บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 10 ได้คาํ นึ งถึงความสําคัญของการท่องเทียว
ในฐานะเป็ นภาคบริ การทีสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงกําหนดให้การท่องเทียว
จัดอยู่ในยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจให้สมดุลและยังยืน โดยการการปรับโครงสร้าง
ภาคบริ การ ให้เป็ นแหล่งสร้ างรายได้หลักของประเทศ โดยพัฒนาการท่องเทียวไทย ให้เป็ นศูนย์กลาง
การท่องเทียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของภูมิภาค บนพื7นฐานความโดดเด่นและหลากหลาย
ของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และความเป็ นไทย และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของธุ รกิจบริ การทีมีศกั ยภาพ เพือขยายฐานการผลิตและการตลาดธุ รกิจบริ การครอบคลุมระดับภูมิภาค
บนฐานการสร้างความแตกต่างและความชํานาญเฉพาะ ด้านของบริ การทีสําคัญได้แก่ ธุ รกิจบริ การ
ด้านการศึกษา บริ การสุ ขภาพและสปา ธุ รกิจค้าส่ งและค้าปลีก ธุ รกิจบริ การทางการเงิน ธุ รกิจบริ การ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศธุ รกิจ การก่อสร้างและธุ รกิจภาพยนตร์ ไทย เป็ นต้น (สํานักงานการท่องเทียว
และการกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร. ออนไลน์. 2555) โดยมีเนื7อสาระสําคัญพอสรุ ปได้ดงั นี7
1. ฟื7 นฟู พัฒนา แหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณสถานในเชิ งกลุ่มพื7นที
และเสริ มสร้างเอกลักษณ์ความเป็ นไทย ทั7งการอนุ รักษ์วฒั นธรรมท้องถิน วิถีชีวิตชุ มชน และภูมิปัญญา
ชาวบ้าน เพือสร้างสิ นค้าท่องเทียวใหม่ๆ แก่ธุรกิจการท่องเทียวไทย และเป็ นแหล่งท่องเทียวของตลาด
ท่องเทียวโลก
2. ส่ งเสริ มการลงทุน พัฒนาธุ รกิจบริ การทีเกียวเนื องกับการท่องเทียว เพือรองรับตลาด
กลุ่มนักท่องเทียวทีมีความสนใจเฉพาะด้าน และสร้างมูลค่าเพิมแก่ธุรกิจ ได้แก่ ธุ รกิจบริ การสุ ขภาพ
ธุ รกิจศูนย์ประชุ มและการแสดงสิ นค้า การพํานักระยะยาว การจับจ่ายและเลือกซื7 อสิ นค้า สิ นค้าโอท๊อป
และแหล่งท่องเทียวทีมนุษย์สร้างขึ7นเป็ นต้น
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของธุ รกิจและบริ การทีมีศกั ยภาพให้เป็ นทียอมรับน่าเชื อถือ
และตอบสนองความต้องการของตลาดโลก รวมทั7งเพือรองรับนโยบายการเปิ ดเสรี ภาคบริ การ บนฐาน
ความโดดเด่นทางวัฒนธรรมและความเป็ นไทย โดยเฉพาะธุ รกิจบริ การทีมีศกั ยภาพในการดึงกลุ่มลูกค้า
มาใช้บริ การในประเทศ เช่น ธุ รกิ จการท่องเทียว ธุ รกิจบริ การด้านการศึกษา บริ การด้านสุ ขภาพ
และธุ รกิจภาพยนตร์ ไทย เป็ นต้น
4. ส่ งเสริ มตลาดการท่องเทียวและลูกค้าธุ รกิจบริ การอย่างต่อเนื อง เพือรักษาฐานตลาดเดิม
และขยายตลาดใหม่ๆ ทีมีคุณภาพ เช่น ตลาดรัสเซี ยและกลุ่มประเทศทีเคยเป็ นอาณานิ คมของรัสเซี ย
ตลาดตะวันออกกลาง และตลาดนักท่องเทียวเฉพาะกลุ่ม โดยอาศัยเครื อข่ายความร่ วมมือทั7งจากภาครัฐ
และภาคเอกชน เพือดําเนินกลยุทธ์ทางการตลาดร่ วมกัน

2

5. พัฒนาปั จจัยสนับสนุ นให้เอื7อต่อการดําเนิ นธุ รกิ จการท่องเทียว ทั7งการพัฒนาโครงข่าย
การคมนาคมเพือการเข้าถึงและเชื อมโยงแหล่งท่องเทียว มาตรฐานความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน
สิ งอํานวยความสะดวกพื7นฐาน และการปรับปรุ งกฎระเบียบข้อกฎหมาย การพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
รัฐบาลได้มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาแหล่งท่องเทียว
ให้สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิ จของพื7นที โดยให้คนในชุ มชนมีส่วนร่ วมทีจะวางรากฐาน
การพัฒนาการท่องเทียวให้เป็ นสังคมและชุ มชนทีเข้มแข็ง มีระบบบริ หารจัดการทีดี มีการส่ งเสริ ม
ด้านการท่องเทียว เพือเพิมการจ้างงาน และกระจายรายได้สู่ ชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่ วมของท้องถิ น
ในการพัฒนาแหล่งท่องเทียวเชิ งคุ ณภาพและพัฒนาธุ รกิจบริ การทีมีศกั ยภาพใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับ
สภาพท้องถิน รวมถึงวิถีชีวิตท่ามกลางสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี พ7ืนบ้าน
รวมถึงประสานความร่ วมมือให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถินเพิมขีดความสามารถ ในการจัดบริ การ
สาธารณะและเพิมรายได้ของตนเอง รวมทั7งการสร้ างภูมิคุม้ กันเพือวางรากฐานระบบเศรษฐกิ จ
และสังคมระยะยาว ทําให้ทอ้ งถินสามารถกําหนดมาตรฐานและการให้บริ การในด้านสาธารณะ
มีความสามารถในการพัฒนาท้องถินของตนเองตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที2) พ.ศ. 2545 มุ่งเน้น
การจัดการศึกษาตลอดชี วิต โดยผสานการศึกษาทั7ง 3 ระบบเข้าด้วยกัน คือการศึกษาในระบบ (Formal
Education) การศึ กษานอกระบบ (Non-formal Education) เพือให้คนไทยสามารถพัฒนาชี วิตได้
อย่างต่อเนื อง โดยยึดหลักการจัดการศึกษา 3 ประการ คือ 1) เป็ นการศึกษาตลอดชี วิตสําหรับประชาชน
2) ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา และ 3) การพัฒนาสาระกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้เป็ นไป
อย่างต่อเนือง
การจัดการการเรี ยนรู ้การท่องเทียวโดยชุมชน หมายถึง สภาพการการเรี ยนรู ้การท่องเทียว
โดยชุ มชนทีมี 4 องค์ประกอบ (ทิศนา แขมมณี . 2553 : 220 - 221) ดังนี7 คือ 1) รู ปแบบจะนําไปสู่
การทํานาย ผลทีตามมาสามารถพิสูจน์ทดสอบได้ กล่าวคือ สามารถนําไปสร้างเครื องมือเพือไปพิสูจน์
ทดสอบได้ 2) โครงสร้ างและรู ปแบบจะต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ ซึ งสามารถอธิ บาย
ปรากฏการณ์ หรื อเรื องนั7นได้ 3) รู ป แบบจะต้องสามารถช่ วยสร้ า งจิ ตนาการความคิ ดรวบยอด
และความสัมพันธ์ รวมทั7งขยายขอบเขตการสื บเสาะความรู ้ 4) รู ปแบบจะประกอบด้วยความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์เชิงเชือมโยง
ส่ วนความสัมพันธ์ของตําบลบางกะจะทีมีต่อประวัติศาสตร์ ไทย เริ มตั7งแต่สมัยหลังเสี ย
กรุ งศรี อยุธยาครั7งที 2 หัวเมืองตะวันออกแห่ งนี7 ก็มีชือเสี ยงโด่งดังจนได้รับการจารึ กไว้ในประวัติศาสตร์
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ด้วยเป็ นฐานกําลังสําคัญทีทําให้สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชทรงกอบกูเ้ อกราชได้สําเร็ จ เนื องจาก
เมืองนี7 มีพืชพันธ์ธัญญาหารสมบูรณ์ ไม่ได้รับความบอบชํ7าจากสงคราม และยังเป็ นแหล่งชุ มชนชาวจีน
แต้จXิวซึ งเป็ นคนเชื7อสายเดียวกับสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช จึงทรงเลื อกเมืองจันทบุรีเป็ นทีรวบรวม
กําลังพลและเสบียงอาหาร แล้วรวบรวมพลไปช่ วงชิ งกรุ งศรี อยุธยาคืนจากพม่า ช่ วงต้นรัตนโกสิ นทร์
จันทบุรีมีฐานะเป็ นเมืองหน้าด่านและหัวเมืองการค้า เพราะตั7งอยู่ปากอ่าว สะดวกแก่การติดต่อค้าขาย
กับต่างประเทศ พระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงเห็ นว่าจันทบุรีมีความสําคัญทางยุทธศาสตร์
หากข้าศึกล่วงลํ7ามาจะเข้าถึงกรุ งเทพมหานครได้ง่าย จึงโปรดเกล้าฯให้สร้างเมืองจันทบุรีข7 ึนใหม่
ทีบ้านเนิ นวงพร้อมสร้างป้ อมรบไว้สองป้ อม แต่ก็ไม่มีศึกสงครามเกิดขึ7นแต่อย่างใด ต่อมาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯให้ยา้ ยเมื องกลับไปยังบ้านลุ่ มเช่ นเดิ ม
ในรั ชกาลเดี ยวกันนี7 จันทบุรีได้ตกอยู่ใต้การปกครองของฝรังเศสชัวเวลาหนึ ง เนื องจากฝรังเศส
เข้ายึดครองญวนและเขมรแล้วอ้างสิ ทธิ เหนื อดิ นแดนฝังซ้ายแม่น7 าํ โขงของไทย จึงเกิ ดกรณี พิพาทขึ7น
ฝรังเศสได้ยืนข้อเรี ยกร้ องให้ไทยยกดิ นแดนดังกล่าวให้แก่ฝรังเศส และให้เสี ยเงิ นค่าปรับจํานวน
2 ล้านฟรังก์ โดยเข้ายึดเมืองจันทบุรีไว้เป็ นประกันระหว่างปี พ.ศ.2436-พ.ศ.2447 เมือไทยปฏิ บตั ิ
ตามสัญญา ฝรังเศสจึงยอมถอนทหารออกไป ต่อมาในปี พ.ศ.2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั โปรดเกล้าฯให้รวมหัวเมืองชายทะเลฝังตะวันออก คือ จันทบุรี ระยอง ตราด เป็ นมณฑล
จันทบุรี ครั7นปี พ.ศ.2476 สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางรัฐบาลได้ยกเลิ กระบบ
มณฑลเทศาภิบาลและจัดระเบียบบริ หารราชการส่ วนภูมิภาคออกเป็ นจังหวัดและอําเภอ จันทบุ รี
จึงมีฐานะเป็ นจังหวัดนับแต่น7 นั มา (กฤษกร วงศ์กรวุฒิ และจารุ ภทั ร วิมุตเศรษฐ์. 2549 : 47 - 50)
แผนพัฒนาการท่องเทียวทีปรากฏในยุทธ์ ศาสตร์ จงั หวัดจันทบุรีได้กล่ าวไว้ใน กลยุทธ์
ส่ งเสริ มและพัฒนาแหล่งท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน และเพิมมาตรฐานความปลอดภัยให้กบั นักท่องเทียว
กล่าวว่า จังหวัดจันทบุรีทีมีศกั ยภาพในด้านการท่องเที ยวทั7งด้านสถานทีท่องเที ยวตามธรรมชาติ
เชิ งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ฯลฯการดําเนิ นงานไปสู่ เป้ าหมายดังกล่าว จําเป็ นต้องมี
การพัฒนาการท่องเทียวและการตลาดควบคู่กนั โดยเฉพาะอย่างยิง ด้านการตลาด ในสภาวะที มี
การแข่งขันแย่งชิงลูกค้าทีมีศกั ยภาพ ได้แก่ นักท่องเทียว ทั7งชาวไทยและต่างประเทศ จึงจําเป็ นต้อง
รักษากลุ่มตลาดเดิ มและดําเนิ นการตลาดในเชิ งรุ กเพือนําเสนอสิ นค้าและบริ การของจังหวัดทีมีอยู่
เป็ นจํานวนมาก นอกจากนี7 ลู กค้าภายในประเทศ ยังจัดเป็ นตลาดกลุ่มเป้ าหมายหลักของจังหวัด
ซึ งรับข้อมูลข่าวสารทีจะมีผลต่อการรับรู ้สินค้า บริ การและภาพลักษณ์ทีดี ในการกระตุน้ การท่องเทียว
และเศรษฐกิ จทีก่อให้เกิ ดกระแสการท่องเที ยวและการซื7 อสิ นค้าและบริ การ ทั7งในระดับจังหวัด
และภูมิภาค เป็ นการกระจายรายได้เข้าสู่ ภาคประชาชน
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ผูว้ ิจยั เห็ นว่าการนําเอาแหล่งท่องเทียวท้องถิน โดยชุ มชนเข้ามามีส่วนในการจัดรู ปแบบ
การเรี ยนรู ้ ตลอดจนจัดทําแผนท่องเทียวชุ มชน ผสมผสานการจัดทําแหล่งเรี ยนรู ้โดยใช้การท่องเทียว
เป็ นเครื องมือ ผ่านบริ บทชุ มชนพื7นทีบางกะจะ เป็ นอีกแนวหนึ งทีทําให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างยังยืน
กับแหล่งท่องเทียวชุมชน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั7งนี7 มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี7
1. เพือศึกษาบริ บทชุมชนในพื7นทีตําบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี
2. เพือศึ กษารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ การท่องเที ยวโดยชุ มชน พื7นที ตําบลบางกะจะ
จังหวัดจันทบุรี
ประโยชน์ ของการวิจัย
ในการทําวิจยั ครั7งนี7 มีประโยชน์ในการวิจยั ดังนี7
1. เทศบาลตําบลบางกะจะ สามารถนําผลการวิจยั ครั7งนี7 ไปเป็ นส่ วนประกอบในการทํา
แผนพัฒนาบริ บทชุมชนและสนับสนุนการท่องเทียวของเทศบาลต่อไป
2. ความต้องการในการจัดรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้การท่องเทียวอย่างเหมาะสมกับชุ มชน
อันจะนําไปสู่ การพัฒนาการท่องเทียวทียังยืน
3. ทราบบริ บทชุ มชนตําบลบางกะจะ ทั7งในด้านสิ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ บ้านเรื อนทีอยู่อาศัย การประกอบพิธีทางศาสนา อาคาร สถานทีสําคัญต่างๆ
ในการทํากิจกรรมของชุมชน ศักยภาพของชุมชน ความสนใจของชุมชน
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรทีใช้ ในการวิจัยครั' งนี' ได้แก่ ผูน้ าํ ชุ มชน ทั7งทีเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ได้แก่ ผูอ้ าวุโสหรื อผูท้ ี คุ น้ เคยและอาศัยอยู่ในชุ มชนมาเป็ นเวลานาน กลุ่มสตรี อาสา ครู อาจารย์
ชาวบ้า น และสมาชิ ก ในชุ ม ชนท่ า นอื นๆ ที มี ส่ วนเกี ยวข้องกับ ตํา บลบางกะจะ จัง หวัดจันทบุ รี
จํานวน 178 คน
2. กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัยครั'งนี' ได้แก่ ผูน้ าํ ชุมชน ทั7งทีเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ได้แก่ ผูอ้ าวุโสหรื อผูท้ ีคุน้ เคยและอาศัยอยูใ่ นชุมชนมาเป็ นเวลานาน กลุ่มสตรี อาสา ครู อาจารย์ ชาวบ้าน
และสมาชิกในชุมชนท่านอืนๆ ทีมีส่วนเกียวข้องกับตําบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรีจาํ นวน 20 คน
โดยผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ี การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จัดเวทีระดมสมอง (Brain
Storming)
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
ในการวิจยั ครั7งนี7 มีนิยามศัพท์เฉพาะทีเกียวข้องกับงานวิจยั ดังต่อไปนี7
1. รู ปแบบ (Model) หมายถึ ง รู ปธรรมของความคิดด้านนามธรรม ซึ งบุคคลแสดงออกมา
ในลักษณะใดลักษณะหนึง เช่น เป็ นคําอธิ บาย เป็ นแผนผัง ไดอะแกรม หรื อแผนภาพ
2. ชุ มชน หมายถึง ชุมชนในตําบลบางกะจะ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
3. การจัดการการเรียนรู้ หมายถึง สภาพการการเรี ยนรู ้ทีมีองค์ประกอบดังนี7
3.1 รู ปแบบจะนํ าไปสู่ การทํานาย (Prediction) ผลทีตามมาสามารถพิสูจน์ทดสอบได้
กล่าวคือ สามารถนําไปสร้างเครื องมือเพือไปพิสูจน์ทดสอบได้
3.2 โครงสร้ างและรู ปแบบจะต้ องประกอบด้ วยความสั มพันธ์ เชิ งสาเหตุ (Causal
Relationship) ซึ งสามารถอธิ บายปรากฏการณ์หรื อเรื องนั7นได้
3.3 รู ปแบบต้ องสามารถช่ วยสร้ างจิตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด (Concept)
และความสัมพันธ์ (Interrelation) รวมทั7งช่วยขยายขอบเขตการสื บเสาะความรู ้
3.4 รู ปแบบจะประกอบด้ วยความสั มพันธ์ เชิ งโครงสร้ าง (Structural Relationship)
มากกว่าความสัมพันธ์เชิงเชือมโยง
4. การจัดการท่ องเทียว (Tourism Management) หมายถึง กระบวนการจัดระบบท่องเทียว
โดยชุ มชนให้สําเร็ จลุ ล่วงด้วยดี โดยกําหนดบทบาทและการแบ่งความรับผิดชอบ รวมทั7งการแบ่งสรร
ผลประโยชน์ในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ในการจัดการท่องเทียวให้เหมาะสม
5. การท่ องเทียวโดยชุ มชน (Community Based Tourism) หมายถึง การจัดการท่องเทียว
ทีชุ มชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการกําหนดทิศทางการท่องเทียว บนฐานคิดทีชาวบ้านทุกคนเป็ นเจ้าของ
ทรัพยากรและเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจากการท่องเทียว โดยการนําเอาทรัพยากรทีมีอยู่ในท้องถิ น
ด้านต่างๆ ทั7งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวติ และวิถีการผลิตของชุ มชนมาใช้
เป็ นต้นทุนหรื อปั จจัยในการท่องเทียวอย่างเหมาะสม รวมทั7งมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุ มชน
ให้มีความรู ้ความสามารถในการดําเนิ นงาน ตั7งแต่การตัดสิ นใจ การวางแผน การดําเนิ นงาน การสรุ ป
บทเรี ยน โดยเน้นให้เกิ ดความยังยืนสู่ คนรุ่ นลู กรุ่ นหลานและเกิ ดประโยชน์ ต่อท้องถิ นตลอดจน
คํานึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเป็ นสําคัญ
6. บริบทชุ มชน หมายถึง
6.1 สภาพทัวไป
6.2 สภาพสังคม
6.3 สิ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
6.4 ภูมิปัญญาท้องถิน
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6.5 ศักยภาพของชุมชนและพื7นที
6.6 แหล่งท่องเทียวและสถานทีน่าสนใจภายในชุมชน
6.7 สภาพปั ญหาและความต้องการพัฒนาแหล่งท่องเทียว
6.8 ความต้องการจัดการรู ปแบบการเรี ยนรู ้กบั แหล่งท่องเทียวของชุมชน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขั7นที 1
สภาพทั่วไป

ศักยภาพของชุมชน
และพื้นที่

บริบทชุมชนของตําบล
บางกะจะ

แหล+งท+องเที่ยวและ
สถานที่น+าสนใจ

ภายในชุมชน

ขั7นที 2
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

สภาพสังคม

การระดมสมองจาก 10 หมู+บาน
จํานวน 20 คน
เพื่อจัดทํารูปแบบเรียนรูแหล+ง
ท+องเที่ยวชุมชน

ภูมิป"ญญาทองถิ่น
ความตองการ
จัดการรูปแบบการ
เรียนรูกับแหล+ง
ท+องเที่ยวของชุมชน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ไดรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู
แหล+งท+องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่
ตําบลบางกะจะ

