่่อ� งราวประวััติคว
ิ ามเป็็ นมา ความสััมพันธ์
ั ข์ องเครื่่อ� งประดัับนาฏศิิลป์์ กัับวััฒนธรรมสุุโขทััย
สามารถสาธิิตและให้้คำ�ำ แนะนำำ�นัักท่่องเที่่�ยวในการกดลายและทำำ�พวงกุุญแจได้้เองจนสำำ�เร็็จ การสะท้้อนผล
(reflection) ผู้้จั� ดั การวััฒนธรรม สะท้้อนถึึงองค์์ความรู้้�ที่่ท� างคณะผู้้�วิจัิ ยั ได้้รวบรวมให้้มี ีความละเอีียดครบถ้้วน
สามารถนำำ�ไปพััฒนาและผลิิตเป็็ นสื่อ�่ ต่่าง ๆ ได้้ เช่่น กิิจกรรมกดลายและทำำ�พวงกุุญแจลายไทย นัักท่่องเที่่�ยว
สามารถทำำ�ได้้ และมีีความพร้้อมจััดกิจิ กรรมท่่องเที่่�ยวหากนัักท่่องเที่่�ยวมีีความต้้องการ ส่่วนนักั ท่่องเที่่�ยวก็็ได้้
สะท้้อนถึึงความประทัับใจในกิิจกรรมการทำำ�เครื่่อ� งประดัับนาฏศิิลป์์ ซึ่ง�่ มีีความละเอีียดสวยงาม กระบวนการไม่่ยุ่่�งยาก
และยัังได้้เป็็ นของที่่�ระลึึกอีีกด้้วย
		1.2 กิิจกรรมท่่องเที่่�ยวเรีียนรู้้�วิิถีีชีีวิิตโฮมเสตย์์ชุมุ ชนบ้้านวัังวน การวางแผน (plan) ผู้้�นำำ�
และสมาชิิกกลุ่่�มโฮมสเตย์์ของชุุมชนบ้า้ นวัังวน ร่่วมวางแผนการรวบรวมองค์์ความรู้้วั� ฒ
ั นธรรมของชุุมชน และ
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การจััดทำำ�ปฏิิทินิ วััฒนธรรมชุุมชนในรอบ 1 ปีี เพื่่อ� ใช้้ประกอบการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้วั� ฒั นธรรมแก่่นักั ท่่องเที่่�ยว การ
ดำำ�เนิินการยกระดัับ (action) คณะผู้้�วิจัิ ยั ลงพื้้�นที่่ทำ� �ำ การสััมภาษณ์์รวบรวมองค์์ความรู้้วั� ฒั นธรรมของชุุมชนจากผู้้�นำำ�
สมาชิิกกลุ่่�มโฮมสเตย์์ และชาวบ้้านในชุุมชน จััดทำำ�ร่า่ งปฏิิทินิ วััฒนธรรมและร่่วมประชุุมกับั ชุุมชนทบทวนความ
ครบถ้้วนถููกต้้องของข้้อมููล จััดทำำ�สื่อ�่ ปฏิิทินิ วััฒนธรรมและส่่งมอบให้้ผู้้�นำ�ำ กลุ่่�มโฮมสเตย์์บ้า้ นวัังวนนำำ�ไปใช้้เตรีียมการ
ถ่่ายองค์์ความรู้้�ให้้แก่่นัักท่่องเที่่�ยว การสัังเกต (observation) คณะผู้้�วิจัิ ยั ลงพื้้�นที่่�สังั เกตการดำำ�เนิินการ
จััดกิจิ กรรมท่่องเที่่�ยวให้้แก่่นัักท่่องเที่่�ยวชุุดทดสอบ ผู้้�จัดั การวััฒนธรรมชุุมชนบ้้านวัังวนได้้นำำ�สื่�อ่ ปฏิิทินิ
วััฒนธรรมในรอบ 1 ปีี แขวนไว้้บริิเวณบ้้านพัักโฮมสเตย์์ของผู้้�นำำ�กลุ่่�ม ซึ่่ง� เป็็ นสถานที่่�ต้อ้ นรัับและจััดกิจิ กรรม
ท่่องเที่่�ยว ด้้วยข้้อจำำ�กัดั เวลาการทำำ�กิจิ กรรมของนัักท่่องเที่่�ยวที่่�เข้้ามาล่่าช้้า จึึงไม่่ได้้บรรยายถ่่ายทอดความรู้้�
วััฒนธรรมแก่่นักั ท่่องเที่่�ยวแต่่ให้้อิสิ ระแก่่นักั ท่่องเที่่�ยวที่่�สนใจได้้เรีียนรู้้�ด้ว้ ยตนเอง การสะท้้อนผล (reflection)
ตััวแทนกลุ่่�มโฮมสเตย์์ สะท้้อนถึึงปฏิิทินิ วััฒนธรรมชุุมชนนอกจากให้้นักั ท่่องเที่่�ยวได้้เรีียนรู้้� ยัังมีีแนวความคิิด
นำำ�ปฏิิทินิ วััฒนธรรมชุุมชนถวายให้้เจ้้าอาวาสวััดตลิ่่�งชัันได้้ใช้้ประโยชน์์ในการถ่่ายทอดวััฒนธรรมให้้แก่่เด็็กและ
เยาวชนของชุุมชน เพื่่อ� สืืบสานประเพณีีและวััฒนธรรมของชุุมชน รวมทั้้�งมีแี นวความคิิดในการกำำ�หนดข้้อไม่่ควร
ปฏิิบัติั ใิ นชุุมชน เพื่่อ� ควบคุุมพฤติิกรรมของนัักท่่องเที่่�ยวไม่่ให้้ปฏิิบัติั ใิ นสิ่่�งที่่�ไม่่เหมาะสมในชุุมชน และตััวแทน
นัักท่่องเที่่�ยวได้้สะท้้อนถึึงความสำำ�คัญ
ั ของปฏิิทินิ วััฒนธรรมชุุมชนในรอบ 1 ปีี สามารถบอกข้้อมููลวััฒนธรรม
ของชุุมชนได้้อย่่างละเอีียดและเข้้าใจ ทำำ�ให้้ตระหนัักได้้ถึงึ การให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการสืืบสานวััฒนธรรมของชุุมชน
2. จัังหวััดสตููล การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนบ้า้ นโตนปาหนััน การวางแผน (plan) ชุุมชนมีีความต้้องการ
ความรู้้ก� ารจััดการท่่องเที่่�ยว เพื่่อ� พััฒนาการท่่องเที่่�ยวอย่่างถููกต้้องและเหมาะสมกัับบริิบทของชุุมชน ได้้ร่วมว
่ างแผน
ให้้คณะผู้้�วิจัิ ยั มาให้้ความรู้้ก� ารจััดการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน และผลกระทบจากการท่่องเที่่�ยวต่่อชุุมชน การดำำ�เนิินการ
ยกระดัับ (action) คณะผู้้�วิจัิ ยั ลงพื้้�นที่่ป� ระเมิินศักั ยภาพการจััดการท่่องเที่่�ยวของชุุมชน ถ่่ายทอดให้้ความรู้้�
สร้้างความเข้้าใจการใช้้การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนเป็็ นเครื่่อ� งมืือสู่่�การพััฒนาชุุมชน พร้้อมยกตััวอย่่างชุุมชนที่่มี� ี
การจััดการท่่องเที่่�ยวในรููปแบบต่่าง ๆ เพื่่อ� ให้้ชุมชน
ุ ได้้เห็็นภาพและเข้้าใจง่่าย คณะผู้้�วิจัิ ยั ได้้พููดคุยุ และร่่วมกันั
ทบทวนจนได้้แนวทางการยกระดัับด้้วยการนำำ�ทรัพั ยากรวััฒนธรรมในพื้้�นที่่ม� าใช้้ให้้มากขึ้้น� และเพิ่่�มกิจิ กรรม
ท่่องเที่่�ยวที่่�ให้้นักั ท่่องเที่่�ยวสามารถลงมืือทำำ�ได้้ ชุุมชนจึงึ ได้้ดำ�ำ เนิินการพััฒนาการท่่องเที่่�ยวด้้วยตนเอง เพื่่อ�
เตรีียมรองรัับกลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวชุุดทดสอบ การสัังเกต (observation) คณะผู้้�วิจัิ ยั ลงพื้้�นที่่สั� งั เกตการดำำ�เนิินการ
จััดกิจิ กรรมท่่องเที่่�ยวให้้แก่่นักั ท่่องเที่่�ยว ชุุมชนมีีการนำำ�ทรัพั ยากรวััฒนธรรมภายในชุุมชนมาใช้้ในกิิจกรรมท่่องเที่่�ยว
เพิ่่�มมากขึ้้น� และนัักท่่องเที่่�ยวได้้มีโี อกาสลงมืือทำำ�กิจิ กรรมที่่�สร้้างประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�นมากขึ้้น� เช่่น กิิจกรรม
เก็็บผัักกููด การทำำ�อาหารจากผัักกููด และผู้้จั� ดั การวััฒนธรรมมีกี ารพััฒนาการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้วั� ฒ
ั นธรรม
ที่่�มั่่ �นใจ กล้้าพููด กล้้าแสดงออกมากขึ้้น� อย่่างเห็็นได้้ชัดั เจน การสะท้้อนผล (reflection) ตััวแทนของชุุมชน สะท้้อนผล
ถึึงชุุมชนให้้มี ีความรู้้�ความเข้้าใจในกระบวนการจััดการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน และมีีความเข้้าใจในตััวตนของชุุมชน
ส่่วนนักั ท่่องเที่่�ยวได้้สะท้้อนถึึงความประทัับใจในกิิจกรรมและบรรยากาศของชุุมชน อััธยาศััยไมตรีีของคนใน
ชุุมชน เกิิดความเข้้าใจวิิถีีของชาวมุุสลิิมทางภาคใต้้มากขึ้้น� กิิจกรรมท่่องเที่่�ยวน่่าสนใจ แต่่ขาดโอกาสเรีียนรู้้เ� ชิิงลึึก
ในบางกิิจกรรมอย่่างเต็็มที่่�
3. จัังหวััดตราด การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนสลัักคอก การวางแผน (plan) ชุุมชนมีีความต้้องการรวบรวม
องค์์ความรู้้วั� ฒ
ั นธรรมชุุมชนและจััดทำำ�บันทึ
ั กึ เป็็ นลายลัักษณ์์อักั ษร ได้้วางแผนจััดทำำ�ปฏิิทินชุ
ิ ุมชน เพื่่�อใช้้
เผยแพร่่ความรู้้ใ� ห้้แก่่นัักท่่องเที่่�ยวและคนในชุุมชน การดำำ�เนิินการยกระดัับ (action) คณะผู้้�วิจัิ ยั ลงพื้้�นที่่�
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สััมภาษณ์์ผู้้�นำำ�และสมาชิิกชมรมนำำ�เที่่�ยวพื้้�นบ้า้ นสลัักคอก จััดทำำ�การรวบรวมองค์์ความรู้้วั� ฒ
ั นธรรมของชุุมชน
จััดทำำ�ร่า่ งปฏิิทินชุ
ิ มชน
ุ
และนำำ�องค์์ความรู้้วั� ฒ
ั นธรรมของชุุมชนพร้อ้ มร่่างปฏิิทินชุ
ิ มชน
ุ ตรวจสอบความถููกต้้อง
ความครบถ้้วนจากคนในชุุมชน แล้้วจึงึ นำำ�ร่า่ งปฏิิทินชุ
ิ มชน
ุ ให้้ผู้้�นำ�ชม
ำ รมนำำ�เที่่�ยวพื้้�นบ้า้ นสลัักคอกใช้้เตรีียมความพร้้อม
ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้วั� ฒ
ั นธรรมแก่่นักั ท่่องเที่่�ยวชุุดทดสอบ การสัังเกต (observation) คณะผู้้�วิจัิ ยั ลงพื้้�นที่่สั� งั เกต
การดำำ�เนิินการจััดกิจิ กรรมท่่องเที่่�ยวให้้แก่่นักั ท่่องเที่่�ยว ผู้้�นำำ�สามารถบรรยายประกอบปฏิิทินชุ
ิ มชน
ุ ทั้้�งกิิจกรรม
การพััฒนาชุุมชน งานประเพณีี ผลผลิิตจากทะเล ผลผลิิตจากสวน อาหารท้้องถิ่่�นในรอบ 1 ปีี พร้้อมเรื่่อ� งเล่่า
เรื่่อ� งราวประกอบให้้นักั ท่่องเที่่�ยวได้้เข้้าใจและน่่าสนใจอย่่างมาก การสะท้้อนผล (reflection) ผู้้�นำำ�และตััวแทน
สมาชิิกชมรมนำำ�เที่่�ยวพื้้�นบ้า้ นสลัักคอก สะท้้อนถึึงความพอใจต่่อปฏิิทินที่่
ิ มี� ีความละเอีียด และเห็็นประโยชน์์
ในการนำำ�ปฏิิทินิ นี้้�ใช้้บอกเล่่าเรื่่อ� งราวของชุุมชนบ้า้ นสลัักคอกได้้ และนัักท่่องเที่่�ยวสามารถทำำ�ความเข้้าใจได้้
โดยง่่าย ส่่วนนัักท่่องเที่่�ยวได้้สะท้้อนถึึงการฟัั งการบรรยายประกอบปฏิิทินชุ
ิ ุมชนทำำ�ให้้มี ีความรู้้�ความเข้้าใจ
วิิถีีชีีวิติ และวััฒนธรรมของชุุมชนที่่ชั� ดั เจน รวมถึึงได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการร่่วมดููแลทรััพยากรธรรมชาติิ
ที่่�ได้้สร้้างผลผลิิตให้้แก่่คนในชุุมชนสลัักคอกได้้ตลอดทั้้�งปีี
สรุุปกระบวนการยกระดัับการจััดการวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นเพื่่�อรองรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์
ท้้องถิ่่�นของพื้้�นที่่ต้� น้ แบบ ประกอบด้้วย 1. การประเมิินศักั ยภาพในการจััดการวััฒนธรรมเพื่่อ� รองรัับการท่่องเที่่�ยว
เชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�น วิิเคราะห์์จุดุ แข็็ง จุุดอ่อ่ น โอกาส อุุปสรรค และผลที่่�ได้้รับั จากการจััดการวััฒนธรรม
2. การวิิเคราะห์์ปััญหาและความต้้องการของผู้้จั� ดั การวััฒนธรรมต่่อการจััดการวััฒนธรรมฯ ด้้วยการมีีส่่วนร่วม
่
ของผู้้มี� ีส่่วนเกี่่�ยวข้้องให้้ได้้ข้อ้ สรุุปตรงกััน 3. การวิิเคราะห์์ความจำำ�เป็็ นหรืือความสำำ�คัญ
ั การยกระดัับการจััดการ
วััฒนธรรมฯ พิิจารณาถึึงประโยชน์์ที่่ไ� ด้้รับั และผลกระทบต่่อผู้้จั� ดั การวััฒนธรรม วััฒนธรรม ชุุมชนและสัังคม
4. การกำำ�หนดเป้้ าหมายการยกระดัับการจััดการวััฒนธรรมให้้ชัดั เจน สอดคล้้องกัับศัักยภาพ ปััญหา ความต้้องการ
และความจำำ�เป็็ น 5. การวางแนวทางการยกระดัับการจััดการวััฒนธรรม ให้้สอดคล้้องกัับเป้้ าหมาย เป็็ นแนวทาง
นำำ�ไปสู่่�การยกระดัับการจััดการวััฒนธรรมได้้อย่่างเป็็ นรููปธรรม และเกิิดประโยชน์์อย่่างแท้้จริงิ 6. กระบวนการ
ยกระดัับการจััดการวััฒนธรรม ด้้วยการวางแผนชััดเจน ทั้้�งการกำำ�หนดผู้้�รับั ผิิดชอบกิิจกรรมท่่องเที่่�ยว วิิธีีดำ�ำ เนิินการ
ระยะเวลาดำำ�เนิินการ งบประมาณ และการติิดตามประเมิินผล การดำำ�เนิินการยกระดัับการจััดการวััฒนธรรม
มีีขั้้�นตอนชััดเจน ใช้้ทรัพั ยากรเดิิมที่่มี� อี ยู่่�ต่่อยอดให้้เกิิดประโยชน์์คุ้้�มค่า่ และให้้โอกาสทุุกคนที่่�เกี่่�ยวข้้อง มีีส่่วนร่วม
่
ดำำ�เนิินการยกระดัับการจััดการวััฒนธรรม 7. กระบวนการติิดตามและประเมิินผลการยกระดัับการจััดการ
วััฒนธรรมด้้วยการสัังเกตอย่่างเป็็ นระบบโดยผู้้จั� ดั การวััฒนธรรม ผู้้มี� ีส่่วนเกี่่�ยวข้้องจััดการวััฒนธรรม เจ้้าของ
ทรััพยากรหรืือผู้้ใ� ช้้ทรัพั ยากร เพื่่�อให้้ได้้ความคิิดที่่�หลากหลาย การประมวลข้้อสัังเกต เพื่่�อร่่วมกันั สร้้าง
กระบวนการคิิดวิเิ คราะห์์ถึงึ แนวทางการยกระดัับการจััดการวััฒนธรรมเพื่่อ� รองรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์
ท้้องถิ่่�น
วััตถุุประสงค์์ข้อ้ ที่่� 2 จััดทำำ�แนวทางการยกระดัับการจััดการวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นเพื่่อ� รองรัับการท่่องเที่่�ยว
เชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�นของพื้้�นที่่ต้� น้ แบบ หลัังจากกลุ่่�มเป้้ าหมายลงพื้้�นที่่ต� ามเส้้นทางท่่องเที่่�ยว คณะผู้้�วิจัิ ยั ได้้
จััด ประชุุ มร่่ วมดำ�ำ เนิิ น การวิิเ คราะห์์ ศั ัก ยภาพการจััด การวััฒ นธรรมท้้อ งถิ่่�น เพื่่�อ รองรัับ การท่่ อ งเที่่�ย ว
เชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�นสำ�ำ หรัับนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิในแต่่ละกิิจกรรมท่่องเที่่�ยว และให้้แนวทางการยกระดัับ
การจััดการวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นฯ ของพื้้�นที่่ต้� น้ แบบ 5 เส้้นทางท่่องเที่่�ยว สามารถสรุุปแนวทางการยกระดัับการ
จััดการวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นเพื่่อ� รองรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�นของพื้้�นที่่ต้� น้ แบบ 15 แนวทาง พร้้อม
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ข้้อเสนอแนะต่่อแนวทางการยกระดัับการจััดการวััฒนธรรมฯ ให้้เกิิดผลเป็็ นรููปธรรม มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. การตััดสิิ นใจเลืือกแนวทางการยกระดัับการจััดการวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น เพื่่อ� รองรัับการท่่องเที่่�ยว
เชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�น ด้้วยกลไกการตััดสินิ ใจของผู้้ป� ระกอบการ ผู้้�นำำ�กลุ่่�ม สมาชิิกและผู้้�นำำ�กลุ่่�มร่่วมกันั และ
ชุุมชนร่วมตั
่ ดสิ
ั นิ ใจ ยึึดเป้้าหมายเพื่่อ� ยกระดัับการจััดการท่่องเที่่�ยวเป็็ นสำ�คั
ำ ญั และมีีการเชื่่อ� มโยงสู่่�การเป็็ นส่วน
่ หนึ่่�ง
ในการพััฒนาชุุมชนและการอนุุรักั ษ์์วัฒ
ั นธรรมของท้้องถิ่่�น และเลืือกยกระดัับกิิจกรรมท่่องเที่่�ยวให้้นักั ท่่องเที่่�ยว
สามารถเข้้าถึึงวิิถีีชีีวิติ วััฒนธรรมมากขึ้้น�
2. กระบวนการยกระดัับการจััดการวััฒนธรรมเพื่่อ� รองรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์ท้้องถิ่่�น
ด้้วยการประเมิินศักั ยภาพการจััดการวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น เพื่่�อรองรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�น
ตามความต้้องการของผู้้จั� ดั การวััฒนธรรม พร้้อมให้้โอกาสคนในพื้้�นที่่ร่� วมดำ
่ �ำ เนิินการ กระบวนการยกระดัับด้้วยการ
รวบรวมองค์์ความรู้้ใ� นชุุมชน นำำ�ข้อ้ มููลมาวิิเคราะห์์หาแนวทางในการพััฒนา กำำ�หนดกิิจกรรมการพััฒนา วางแผน
การดำำ�เนิินการพััฒนา การดำำ�เนิินการพััฒนา การติิดตามและประเมิินผลด้้วยการสัังเกตและสอบถามผู้้จั� ดั การ
วััฒนธรรม ผู้้มี� ีส่่วนเกี่่�ยวข้้องการจััดการวััฒนธรรม เจ้้าของทรััพยากรหรืือผู้้ใ� ช้้ทรัพั ยากร ทำำ�การสรุุปผลการดำำ�เนิินการ
ร่่วมตรวจสอบผลการดำำ�เนิินการ และรายงานผลการดำำ�เนิินการให้้ผู้มี้� ีส่่วนเกี่่�ยวข้้องร่่วมวางแผนพััฒนา
3. การกำำ�หนดคุุณสมบััติิของผู้้จั� ดั การวััฒนธรรม โดยผู้้จั� ดั การวััฒนธรรมเป็็ นได้้ทั้้ง� ผู้้ป� ระกอบการ
และสมาชิิกกลุ่่�มท่่องเที่่�ยวในชุุมชน มีีความสนใจในพฤติิกรรมนัักท่่องเที่่�ยว ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับคนในชุุมชน
ซึ่่ง� เป็็ นผู้้มี� ีความรู้้วั� ฒ
ั นธรรมมาร่่วมถ่่ายทอดวััฒนธรรม ตระหนััก เห็็นความสำำ�คัญ
ั และประโยชน์์การยกระดัับ
การจััดการวััฒนธรรมเพื่่�อรองรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์ ท้้องถิ่่�น มีีความซื่่�อสััตย์์ต่่อสิ่่�งที่่�ทำ�ำ รู้้�จริงิ
ทั้้�งวััฒนธรรมที่่�เป็็ นนามธรรมและรููปธรรม มีีความภาคภููมิิใจวััฒนธรรมของตน มีีความเสีียสละประโยชน์์ส่วน
่ ตน
เพื่่อ� ทำำ�งานกัับส่่วนรวม เปิิ ดรับั ความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะจากผู้้�อื่�น่ สามารถเป็็ นนักั เชื่่�อมโยงและประสาน
เครืือข่่ายความร่่วมมืือ
4. การยกระดัับผู้้จั� ดั การวััฒนธรรม ด้้วยการพััฒนาองค์์ความรู้้วั� ฒ
ั นธรรมเชิิงลึึกและรอบด้้าน พััฒนา
ทัักษะการถ่่ายทอดวััฒนธรรม สามารถถ่่ายทอดความรู้้เ� ชิิงลึึกได้้น่่าสนใจ การสร้้างคนรุ่่�นใหม่่เข้้ามามีีส่่วนร่วม
่
ในการจััดการกิิจกรรมท่่องเที่่�ยว ให้้ได้้เรีียนรู้้�จนสามารถสานต่่อกิิจกรรมท่่องเที่่�ยวและวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น การ
แลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้ร� ะหว่่างผู้้จั� ดั การวััฒนธรรมในชุุมชน การพััฒนาทัักษะการประสานงานให้้เกิิดความร่่วมมืือ
ร่่วมถ่่ายทอดความรู้้วั� ฒ
ั นธรรม พััฒนาการสื่่อ� สารแบบไม่่เป็็ นทางการ เน้้นความเป็็ นกันั เอง สร้้างความมั่่�นใจ
ในการคิิดและดำำ�เนิินการยกระดัับการจััดการวััฒนธรรมเพื่่อ� รองรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�นด้ว้ ยตนเอง
5. การยกระดัับการจััดการรวบรวมองค์์ความรู้้วั� ฒ
ั นธรรม ด้้วยการศึึกษาและรวบรวมองค์์ความรู้้�
วััฒนธรรม ตรวจสอบความถููกต้้องครบถ้้วนขององค์์ความรู้้� จััดทำำ�เป็็ นลายลัักษณ์์อักั ษรอย่่างละเอีียด เพื่่อ� ให้้
ผู้้จั� ดั การวััฒนธรรมได้้ทบทวนองค์์ความรู้้� วางประเด็็น วางลำำ�ดัับ และเนื้้�อหาในการถ่่ายทอดความรู้้� และการ
จััดทำำ�สื่อ�่ เพื่่อ� ถ่่ายทอดความรู้้ใ� ห้้แก่่นักั ท่่องเที่่�ยวอย่่างเหมาะสม
6. การยกระดัับการถ่่ายทอดวััฒนธรรม ด้้วยการสร้้างเครื่่อ� งมืือเพื่่อ� ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้วั� ฒ
ั นธรรม
อย่่างเป็็ นรููปธรรม จััดนำำ�เสนอด้้วยตััวการจััดวางให้้ชม จััดทำำ�หนัังสืือ ภาพถ่่าย แผนผััง ตาราง หรืือการจััดทำำ�
ปฏิิทินิ วััฒนธรรมชุุมชน การบรรยายให้้เห็็นถึงึ ภาพรวมของชุุมชน เชื่่อ� มโยงความรู้้วั� ฒั นธรรมกัับกิิจกรรมท่่องเที่่�ยว
ในชุุมชน การสื่่อ� สารด้้วยการบอกเล่่าหรืือแผนที่่�กิจิ กรรมในชุุมชนให้้นักั ท่่องเที่่�ยวสามารถเดิินชมหรืือทำำ�กิจิ กรรม
ได้้ด้ว้ ยตนเอง การสร้้างความรู้้แ� ละความเข้้าใจกิิจกรรมท่่องเที่่�ยว ด้้วยการบรรยาย สาธิิต ให้้นักั ท่่องเที่่�ยวได้้ลงมืือทำำ�
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คอยให้้คำ�ำ แนะนำำ� ถ่่ายทอดความรู้้� และตอบข้้อซัักถามอย่่างใกล้้ชิดิ
7. การยกระดัับการสร้้างการเรีียนรู้้� ด้้วยการจััดลำ�ำ ดัับกิิจกรรมท่่องเที่่�ยว มีีเวลาทำำ�กิจิ กรรมเต็็มที่่�
สร้้างความรู้้�สึกึ ของคุุณค่า่ ของวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นในแต่่ละกิิจกรรม สร้้างบรรยากาศการเรีียนรู้้� จััดทำำ�สื่อ�่ ภาพประกอบ
ตััวหนัังสืือที่่�มี ีความกระชัับและเข้้าใจง่่าย ใช้้ประกอบการถ่่ายทอดวััฒนธรรมให้้แก่่นักั ท่่องเที่่�ยว และนัักท่่องเที่่�ยว
สามารถศึึกษาและเรีียนรู้้ไ� ด้้เองตามอััธยาศััย การสัังเกตพฤติิกรรมนัักท่่องเที่่�ยวตลอดการทำำ�กิจิ กรรมท่่องเที่่�ยว
การประเมิินความสนใจเพื่่อ� พััฒนาวิิธีีการถ่่ายทอดวััฒนธรรมให้้สอดคล้้องกัับความสนใจ การแยกรููปแบบการจััด
กิิจกรรมให้้เหมาะสมกัับกลุ่่�มดููงาน และกลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวให้้ชัดั เจน ซึ่่ง� มีีระดัับความต้้องการเรีียนรู้้�วิถีีชีีวิ
ิ ติ
และวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นแตกต่่างกััน และการเลืือกสถานที่่�ทำ�กิ
ำ จิ กรรมท่่องเที่่�ยว เพื่่อ� ช่่วยสร้้างบรรยากาศการเรีียนรู้้�
8. การยกระดัับการเตรีียมความพร้้อมนัักท่่องเที่่�ยว ด้้วยการสร้้างข้้อกำำ�หนดข้้อควรและไม่่ควรปฏิิบัติั ิ
แก่่นักั ท่่องเที่่�ยว แจ้้งข้้อมููลให้้แก่่นักั ท่่องเที่่�ยวล่่วงหน้้าเพื่่อ� สร้้างความเข้้าใจ การยอมรัับ และความตระหนััก
เพื่่อ� ควบคุุมพฤติิกรรมและลดผลกระทบต่่อวิิถีีชีีวิติ วััฒนธรรมท้้องถิ่่�น และการสื่่อ� สารให้้นักั ท่่องเที่่�ยวได้้เข้้าใจ
ถึึงวััฒนธรรมการอยู่่�อาศััยของคนในท้้องถิ่่�น เพื่่อ� นัักท่่องเที่่�ยวได้้เตรีียมความพร้้อมในการปรัับตััว และพร้้อม
เปิิ ดรับั การเรีียนรู้้�
9. การยกระดัับการจััดกิิจกรรมท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�น ด้้วยการค้้นหาวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น
ดั้้�งเดิิม หรืือยัังคงมีีในปััจจุบัุ นที่่
ั มี� ีความเป็็ นเอกลัักษณ์์มาจััดกิจิ กรรมท่่องเที่่�ยวทางวััฒนธรรม การพััฒนากิิจกรรม
ท่่องเที่่�ยวเดิิมด้ว้ ยการพััฒนาวิิธีีการถ่่ายทอดความรู้้วั� ฒ
ั นธรรมและสร้้างประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�นที่่ห� ลากหลาย การ
จััดเวลาทำำ�กิจิ กรรมท่่องเที่่�ยว จััดลำ�ำ ดัับกิิจกรรม จััดเวลาการเรีียนรู้้ใ� นแต่่ละกิิจกรรมอย่่างเต็็มที่่� การจััดกิจิ กรรม
ท่่องเที่่�ยวให้้มี ีทางเลืือกตามความสนใจของนัักท่่องเที่่�ยว การจััดกิจิ กรรมท่่องเที่่�ยวสััมผัสั ถึึงวิิถีีชีีวิติ ที่่�ยังั คง
ดำำ�เนิินอยู่่�จริิงของคนในท้้องถิ่่�น สััมผัสั ประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�นรอบด้้าน การสร้้างจิินตนาการให้้เห็็นถึงึ ภาพในอดีีต
ผ่่านกิิจกรรมท่่องเที่่�ยวสััมผัสั วััฒนธรรมที่่�เป็็ นรููปธรรมและนามธรรม ทั้้�งโบราณสถาน บ้้านเรืือนโบราณ วััตถุุโบราณ
หรืือเรื่่อ� งราวประวััติศิ าสตร์์ ความสััมพันธ์
ั ข์ องวััฒนธรรมกัับความเชื่่อ� และศาสนาเพื่่อ� สร้้างภาพจำำ�ให้้แก่่นักั ท่่องเที่่�ยว
กิิจกรรมท่่องเที่่�ยวมีีความชััดเจนในเอกลัักษณ์์หรืืออััตลัักษณ์์ของตน การจััดกิจิ กรรมท้้องถิ่่�นให้้นักั ท่่องเที่่�ยว
ได้้ลงมืือทำำ� ได้้เรีียนรู้้วั� ฒ
ั นธรรมท้้องถิ่่�นทุกุ ขั้้�นตอน เพื่่อ� เพิ่่�มประสบการณ์์เข้้าถึึงวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น มีีขั้้�นตอน
การทำำ�ง่า่ ยไม่่ซับั ซ้้อน สร้้างความสนใจ อยากเรีียนรู้้� ทำำ�ด้ว้ ยตนเอง เกิิดความภาคภููมิิใจแก่่นักั ท่่องเที่่�ยว
10. การยกระดัับกิิจกรรมท่่องเที่่�ยวเรีียนรู้้บ� ริิบทชุุมชน ด้้วยการจััดการถ่่ายทอดวััฒนธรรมภาพรวม
เบื้้�องต้้นก่่อนการชมชุุมชนโดยรอบ อาจด้้วยวิิธีีการเดิิน ปั่่�นจัักรยาน นั่่�งรถของท้้องถิ่่�น การจััดการถ่่ายทอด
วััฒนธรรมระหว่่างการทำำ�กิจิ กรรมชมโดยรอบชุุมชน ด้้วยการให้้นักั ท่่องเที่่�ยวเรีียนรู้้โ� ดยอิิสระเป็็ นสำ�คั
ำ ญ
ั และ
มีีการสอดแทรกให้้ความรู้้เ� ป็็ นระยะ มีีจุุดแวะเพื่่อ� เปิิ ดโอกาสให้้ซักั ถามอย่่างเต็็มที่่� จััดจำ�นวน
ำ
ผู้้จั� ดั การวััฒนธรรม
ให้้เพีียงพอกัับจำำ�นวนนักั ท่่องเที่่�ยว เพื่่อ� สามารถถ่่ายทอดความรู้้วั� ฒ
ั นธรรมและตอบข้้อสัังสััยได้้อย่่างใกล้้ชิดิ
การเชื่่�อมโยงบริิบทชุุมชนและวิิถีีชีีวิติ วััฒนธรรมของชุุมชนกับั กิิจกรรมท่่องเที่่�ยว เพื่่อ� สร้้างความตระหนัักถึึง
ความสำำ�คัญ
ั ของวััฒนธรรมกัับวิิถีีชีีวิติ และการท่่องเที่่�ยว
11. การยกระดัับกิิจกรรมท่่องเที่่�ยวการทำำ�อาหารท้้องถิ่่� น วััตถุุดิบิ ในการทำำ�อาหารท้้องถิ่่�นมาจาก
ผลผลิิตในชุุมชนเป็็ นหลััก เชื่่อ� มโยงอาหารท้้องถิ่่�นกับั วิิถีีการเกษตร หรืือวิิถีีวััฒนธรรมแห่่งการแบ่่งปััน เพิ่่�มคุุณค่่า
คุุณภาพอาหารปลอดภััยและอาหารที่่�เป็็ นเอกลัักษณ์์ของท้้องถิ่่�น เลืือกนำำ�เสนออาหารตามฤดููกาลของท้้องถิ่่�น
สร้้างความรู้้�สึกึ พิิเศษและสััมผัสั ถึึงวิิถีีการบริิโภคอาหารของคนในท้้องถิ่่�นที่่เ� ป็็ นไปตามฤดููกาล การถ่่ายทอด
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วััฒนธรรมการรัับประทานอาหารท้้องถิ่่�นตามวิิถีีชุมชน
ุ
เช่่น การนั่่�งพื้้�นล้อ้ มวง การใช้้มืือหยิิบจัับอาหาร และ
การให้้นักั ท่่องเที่่�ยวได้้ลงมืือทำำ� ทั้้�งการจััดเตรีียมวััตถุุดิบิ และการปรุุงเมนููอาหารท้้องถิ่่�นด้ว้ ยตนเอง
12. การยกระดัับกิิจกรรมท่่องเที่่ย� วพัักโฮมสเตย์์ ด้้วยการถ่่ายทอดความรู้้ก� ารใช้้ชีีวิติ ตามวิิถีีวััฒนธรรม
แก่่นักั ท่่องเที่่�ยว เพื่่อ� ให้้นักั ท่่องเที่่�ยวเกิิดความเข้้าใจ เปิิ ดใจ พร้้อมเรีียนรู้้ใ� นวััฒนธรรมที่่�แตกต่่าง การปฏิิสัมพั
ั นธ์
ั ์
ระหว่่างเจ้้าบ้้านและนัักท่่องเที่่�ยว ด้้วยการทำำ�กิจิ กรรมในการใช้้ชีีวิติ ตามปกติิเช่่นเดีียวกัับเจ้้าบ้้าน กิิจกรรมท่่องเที่่�ยว
ของบ้้านพัักโฮมสเตย์์เชื่่�อมโยงกัับกิิจกรรมตามวิิถีีชีีวิติ วััฒนธรรมของคนในชุุมชน และแหล่่งท่่องเที่่�ยวทาง
วััฒนธรรมที่่�อยู่่�ใกล้้เคีียง เพื่่อ� เป็็ นทางเลืือกให้้นักั ท่่องเที่่�ยวสามารถเข้้าถึึงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�นด้ว้ ยตนเอง และ
การให้้นักั ท่่องเที่่�ยวได้้มีโี อกาสสะท้้อนความประทัับใจส่่งกลัับไปยัังเจ้้าบ้้าน เพื่่อ� ให้้เกิิดความภาคภููมิิใจ และ
การให้้กำ�ลั
ำ งั ใจ
13. การยกระดัับการจััดการวััฒนธรรมให้้คงอยู่่� ด้้วยการจััดทำำ�สื่อ�่ การเรีียนรู้้�ที่่เ� ข้้าใจง่่ายและมีีความ
เป็็ นรููปธรรม ถ่่ายทอดความรู้้ใ� ห้้แก่่นักั ท่่องเที่่�ยว เยาวชนและคนในชุุมชน การจััดทำำ�หลัักสููตรท้้องถิ่่�น ถ่่ายทอด
องค์์ความรู้้ใ� ห้้แก่่นักั เรีียนในสถาบัันการศึึกษาท้้องถิ่่�น การเปิิ ดโอกาสให้้เยาวชนร่่วมค้น้ หาวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น
ที่่�สามารถนำำ�มาจััดการรองรัับการท่่องเที่่�ยวด้้วยตนเอง เพื่่อ� ให้้เกิิดการเรีียนรู้้� และสามารถถ่่ายทอดวััฒนธรรม
ของชุุมชนในสิ่่�งที่่�เยาวชนให้้ความสนใจ การจััดกิจิ กรรมท่่องเที่่�ยวให้้เยาวชนได้้มี ีส่่วนร่่วมดำ�ำ เนิินกิจิ กรรม
ท่่องเที่่�ยวด้้วยตนเอง ทั้้�งการเป็็ นผู้้จั� ดั การวััฒนธรรมทำำ�หน้้าที่่�ถ่่ายทอดวััฒนธรรมด้้วยการบรรยาย การนำำ�ชม
หรืือการเป็็ นผู้้�ช่่วยผู้้จั� ดั การวััฒนธรรมในการจััดกิจิ กรรมท่่องเที่่�ยว เพื่่อ� ให้้เกิิดการซึึมซับั เรีียนรู้้� และรัับการ
ถ่่ายทอดความรู้้วั� ฒ
ั นธรรมโดยไม่่รู้้�ตัวั พััฒนาฐานคิิดการพััฒนาการท่่องเที่่�ยวคำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อวิิถีีชีีวิติ
วััฒนธรรมท้้องถิ่่�น การนำำ�วััฒนธรรมที่่�ควรค่่าแก่่การอนุุ รักั ษ์์มาจััดการรองรัับการท่่องเที่่�ยว เพื่่�อสร้้างความ
ภาคภููมิิใจในการเป็็ นเจ้้าของวััฒนธรรม ส่่งผลต่่อความตั้้�งใจในการถ่่ายทอดวััฒนธรรมอย่่างต่่อเนื่่�องให้้คงอยู่่�
คู่่�ชุุมชน และการประสานความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานหลายภาคส่่วนเพื่่อ� ร่่วมจััดกิจิ กรรมถ่่ายทอดวััฒนธรรม ทั้้�ง
กิิจกรรมระดัับครอบครััว ระดัับชุุมชน ระดัับอำำ�เภอ หรืือระดัับจัังหวััด ด้้วยการมีีส่่วนร่วม
่ ของคนในชุุมชนซึ่่ง� เป็็ น
เจ้้าของวััฒนธรรมเป็็ นหลััก
14. การยกระดัับการประสานความร่่วมมืือ ด้้วยการผลัักดัันให้้วัฒั นธรรมท้้องถิ่่�นที่่มี� ีคุุณค่า่ เป็็ นส่วน
่ หนึ่่�ง
ในโครงการพััฒนาขององค์์กรปกครองส่่วนท้อ้ งถิ่่�น เพื่่อ� ดำำ�เนิินโครงการอนุุรักั ษ์์วัฒ
ั นธรรมท้้องถิ่่�น หรืือส่่งเสริิม
การท่่องเที่่�ยวทางวััฒนธรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง การประสานความร่่วมมืือกัับกลุ่่�มต่่าง ๆ ในชุุมชน เพื่่อ� สร้้างโอกาส
การเรีียนรู้้ใ� ห้้แก่่นักั ท่่องเที่่�ยวไปยัังกิิจกรรมท่่องเที่่�ยวอื่่น� และเพื่่อ� เป็็ นการกระจายรายได้้ให้้แก่่คนในชุุมชน รวมทั้้�งการ
ประสานความร่่วมมืือกัับบริิษัทท่
ั อ่ งเที่่�ยวเอกชน ทำำ�หน้้าที่่�เป็็ นผู้้�สื่อ�่ สารกลาง หรืือผู้้แ� ปลความให้้แก่่นักั ท่่องเที่่�ยว
ต่่างชาติิได้้เกิิดความเข้้าใจ เพื่่อ� ให้้สามารถเข้้าถึึงความรู้้วั� ฒ
ั นธรรมและสััมผัสั ประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�น
15. การยกระดัับการประเมิินผลการจััดการวััฒนธรรม การวางระบบการประเมิินผลการดำำ�เนิินการ
ยกระดัับการจััดการวััฒนธรรม ด้้วยการทบทวนเป้้ าหมาย การวางแผน การดำำ�เนิินการ การสัังเกต การสะท้้อน
ผล การประเมิินผลการดำำ�เนิินการยกระดัับการจััดการวััฒนธรรม ทั้้�งก่่อน ระหว่่าง และหลัังการดำำ�เนิินการ การ
ประเมิินวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น เพื่่อ� สะท้้อนถึึงผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้นจ
� ากการจััดการวััฒนธรรมเพื่่อ� รองรัับการท่่องเที่่�ยว
เชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�น และการตััดสินิ ใจหลัังการประเมิินผล หากผลการประเมิินไม่่สอดคล้้องกัับเป้้ าหมาย
และสร้้างผลกระทบด้้านลบ ต้้องทำำ�การวิิเคราะห์์และตััดสินิ ใจใหม่่ร่วมกั
่ นั อย่่างเหมาะสม
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16. ข้้อเสนอแนะต่่อแนวทางการจััดการชุุมชนเพื่่�อการจััดการวััฒนธรรมรองรัับการท่่องเที่่�ยว
เชิิ งประสบการณ์์ท้้องถิ่่�นให้้เกิิดผลเป็็ นรููปธรรม ควรมีี 1) การจััดการรวมกลุ่่�มคนในชุุมชน เพื่่อ� ร่่วมทำำ�หน้้าที่่�
เป็็ นผู้้จั� ดั การวััฒนธรรมและจััดการท่่องเที่่�ยว ด้้วยการสร้้างความรู้้�สึกึ ของการเป็็ นเจ้้าของวััฒนธรรมร่่วมกันั
2) การวางเป้้ าหมายการท่่องเที่่�ยวให้้เป็็ นส่วน
่ หนึ่่�งของการพััฒนาชุุมชนที่่ชั� ดั เจน ไม่่ควรให้้การท่่องเที่่�ยวนำำ�การ
พััฒนาทุุกเรื่่อ� งของการพััฒนาชุุมชน 3) การกำำ�หนดผู้้�รับั ผิิดชอบและการวางบทบาทหน้้าที่่�ที่่ชั� ดั เจน การรู้้บ� ทบาท
หน้้าที่่�และเห็็นความสำำ�คัญ
ั ต่่อบทบาทตนเอง ส่่งต่่อและหนุุ นเสริิมการจััดการท่่องเที่่�ยวทางวััฒนธรรมให้้เกิิด
ประสิิทธิภิ าพและเป็็ นไปตามเป้้ าหมายร่่วมกันั 4) การสร้้างการมีีส่่วนร่วม
่ ของทุุกกลุ่่�มที่่�เกี่่�ยวข้้องภายในชุุมชน
และภายนอกชุุมชน ได้้มี ีส่่วนรับั รู้้�ถึงึ แนวความคิิด เป้้ าหมาย การจััดการวััฒนธรรม การจััดการท่่องเที่่�ยวของ
ชุุมชน เพื่่อ� การส่่งเสริิมให้้ตรงกัับบริิบท สภาพการณ์์ และความต้้องการของชุุมชน 5) การสร้้างความตระหนััก
ถึึงผลกระทบจากการท่่องเที่่�ยว เพื่่อ� การมีีระดัับการไตร่่ตรองการตััดสินิ ใจดำำ�เนิินการ และการแสวงหาข้้อมููล
ประกอบการตััดสินิ ใจอย่่างรอบคอบมากขึ้้น� 6) การจััดการท่่องเที่่�ยวด้้วยตนเองเป็็ นสำ�คั
ำ ญ
ั เรีียนรู้้� และพััฒนา
อย่่างมีีส่่วนร่วม
่ ด้้วยการใช้้ฐานทุุนของชุุมชนที่่มี� อี ยู่่�นำำ�มาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ เพื่่อ� ให้้สามารถดำำ�เนิินการจััดการ
ท่่องเที่่�ยวอย่่างพึ่่�งตนเองได้้ 7) การจััดกิจิ กรรมท่่องเที่่�ยวเน้้นตามวิิถีีชีีวิติ ของคนในชุุมชน เป็็ นการสร้้างโอกาส
การเข้้าถึึงวิิถีีชีีวิติ วััฒนธรรมที่่�แท้้จริงิ ให้้แก่่นักั ท่่องเที่่�ยว 8) การสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้ใ� นชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่อ� ทบทวนจุุดยืืน เป้้ าหมาย ซึ่ง�่ เป็็ นจุดุ เริ่่มต้
� น้ การก่่อเกิิดการจััดการท่่องเที่่�ยวของชุุมชน ประเมิินผลถึึงทิิศทาง
ที่่�ผ่า่ นมาเชื่่อ� มโยงสู่่�ปััจจุบัุ นั และการมองภาพอนาคตร่่วมกันั 9) การพััฒนาอาชีีพหลัักที่่�แน่่นอนของคนในชุุมชน
ไม่่หวัังพึ่่�งการท่่องเที่่�ยวเป็็ นหลััก เพราะมีีความไม่่แน่่นอนของช่่วงเวลาและจำำ�นวนของนัักท่่องเที่่�ยว 10) การจััดการ
อนุุรักั ษ์์วัฒั นธรรมของชุุมชน จััดงานประเพณีีวััฒนธรรมตามวิิถีีชีีวิติ ของชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� กระตุ้้�นความตระหนััก
และการเห็็นคุุณค่่าในวััฒนธรรม และสร้้างความภาคภููมิิใจในวััฒนธรรมของตน ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมการร่่วม
อนุุ รักั ษ์์ และสืืบสานวััฒนธรรมชุุมชน 11) การจััดระบบการสื่่อ� สารภายในชุุมชนอย่่างทั่่�วถึึง เพื่่อ� สร้้างความรู้้�
ความเข้้าใจในการจััดการการท่่องเที่่�ยวทางวััฒนธรรม การสร้้างความตระหนััก ความรู้้�สึกึ ของการเป็็ นเจ้้าของ
วััฒนธรรม ส่่งผลต่่อการร่่วมดำ�ำ เนิินการอย่่างรัับผิิดชอบ
สรุุปผลวิิจััย
การจััดทำำ�แนวทางการยกระดัับการจััดการวััฒนธรรมเพื่่อ� รองรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�น
ด้้วยการนำำ�ผลการศึึกษาและจากการถอดบทเรีียนการเรีียนรู้้ก� ารดำำ�เนิินการยกระดัับจริิงในกิิจกรรมท่่องเที่่�ยว
ระหว่่างคณะผู้้�วิจัิ ยั และผู้้จั� ดั การวััฒนธรรมใน 3 พื้้�นที่่ต้� น้ แบบ ได้้แก่่ ในพื้้�นที่่จั� งั หวััดสุโุ ขทััย จัังหวััดสตููล และ
จัังหวััดตราด และจากการประมวลข้้อคิิดเห็็นของผู้้เ� ชี่่�ยวชาญหลัังลงพื้้�นที่่ต� ามเส้้นทางท่่องเที่่�ยว 5 เส้้นทาง
ใน 7 จัังหวััด ผนวกกัับการวิิเคราะห์์ร่่วมกับั แนวคิิดทฤษฎีีที่่เ� กี่่�ยวข้้อง สามารถได้้แนวทางการยกระดัับการ
จััดการวััฒนธรรมเพื่่อ� รองรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�น ในลัักษณะของกระบวนการยกระดัับการจััดการ
วััฒนธรรม 15 ขั้้�นตอน โดยให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการเตรีียมความพร้้อมของชุุมชนซึ่่ง� เป็็ นเจ้้าของวััฒนธรรม และ
เป็็ นผู้้มี� บี ทบาทหลัักในการจััดการวััฒนธรรมเพื่่อ� รองรัับการท่่องเที่่�ยว เพื่่อ� ให้้การจััดการการท่่องเที่่�ยวสามารถ
สร้้างผลกระทบเชิิงบวกและมีีส่่วนสร้้างความเข้้มแข็็งของชุุมชน รวมทั้้�งการรัักษาวััฒนธรรมของชุุมชนให้้คงอยู่่�อย่่าง
ยั่่�งยืืน
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อภิิ ปรายผล
การประเมิินศักั ยภาพในการจััดการวััฒนธรรม นำำ�ไปสู่่�การยกระดัับการจััดการวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นเพื่่อ� รองรัับ
การท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�นให้้เกิิดประสิิทธิภิ าพสููงสุุด ต้้องเกิิดจากความต้้องการของชุุมชนที่่ต้� อ้ งการ
พััฒนาหรืือเปลี่่ย� นแปลงรููปแบบการจััดการวััฒนธรรมของตนเอง ด้้วยการจััดการของกลุ่่�มสัังคมให้้เป็็ นไปอย่่าง
มีรี ะบบและเกิิดการดำำ�เนิินกิจิ กรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง จะส่่งผลต่่อการสร้้างความเข็็มแข็็งให้้แก่่ชุมชน
ุ ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับ
งานวิิจัยั ของ อััจฉรา หลาวทอง ภรณีี หลาวทอง และวิิสันต์
ั ์ ประเสริิฐศรีี (Laothong, Laothong, & Prasertsri,
2012) การพััฒนาและการจััดกลุ่่�มเครืือข่่ายวิิสาหกิิจชุมชน
ุ การท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม และธรรมชาติิอย่่างยั่่�งยืืน
กลุ่่�มภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ มีีการบริิหารจััดการด้้านบุุคลากร ด้้านกายภาพ ด้้านการตลาด และมีีการประเมิิน
ความเป็็ นไปได้้ของกลุ่่�ม ส่่งผลต่่อความต้้องการรวมกลุ่่�มของกลุ่่�มเครืือข่่าย ได้้แก่่ 1) ความสำำ�เร็็จและขีีดความสามารถ
ทางการแข่่งขััน 2) การรวมสมาชิิกและการจััดตั้้ง� กลุ่่�ม 3) การสร้้างความเข้้มแข็็งของการรวมกลุ่่�ม กระบวนการ
ยกระดัับการจััดการวััฒนธรรม การติิดตามและประเมิินผลกิิจกรรมยกระดัับการจััดการวััฒนธรรม มุ่่�งเน้้นให้้
สมาชิิกของชุุมชนที่่มี� ีความต้้องการจััดการวััฒนธรรมร่่วมมืือกัันรวบรวมองค์์ความรู้้ข� องทรััพยากรที่่�ต้อ้ งการ
พััฒนา นำำ�ข้อ้ มููลมาวิิเคราะห์์เพื่่อ� หาแนวทางในการพััฒนา กำำ�หนดกิิจกรรม วางแผนการดำำ�เนิินงาน ดำำ�เนิินการ
ตามแผนการดำำ�เนิินงานการพััฒนา พร้้อมติิดตามผลการพััฒนา เพื่่อ� ยกระดัับให้้เกิิดการจััดการวััฒนธรรมเพื่่อ�
รองรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�น ซึ่ง�่ ตรงกัับแนวคิิดของ ธนิิก เลิิศชาญฤทธ์์ (Leadchanrich, 2011:
19) ที่่�ได้้ให้้ความหมายของการจััดการวััฒนธรรม เป็็ นการค้้นหา การรัักษาและการใช้้คุณค่
ุ า่ และความหมาย
ของวััฒนธรรมให้้ตอบสนองความต้้องการของสัังคม ชุุมชนและความเป็็ นมนุุษย์์ โดยผ่่านกระบวนการประเมิินความ
สำำ�คัญ
ั (assessing significance) การวางแผนการจััดการ (planning for management) และการกำำ�หนดรายการ
การจััดการ (management program) การยกระดัับการจััดการวััฒนธรรมเพื่่�อรองรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิง
ประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�น มุ่่�งเน้้นการมีีส่่วนร่วม
่ ของคนในชุุมชนเป็็ นสำ�คั
ำ ญ
ั ทั้้�งการทบทวนวััฒนธรรมร่่วมกันั ของคน
ในชุุมชน สร้้างความรู้้�สึกึ ถึึงความเป็็ นเจ้้าของร่่วมกันั ของชุุมชน เริ่่มจ
� ากการร่่วมรับั รู้้� (perception) ร่่วมตระหนัักถึึง
ความสำำ�คัญ
ั ของวััฒนธรรมและทรััพยากรที่่�เกื้้อ� กููลต่่อการดำำ�รงชีีวิิตของคนในชุุมชน (awareness) และร่่วมภููมิใิ จ
หรืือรัักและหวงแหนวััฒนธรรมของตน (sense of belonging) มีีส่่วนสำ�คั
ำ ญ
ั ต่่อการสร้้างชุุมชนให้้สามารถร่่วมรักั ษา
และอนุุรักั ษ์์วัฒ
ั นธรรมของตนให้้คงอยู่่�ต่่อไป และควรยึึดแนวทางการยกระดัับการจััดการวััฒนธรรมเพื่่อ� รองรัับ
การท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�นและการนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาชุุมชนที่่ยั่่� �งยืืน ดัังงานวิิจัยั ของทิิพย์สุ์ ุดา พุุฒจร
(Putjorn, 2013) การวิิจัยั เชิิงปฏิิบัติั กิ ารแบบมีีส่่วนร่วม
่ ในการจััดการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน เพื่่อ� การพััฒนาชุุมชน
อย่่างยั่่�งยืืน กรณีีศึึกษา ชุุมชนสลัักคอก จัังหวััดตราด ซึ่่ง� นัักวิิจัยั ร่่วมกับั ชมรมนำำ�เที่่�ยวได้้กำ�ำ หนดแนวทางการ
ดำำ�เนิินงานพััฒนาการจััดการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนและได้้ดำ�ำ เนิินงานพััฒนาร่่วมกันั เช่่น กิิจกรรมพััฒนาการ
บริิหารจััดการชมรม การทดลองจััดการที่่�พักั ในชุุมชน และการกระตุ้้�นจิิตสำำ�นึึกรัักษ์์สิ่่ง� แวดล้้อมแก่่คนในชุุมชน
และมีีการพััฒนารููปแบบการจััดการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนเพื่่อ� การพััฒนาชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน ประกอบด้้วย หลัักการ
เป้้ าหมาย กระบวนการจััดการ กระบวนการพััฒนา การประเมิินผล ซึ่ง�่ ต้้องอาศััยปััจจััยภายในชุุมชน และปััจจััย
ภายนอกชุุมชนสนัับสนุุน เพื่่อ� ให้้การจััดการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนสามารถพััฒนาชุุมชนได้้อย่่างยั่่�งยืืน ทั้้�งด้้าน
สัังคมวััฒนธรรม ด้้านเศรษฐกิิจ และด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
การจััดการวััฒนธรรมเพื่่�อรองรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์ ท้้องถิ่่�น แต่่ละกิิจกรรมท่่องเที่่�ยว
มีผู้ี ้�ร่วม
่ จััดการวััฒนธรรมหลายคน เป็็ นการสร้้างการมีีส่่วนร่วม
่ ในการจััดกิจิ กรรมท่่องเที่่�ยว ทั้้�งการกำำ�หนดผู้้ทำ� �ำ หน้้าที่่�
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ถ่่ายทอดวััฒนธรรม เป็็ นนักั สื่่อ� ความหมายในชุุมชน และผู้้จั� ดกิ
ั จิ กรรมท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ทำำ�หน้้าที่่�ถ่า่ ยทอดวััฒนธรรม
โดยการใช้้ทุนท
ุ างวััฒนธรรมที่่�มีอี ยู่่�เดิิมมาจััดเป็็ นกิจิ กรรมท่่องเที่่�ยว เพื่่อ� ให้้กลไกการท่่องเที่่�ยวเป็็ นเครื่่อ� งมืือหนึ่่�ง
ของการอนุุ รักั ษ์์วัฒ
ั นธรรม สอดคล้้องกัับผลงานวิิจัยั ของ ณััฏฐิินีี ทองดีี และคณะ (Tongdee et al., 2010)
ที่่�พบว่่า การจััดการการท่่องเที่่�ยวควรให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับกระบวนการอนุุ รักั ษ์์มรดกทางวััฒนธรรมให้้สมดุุลกััน
ระหว่่างเศรษฐกิิจและสัังคม ควรมีกี ระบวนการการมีีส่่วนร่วม
่ ของภาคีีเครืือข่่าย แนวทางการยกระดัับการจััดการ
เพื่่อ� รองรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�น ให้้ความสำำ�คัญั ต่่อการยกระดัับผู้้จั� ดั การวััฒนธรรม ให้้มี ีความพร้้อม
ในการทำำ�หน้้าที่่�ทั้้ง� การรวบรวมองค์์ความรู้้วั� ฒ
ั นธรรม การถ่่ายทอดวััฒนธรรม และการคงอยู่่�ของวััฒนธรรม
สอดคล้้องกัับแนวคิิดของ ปราณีี เอี่่ย� มลออภัักดีี (Eamlaorpakdee, 2005) ที่่�กล่่าวว่่า การสร้้างประสบการณ์์
ท้้องถิ่่�นควรมุ่่�งเน้้นนำำ�เสนอประสบการณ์์ให้้กับั นัักท่่องเที่่�ยว ทั้้�งการสร้้างการรัับรู้้�ความรู้้�สึกึ พฤติิกรรมและคุุณค่า่
แก่่นักั ท่่องเที่่�ยว บนพื้้�นฐานของความรู้้แ� ละความเข้้าใจในสิินค้า้ และบริิการท่่องเที่่�ยว ประสบการณ์์การท่่องเที่่�ยว
นอกจากการเป็็ น Functional experiences สร้้างความพึึงพอใจต่่อการบริิการหรืือการท่่องเที่่�ยวที่่�ได้้รับั โดยคำำ�นึงึ ถึึง
ความคุ้้�มค่่าของเงิินแล้้ว ยัังเป็็ น Social experiences สร้้างคุุณค่า่ ที่่�นักั ท่่องเที่่�ยวได้้รับั และได้้มี ีส่่วนร่วม
่ และ
เป็็ น Emotion experiences สร้้างความรู้้�สึกึ และคุุณค่า่ ที่่�นักั ท่่องเที่่�ยวได้้รับั เมื่่อ� เลืือกทำำ�กิจิ กรรมท่่องเที่่�ยวแล้้ว
รู้้�สึกึ ว่่ามีีความแตกต่่างจากที่่�อื่นที่่
�่ เ� คยสััมผัสั ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับงานวิิจัยั ของ Zare (2019: 316) ที่่�ได้้ศึกึ ษาอิิทธิพิ ล
ทางวััฒนธรรมกัับความทรงจำำ�จากประสบการณ์์ท่อ่ งเที่่�ยว โดยวััฒนธรรมของชาวอิิหร่่านซึ่่ง� เป็็ นวััฒนธรรมที่่�
แตกต่่างได้้ส่ง่ ผลต่่อการสร้้างประสบการณ์์ท่่องเที่่�ยวได้้น่่าจดจำำ� ทั้้�งการอยู่่�รวมกััน การมีีอิิสระ การควบคุุม
ความเป็็ นธรรมชาติิ ความยืืดหยุ่่�น ซึ่ง�่ มีีความโดดเด่่นอย่่างมาก และการสร้้างประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�นให้้แก่่นักั
ท่่องเที่่�ยว จะสามารถสร้้างความจดจำำ�และความประทัับใจที่่�ดีีให้้แก่่นักั ท่่องเที่่�ยวได้้ ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับงานวิิจัยั
ของ Seyfi, Hall, & Rasoolimanesh (2020: 341) ที่่�ได้้สำ�ำ รวจประสบการณ์์การท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม
ที่่�น่่าจดจำำ�ของนัักท่่องเที่่�ยวชาวปารีีส โดยสามารถเกิิดขึ้้น� ได้้ด้ว้ ยปััจจััยด้้านการมีีส่่วนร่วม
่ การแลกเปลี่่ย� นวััฒนธรรม
การดึึงดููด การทำำ�อาหาร และคุุณภาพของการบริิการให้้แก่่นักั ท่่องเที่่�ยว
ข้้อเสนอแนะ
1. ข้้อเสนอแนะต่่อผู้้จั� ดั การวััฒนธรรมทั้้�งผู้้ป� ระกอบการ กลุ่่�มสัังคม หรืือชุุมชน ประกอบด้้วย 1)
การยกระดัับการจััดการวััฒนธรรมเพื่่อ� รองรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�น ผู้้จั� ดั การวััฒนธรรมควร
ทำำ�การวิิเคราะห์์ศักั ยภาพการจััดการตนเอง ทั้้�งองค์์ความรู้้�ที่่มี� ี ผู้้ทำ� �ำ หน้้าที่่�และวิิธีีการถ่่ายทอดวััฒนธรรม การ
จััดกิจิ กรรมท่่องเที่่�ยวที่่�ทำ�ำ ให้้นักั ท่่องเที่่�ยวเข้้าถึึงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�น และการจััดการคงอยู่่�ของวััฒนธรรม เพื่่อ� ให้้
รู้้�ถึงึ จุุดที่่คว
� รปรัับปรุุง หรืือพััฒนาให้้ดีีขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�อง 2) การถ่่ายทอดวััฒนธรรม ควรสร้้างระบบการประสาน
การทำำ�หน้้าที่่�ถ่า่ ยทอดความรู้้วั� ฒ
ั นธรรมระหว่่างมััคคุเุ ทศก์์ท้อ้ งถิ่่�น และผู้้จั� ดั การวััฒนธรรม ให้้มี ีส่่วนร่วมถ่
่ า่ ยทอด
ให้้นักั ท่่องเที่่�ยวได้้เรีียนรู้้� และสามารถลดข้้อจำำ�กัดั ของศัักยภาพการถ่่ายทอดวััฒนธรรม เป็็นการหนุุนเสริิม สอดประสาน
การร่่วมถ่า่ ยทอดความรู้้ใ� ห้้นักั ท่่องเที่่�ยวได้้รับั รู้้�ถึงึ ประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�นอย่่างแท้้จริงิ 3) กิิจกรรมยกระดัับการจััดการ
วััฒนธรรมควรเกิิดจากความต้้องการของเจ้้าของวััฒนธรรม ที่่�เห็็นคุุณค่า่ ของสิ่่�งที่่�ทำ�ว่
ำ า่ จะเกิิดผลดีีต่่อตนเอง
ต่่อชุุมชนก่อ่ นลงมืือทำำ� เพื่่อ� ให้้การยกระดัับเกิิดประโยชน์์สููงสุุด 4) การดำำ�เนิินการยกระดัับการจััดการวััฒนธรรม
ควรเป็็ นการเสริิม หรืือเพิ่่�มเติิม มากกว่่าการเปลี่่ย� นแปลงวััฒนธรรมของชุุมชน เพื่่อ� การคงอยู่่�ของอััตลัักษณ์์
ของชุุมชน 5) กระบวนการยกระดัับการจััดการวััฒนธรรม ควรมีีการวางแผน การดำำ�เนิินการ การตรวจสอบ
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และการประเมิินผลเพื่่อ� ให้้เกิิดการพััฒนาได้้จริงิ และสามารถควบคุุมการเปลี่่ย� นแปลง ผลกระทบระหว่่างการ
ดำำ�เนิินการตามกระบวนการ เพื่่อ� ไม่่ให้้เกิิดอุุปสรรคในการยกระดัับการจััดการท่่องเที่่�ยว 6) การมีีส่่วนร่วม
่ ของ
ชุุมชน เป็็ นแรงกระตุ้้�นและแรงผลัักดัันให้้การยกระดัับการจััดการวััฒนธรรมเกิิดความสำำ�เร็็จ ควรสร้้าง
กระบวนการให้้คนในชุุมชนร่วมคิ
่ ดิ ร่่วมวิเิ คราะห์์ทรัพั ยากร ร่่วมวางแผนการทำำ�งาน ร่่วมดำ�ำ เนิินการ และร่่วม
ติิดตามประเมิินผลกิิจกรรมที่่�เกิิดขึ้้น�
2. ข้้อเสนอแนะต่่อหน่่ วยงานภายนอกสนัับสนุุนหรืือส่่งเสริิมให้้เกิิดการยกระดัับการจััดการ
วััฒนธรรม เพื่่อ� รองรัับการท่่องเที่่ย� วเชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�น ประกอบด้้วย 1) หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ควรเป็็ น
พี่่�เลี้้ย� งให้้กับั ผู้้จั� ดั การวััฒนธรรมให้้เกิิดการเรีียนรู้้ก� ระบวนการยกระดัับการจััดการวััฒนธรรม เริ่่มจ
� ากการเรีียนรู้้�
ร่่วมกันั พััฒนาสู่่�ความพร้้อมในการจััดการยกระดัับด้้วยตนเองของผู้้จั� ดั การวััฒนธรรม 2) หน่่วยงานภายนอก
ควรให้้ผู้จั้� ดั การวััฒนธรรมทั้้�งผู้้ป� ระกอบการ กลุ่่�มสัังคม หรืือชุุมชน เป็็นผู้้�ตัดสิ
ั นิ ใจเลืือกแนวทางการยกระดัับการจััดการ
วััฒนธรรมด้้วยกลไกการมีีส่่วนร่วม
่ อย่่างอิิสระ อัันจะมีีผลต่่อความพร้้อม ความต้้องการ และร่่วมดำ�ำ เนิินการยกระดัับ
การจััดการวััฒนธรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง 3) การยกระดัับการจััดการวััฒนธรรม ไม่่มุ่่�งเน้้นเฉพาะเพื่่อ� รองรัับการท่่องเที่่�ยว
เชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�น แต่่มุ่่�งเน้้นการอนุุรักั ษ์์และการคงอยู่่�ของวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นเป็็ นสำ�คั
ำ ญ
ั เพื่่อ� ให้้วัฒ
ั นธรรม
ท้้องถิ่่�นมีีความเข้้มแข็็ง และคงคุุณค่า่ โดยให้้กลไกการท่่องเที่่�ยวมีีส่่วนขับั เคลื่่อ� นเพื่่อ� การหนุุนเสริิมการคงอยู่่�
ของวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น
3. ข้้อเสนอแนะต่่อการนำำ�แนวทางการยกระดัับการจััดการวััฒนธรรมเพื่่อ� รองรัับการท่่องเที่่�ยว
เชิิ งประสบการณ์์ท้้องถิ่่� นไปใช้้ประโยชน์์ ควรทำำ�การศึึกษาแนวทางการยกระดัับการจััดการวััฒนธรรมให้้เกิิด
ความเข้้าใจ ทั้้�งหลัักการ กระบวนการ และแนวทางต่่าง ๆ เลืือกใช้้แนวทางการยกระดัับการจััดการวััฒนธรรม
ให้้สอดคล้้องกัับเป้้ าหมาย บริิบทของพื้้�นที่่� ความเป็็ นไปได้้ โดยเลืือกนำำ�มาเป็็ นแนวทางเบื้้�องต้้นก่่อนนำำ�มา
ประยุุกต์์ใช้้ให้้เหมาะสม การกำำ�หนดสิ่่�งที่่�ต้อ้ งการยกระดัับหรืือพััฒนาให้้ดีีขึ้้น� ควรผ่่านการวิิเคราะห์์ถึงึ จุุดแข็็ง
จุุดอ่อ่ น โอกาส อุุปสรรค ให้้ชัดั เจน เลืือกดำำ�เนิินการยกระดัับการจััดการวััฒนธรรมของกิิจกรรมท่่องเที่่�ยวเรื่่อ� งใด
เรื่่อ� งหนึ่่�ง ทดลองทำำ�การยกระดัับตามแนวทางที่่�ได้้ศึกึ ษาอย่่างเข้้าใจ ในวิิธีีการที่่�ประยุุกต์์ให้้เหมาะสม แล้้วจึงึ
ประเมิินผลการดำำ�เนิินการ เพื่่อ� การพััฒนาต่่อ หรืือการทดลองซ้ำำ�� เพื่่อ� ให้้เป็็ นไปตามเป้้ าหมายที่่�ต้อ้ งการ โดยชุุมชน
สามารถใช้้ผลลััพธ์ข์ องการวิิจัยั นี้้ไ� ปเป็็นแนวทางเบื้้�องต้้นไปสู่่�การพััฒนาการท่่องเที่่�ยวของตนอย่่างมีีเป้้าหมายชััดเจน
และสอดคล้้องกัับทรััพยากรในท้้องถิ่่�น รวมทั้้�งตอบสนองความต้้องการของตลาดท่่องเที่่�ยว
4. ข้้อเสนอแนะต่่อการวิิจััยครั้้�งต่่อไป ควรศึึกษาเชิิงปฏิิบัติั กิ ารอย่่างมีีส่่วนร่วม
่ ในการยกระดัับการจััดการ
วััฒนธรรม เพื่่อ� รองรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงประสบการณ์์ท้อ้ งถิ่่�นในพื้้�นที่่เ� ป้้าหมาย เพื่่อ� นำำ�ผลการศึึกษามาทำำ�การสัังเคราะห์์
วิิเคราะห์์ให้้ได้้รููปแบบการยกระดัับการจััดการวััฒนธรรมที่่�มี ีความหลากหลาย และสามารถเป็็ นทางเลืือกให้้
ผู้้ส� นใจศึึกษาและนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ยกระดัับได้้จริงิ อย่่างเหมาะสมกัับบริิบทของพื้้�นที่่ต� น และควรศึึกษาการยกระดัับ
การจััดการวััฒนธรรมให้้คงอยู่่�จากหลายพื้้�นที่่� ซึ่ง�่ มีีส่่วนสำ�คั
ำ ญ
ั ต่่อการรัักษาทุุนวััฒนธรรมให้้คงอยู่่�อย่่างยั่่�งยืืน
รวมทั้้�งเป็็ นแนวทางสร้้างภููมิิคุ้้�มกันที่่
ั เ� ข้้มแข็็งแก่่วัฒ
ั นธรรมท้้องถิ่่�น ท่่ามกลางการเปลี่่ย� นแปลงที่่�เป็็ นพลวััต
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งานวิิจัยั นี้้�ได้้รับั ทุุนอุุดหนุุ นจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการวิิจัยั แห่่งชาติิ (วช.) และสำำ�นัักงานกองทุุน
สนัับสนุุนการวิิจัยั (สกว.) งบประมาณประจำำ�ปีี พ.ศ. 2561 และมีีผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ ที่่ิ มี� ีความรู้้แ� ละประสบการณ์์ให้้
คำำ�แนะนำำ�ตลอดกระบวนการวิิจัยั รวมทั้้�งได้้รับั ความร่่วมมืือจากการท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย (ททท.)
สำำ�นัักงานใหญ่่ สำำ�นัักงานแต่่ละจัังหวััด ผู้้จั� ดั การวััฒนธรรมในท้้องถิ่่�น และผู้้มี� ีส่่วนเกี่่�ยวข้้องในแต่่ละจัังหวััด
จึึงส่่งผลให้้งานวิิจัยั สำำ�เร็็จลุุล่่วงและสามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ได้้จริงิ จึึงขอขอบพระคุุณมา ณ โอกาสนี้้� ทั้้�งนี้้�
ความเห็็นในรายงานผลการวิิจัยั เป็็ นของผู้้�วิจัิ ยั สำำ�นัักงานคณะกรรมการวิิจัยั แห่่งชาติิ (วช.) และสำำ�นัักงาน
กองทุุนสนัับสนุุนการวิิจัยั (สกว.) ไม่่จำ�ำ เป็็ นต้อ้ งเห็็นด้ว้ ยเสมอไป
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