บทที 2
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยทีเกียวข้ อง
การวิจยั เรื อง “รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แหล่งท่องเทียวโดยชุ มชน : พื"นทีตําบลบางกะจะ
จังหวัดจันทบุรี” ครั"งนี" ผวู ้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลหลักการ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
กับงานวิจยั ดังนี"
1. การท่องเทียว
1.1 การท่องเทียวอย่างยังยืน
1.2 การท่องเทียวโดยชุมชน
1.3 การจัดการท่องเทียวโดยชุมชน
2. การเรี ยนรู ้
2.1 ความหมายการเรี ยนรู ้
2.2 แนวคิดการเรี ยนรู ้
2.3 การสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
2.4 การเรี ยนรู ้ทางสังคม
2.5 การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
2.6 การเรี ยนรู ้ของชุมชน
2.7 การเรี ยนรู ้รูปแบบใหม่
2.8 แนวการจัดการศึกษาไทยในปั จจุบนั
2.9 บทวิเคราะห์เชิงเปรี ยบเทียบรู ปแบบการจัดการศึกษาของประเทศต่างๆ
3. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
3.1 งานวิจยั ต่างประเทศ
3.2 งานวิจยั ในประเทศ
การท่ องเทียว
การท่องเทียว จะเกิดขึ"นได้จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบทีสําคัญ 3 ประการ คือ
ความตั"งใจ (Purpose) การเดิ นทาง (Travel) และจุ ดหมายปลายทาง (Destination) ซึ งการเดิ นทาง
เป็ นพาหนะทีทําให้วงจรของการท่องเทียวสมบูรณ์ กล่าวได้วา่ การเดิ นทางทําให้เกิดการท่องเทียว
(สุ ภาพร มากแจ้ง. 2534 : 2) ในขณะเดียวกัน ยังต้องเป็ นการเดินทางตามเงือนไขสากล 3 ประการ
คือ 1) การเดินทางจากสถานทีอยูอ่ าศัยเป็ นประจํา ไปยังสถานทีอืนๆ เป็ นการชัวคราว 2) การเดินทาง
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ผูเ้ ดินทางจะต้องเดินทางด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่เป็ นการถูกบังคับ และ 3) การเดินทางเพือวัตถุประสงค์
ใดๆ ก็ตาม ทีไม่ใช่เดินทางเพือประกอบอาชี พหรื อหารายได้ (ศรัญยา วรากูลวิทย์. 2546 : 2) กล่าวได้วา่
การท่องเทียว คือกิจกรรมทีเกียวข้องกับการจัดการด้านบริ การและการอํานวยความสะดวก เพือให้
เกิดความสุ ขสบายในการเดินทาง (Pond. 1993 : 35) หรื อหมายถึง การจัดกิจกรรมทั"งหมดทีเกียวข้องกับ
การสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจแก่นกั ท่องเทียว (Mill. 1990 : 359) ทั"งนี" การท่องเทียว
ยังเป็ นกระบวนการนันทนาการรู ปแบบหนึ งที เกิ ดขึ"นระหว่างเวลาว่าง ทีมี การเดิ นทางเข้ามาเกี ยวข้อง
(สมบัติ กาญจนกิจ. 2544 : 18) และการท่องเทียวเป็ นหนึ งในกิจกรรมต่างๆ ทีทําในเวลาว่าง แต่จะ
แตกต่างจากนันทนาการตรงทีว่านันทนาการจะเป็ นกิจกรรมในยามว่างทีมักกระทําทีบ้านหรื อใกล้บา้ น
ในขณะทีการท่องเทียวมักมีระยะทางเข้ามาเกียวข้อง อาจจะมีการพักค้างคืน และมักจะมีกิจกรรม
นันทนาการสู่ ปลายทางนั"นๆ (พลอยศรี โปราณานนท์. 2540 : 12) นอกจากนี" การท่องเทียวยังเป็ น
กระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจทีเป็ นระบบ ซึ งมีองค์ประกอบหลัก 3 ด้านคือ แหล่งท่องเทียว
บริ การการท่องเที ยว และตลาดการท่องเทียว โดยในแต่ละองค์ประกอบย่อยๆ ที มีความสัมพันธ์
เป็ นเหตุเป็ นผลกัน ความแตกต่างของรู ปแบบการท่องเทียวจึงอยู่ทีองค์ประกอบย่อยและความสัมพันธ์
ทีเกิดขึ"นนันเอง (สมบัติ กาญจนกิจ. 2544 : 87 - 88) ซึ งภายในระบบการท่องเทียวนี" ยังเป็ นผลรวม
ของกิจกรรมทีเกิ ดจากการผสมผสานในการให้บริ การต่างๆ แก่นกั ท่องเทียว เช่ น สิ นค้าท่องเทียว
หรื อสถานทีท่องเทียว การคมนาคมขนส่ ง ข้อมูลข่าวสารและการบริ การ ความปลอดภัย และการอํานวย
ความสะดวกในการเข้าออกเมือง องค์ประกอบด้านโครงสร้างพื"นฐาน (วรรณา วงษ์วานิ ช. 2546 : 23)
และการสนับสนุนจากธุ รกิจท่องเทียวต่างๆ เช่น การจัดทีพัก ร้านอาหาร ร้านขายของทีระลึก การจัด
นําเทียว เป็ นต้น (ชูสิทธิ[ ชูชาติ. 2546 : 2) โดยความสัมพันธ์ซึงเกิดขึ"นจากความเกียวข้องซึ งกันและกัน
ระหว่างนักท่องเทียว เจ้าของแหล่งท่องเทียว ผูป้ ระกอบการธุ รกิจนําเทียว ชุ มชนท้องถิ นในแหล่ง
ท่องเทียว และเจ้าหน้าทีภาครัฐ (พิมพรรณ สุ จาริ นพงศ์. 2549 : 6)
ปั จจัยทีมีอิทธิ พลทีทําให้เกิดการท่องเทียว แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ 1) ปั จจัยภายใน หมายถึ ง
ปั จจัยของท้องถินและของแหล่งท่องเทียว ทีทําให้เกิดการท่องเทียว ได้แก่ ทรัพยากร การท่องเทียว
ความปลอดภัย โครงสร้างพื"นฐานหลัก สิ งอํานวยความสะดวก สิ นค้าของทีระลึก การโฆษณา เผยแพร่
และการประชาสัมพันธ์ รวมถึ งภาพลักษณ์ ของประเทศ เป็ นต้น 2) ปั จจัยภายนอก หมายถึงสภาวการณ์
ทีกําลังดําเนิ นอยูแ่ ละแนวโน้มการเปลียนแปลงของสภาวการณ์น" นั ทีมีผลต่อกิจกรรมการท่องเทียว
ซึ งถื อเป็ นการสร้ างความเชื อมันให้แก่นักท่องเที ยว ว่าจะได้ท่องเที ยวในสถานทีต่างๆ ได้อย่างมี
ความสุ ข เกิ ดความพึงพอใจ และสามารถสร้ างความประทับใจให้เกิ ดแก่ นักท่องเที ยวได้ ได้แก่
สภาวะเศรษฐกิ จและการเมื องของโลก ความนิ ยมในการท่ องเที ยว การขยายเส้ นทางคมนาคม
และการเปลียนแปลงนโยบายทางการเมือง เป็ นต้น
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ปั จจุบนั เกิดการท่องเทียวขึ"นหลากหลายรู ปแบบแตกต่างกัน ซึ งสามารถจําแนกประเภท
ของการท่องเทียวทีชัดเจนและเป็ นหมวดหมู่ (บุญเลิศ จิตตั"งวัฒนา. 2548 : 10) ได้ดงั นี"
1. การแบ่งประเภทการท่องเทียวตามสภาพภูมิศาสตร์ การเดิ นทาง สามารถแบ่งได้เป็ น
รู ปแบบย่อยได้ 2 รู ปแบบคือ การท่องเทียวระหว่างประเทศ (International Tourism) และการท่องเทียว
ภายในประเทศ (Internal Tourism)
2. การแบ่งประเภทการท่องเทียวตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง สามารถแบ่งได้เป็ น
3 รู ปแบบคือ การท่องเทียวเพือการพักผ่อน (Leisure Tourism) การท่องเทียวเพือธุ รกิ จ (Business
Tourism) และการท่องเที ยวเพือความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) สามารถแบ่งเป็ น
รู ปแบบย่อยได้ 4 รู ปแบบคือ การท่องเทียวเชิ งธรรมชาติ (Natural Tourism) การท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรม
(Cultural Tourism) การท่องเทียวเชิ งกีฬาและบันเทิง (Sport and Entertainment Tourism) การท่องเทียว
เชิงธุ รกิจและประชุมสัมมนา (Business and Convention Tourism)
3. การแบ่งประเภทของการท่องเทียวตามลักษณะการเดิ นทาง สามารถแบ่งได้ 2 รู ปแบบ
คือ การท่องเทียวแบบกลุ่มเหมาจ่าย (Group Inclusive Tourism - GIT/All Inclusive Tourism-AIT)
และการท่องเทียวแบบอิสระ (Free Individual Tourism-FIT)
4. การแบ่งประเภทการท่องเที ยวตามการตลาด แบ่งได้เป็ น 2 รู ปแบบ คือ การท่องเทียว
ตลาดหรู หรา (Elite Market Tourism) และการท่องเทียวตลาดมวลชน (Mass Market Tourism)
5. การแบ่งประเภทการท่องเทียวตามการจัดการ แบ่งได้เป็ น 2 รู ปแบบคือ การท่องเทียว
แบบประเพณี นิยม (Conventional Tourism) และการท่องเทียวแบบยังยืน (Sustainable Tourism)
สามารถแบ่งย่อยได้ 2 รู ปแบบคือ การท่องเทียวเชิ งนิ เวศ (Ecotourism) และการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรม
(Cultural Tourism)
หากจะกล่าวถึง “ทรัพยากรท่องเทียว” (Tourism Resources) หมายถึงสิ งดึงดูดใจให้ผคู ้ น
เดินทางมาเยือนท้องถินนั"น ซึ งมีท" งั สิ งทีเกิดขึ"นเองโดยธรรมชาติ และสิ งทีมีคุณค่าทีมนุ ษย์สร้างขึ"น
รวมทั"งเทศกาลและงานประจําปี ทีมีอยูใ่ นท้องถิน ดังนั"นทรัพยากรท่องเทียวจึงหมายรวมถึง สถานที
ท่องเทียว กิจกรรม และวัฒนธรรมประเพณี ของท้องถิน (วิวฒั น์ชยั บุญยภักดิ[. 2530 : 10) และส่ วน
“แหล่งท่องเทียว” (Tourism Attraction Place) คือแหล่งทีเป็ นจุดหมาย (Destination) ของการท่องเทียว
ซึ งหมายถึงพื"นทีรองรับนักท่องเทียวทีมีทรัพยากรเป็ นสิ งดึงดูดใจของนักท่องเทียว ในขณะเดียวกัน
สามารถแบ่งทรัพยากรการท่องเทียวออกเป็ น 3 ประเภทคือ 1)ประเภทธรรมชาติ ซึ งเป็ นแหล่งท่องเทียว
ทีมีความสวยงาม เกิ ดขึ" นตามธรรมชาติ เช่ น ภูเขา นํ"าตก ถํ"า อุทยานแห่ งชาติ เป็ นต้น 2) ประเภท
โบราณวัตถุสถานและศาสนา ซึ งเป็ นแหล่งท่องเทียวทีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี
หรื อศาสนา เช่น วัด โบราณสถาน ชุ มชนโบราณ พิพิธภัณฑ์ กําแพงเมือง อนุ สาวรี ย ์ เป็ นต้น 3) ประเภท
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ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม ซึ งเป็ นทรัพยากรท่องเทียวในลักษณะของพิธี งานประเพณี
ความเป็ นอยู่ วิถีชีวิต เช่ น สภาพชี วิตในชนบท สิ นค้าพื"นเมื อง ไร่ สวน พืช ผลไม้ เป็ นต้น (วินิจ
วีรยางกูร. 2532 : 70) นอกจากนี" การท่องเทียวจะบรรลุวตั ถุประสงค์ได้น" นั ทรัพยากรท่องเทียว
หรื อแหล่งท่องเทียวจะต้องมีองค์ประกอบทีสําคัญ 3 ประการ ทีเรี ยกกันว่า “3As” ซึ งประกอบด้วย
1) สิ งดึ งดูดใจทางการท่องเที ยว (Attraction) ซึ งเป็ นสิ งทีมนุ ษย์สร้ างขึ"นหรื อเกิ ดขึ"นเองตามธรรมชาติ
อาจเป็ นสิ งดึงดูดทีเกี ยวกับสถานที (Sites) หรื อจากเหตุการณ์ (Events) ก็ได้ 2) สิ งอํานวยความสะดวก
(Amenities) หรื อการบริ การทีให้นกั ท่องเทียวได้รับความสําราญ จากแหล่งท่องเทียว ซึ งแบ่งเป็ น 2
ประเภทคือ ปั จจัยพื"นฐาน เช่น ระบบสื อสาร ระบบการขนส่ ง ระบบสาธารณู ปโภค เช่น นํ"าประปา
ไฟฟ้ า การสุ ขาภิบาล เป็ นต้น และปั จจัยด้านสิ งอํานวยความสะดวก เช่น ทีพัก ร้านอาหาร ร้านขายของ
ทีระลึก บริ การรถเช่า บูรณาการนําเทียว เป็ นต้น 3) การเข้าถึงแหล่งท่องเทียว (accessibility) โดยมี
เส้นทางคมนาคมทีสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเทียว สามารถติดต่อเชื อมโยงกับแหล่งท่องเทียวบริ เวณ
ใกล้เคียง รวมถึงมีระบบการขนส่ ง (Transport) เพือเดินทางเข้าสู่ แหล่งท่องเทียวได้สะดวกและปลอดภัย
เป็ นต้น (วินิจ วีรยางกรู . 2532 : 71) นอกจากนี" ยังได้มีการเพิมองค์ประกอบอีกหนึ งประการทีสําคัญ
คือ ความเป็ นมิตรไมตรี จากเจ้าของท้องถิน (Amity) (บุญเลิศ จิตตั"งวัฒนา. 2548 ก : 69) จึงเป็ นทีมา
ของ “4As”
การจัดการท่องเทียว โครงการศึ กษาวิจยั การจัดการมนุ ษย์กบั สิ งแวดล้อม บัณฑิ ตวิทยาลัย
ของมหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ และสถาบันดํา รงราชานุ ภ าพ สํา นัก งานปลัด กระทรวงมหาดไทย
(มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่. 2541 : 123) ได้อธิ บายความหมายของ “การจัดการท่องเทียว” ว่า หมายถึง
การกระทําอย่างมีเป้ าหมายทีสอดคล้องกับหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดทีเหมาะสม ยิงไปกว่านั"น
ยังคงต้องคํานึ งถึ งสภาพทีแท้จริ ง รวมทั"งข้อจํากัดต่างๆ ของสังคมและสภาพแวดล้อม การกําหนด
แนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบตั ิการทีดี ต้องคํานึ งถึงกรอบความคิดทีได้กาํ หนดไว้ มิฉะนั"นแล้ว
การจัดการท่องเทียวจะดําเนิ นไปอย่างไร้ทิศทางและประสบความล้มเหลวได้ในขณะเดียวกัน ได้เสนอ
หลักการบริ หารจัดการท่องเทียวไว้ดงั นี"
1. ชุ มชนท้องถินมีส่วนร่ วมในการกําหนดศักยภาพ การพัฒนาการท่องเทียวของแหล่ง
ท่องเทียวในพื"นทีทีเกี ยวข้องกับชุ มชน โดยพิจารณาจากทีตั"ง กิจกรรม ความพร้อม และความต้องการ
ของชุ มชน รวมทั"งมีส่วนร่ วมในการจัดการท่องเที ยวในรู ปของการเป็ นขณะกรรมการ การรับผิดชอบ
ดําเนินการ การสนับสนุนภาครัฐ เป็ นต้น
2. องค์กรต่างๆในพื"นที เช่ น สภาตําบล องค์การบริ หารส่ วนตําบล กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
และผูน้ าํ ท้องถิน มีส่วนร่ วมในการสนับสนุนแผนงาน โครงการ และกิจกรรมทีเกียวกับการท่องเทียว
รวมทั"งการสนับสนุนการดําเนินการองค์กรประชาชนอืนๆ
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3. ธุ รกิจการท่องเทียว องค์กรท้องถิน องค์กรด้านสิ งแวดล้อม และรัฐมีหน้าทีจะต้องทํางาน
ร่ วมกันอย่างเสมอภาคกัน
4. ประชาชนในท้องถินจะต้องมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในโครงการต่างๆ จะมีผลกระทบ
ต่อวิถีชีวติ ของคนส่ วนใหญ่ในพื"นที (Local Participation)
การพิจารณาการจัดการท่องเทียวอย่างเป็ นระบบ (System Approach) และบรรลุวตั ถุประสงค์
หรื อเป้ าหมายนั"น จําเป็ นต้องพิจารณาระบบย่อย (Subsystems) และองค์ประกอบการจัดการท่องเทียว
บทบาทหน้าทีของแต่ละองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั"น รวมถึงการ
พิจารณาสภาพแวดล้อมของระบบการท่องเทียวด้วย ซึ งระบบการท่องเทียว (Tourism System) ทีสําคัญ
จําแนกได้เป็ น 3 ระบบ (มนัส สุ วรรณ และคณะ. 2544 : 6) คือ
1. ทรัพยากรการท่องเทียว (Tourism Resource) ประกอบด้วยแหล่งท่องเทียว ตลอดจน
ทรัพยากรทีเกียวข้องกับกิจกรรมการท่องเทียว ส่ วนใหญ่จะหมายถึงสภาพทางกายภาพของทรัพยากร
อาจเป็ นทรัพยากรทางธรรมชาติหรื อสิ งทีมนุษย์สร้างขึ"น ตลอดจนวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิน
2. การบริ การการท่องเทียว (Tourism Service) ได้แก่ การให้บริ การเพือการท่องเทียวทีมี
อยูใ่ นพื"นทีหรื อกิจกรรมทีมีผลเกียวข้องกับการท่องเทียวของพื"นทีนั"นๆ
3. การตลาดการท่องเทียว (Tourism Marketing) เป็ นส่ วนของความต้องการในการท่องเทียว
ทีเกียวข้องกับนักท่องเทียว ผูป้ ระกอบการ และประชาชนในพื"นที ซึ งหมายรวมถึงกิจกรรม รู ปแบบ
หรื อกระบวนการท่องเทียวทีเกิดขึ"นในพื"นที
การวางแผนและจัดการท่องเทียวในพื"นทีใดๆ ต้องมีการพิจารณาศักยภาพแหล่งท่องเทียว
โดยกําหนดมาตรฐานคุ ณภาพแหล่งท่องเทียวที ผ่านการตรวจสอบทั"งกระบวนการด้วยดัชนี ช" ี วดั
(Indicators) ทีครอบคลุมมิติต่างๆ อย่างครบถ้วน ซึ งจะต้องมีประเด็นสําคัญ 7 มิติ ได้แก่ 1) ลักษณะ
ทางกายภาพของแหล่งท่องเทียว ประกอบด้วย ทีตั"ง การเข้าถึ งแหล่งท่องเทียว ความสมบรู ณ์และความ
มีชือเสี ยงของแหล่งท่องเทียว 2) การรักษาสิ งแวดล้อม ประกอบด้วย การจัดการขยะมูลฝอย คุณภาพนํ"า
อากาศ เสี ยง และความเปราะบางด้านสิ งแวดล้อม 3) เศรษฐกิจสังคม ประกอบด้วย ผลประโยชน์ชุมชน
ความสามารถในการพึงตนเอง การมีส่วนรวมของชุ มชน ความเข้มแข็งของชุ มชนและวัฒนธรรม
4) ศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย คุ ณค่าทางอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาและองค์ความรู ้ สุ นทรี ยศาสตร์
ประวัติศาสตร์ และสังคม 5) ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ประกอบด้วย คุ ณค่าทางสุ นทรี ยภาพ
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี คุณค่าทางวิทยาการและการศึกษา คุณค่าทางสังคม ขนาด สภาพกายภาพ
ในปั จจุบนั และความเสี ยงต่อการเสื อมสภาพ 6) คุณค่าทางการเรี ยนรู ้ และการศึกษา ประกอบด้วย
ผลประโยชน์และการคุม้ ค่าในการเรี ยนรู ้วิธีการเผยแพร่ เนื" อหาความรู ้ การปรับปรุ งปั จจัย และด้าน
กระบวนการให้ความรู ้ อย่างต่อเนื อง 7) การบริ หารจัดการ ประกอบด้วย ประสิ ทธิ ภาพของการใช้
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ทรัพยากรและพลังงาน การจัดสิ งอํานวยความสะดวกความปลอดภัย บุคลากร งบประมาณ ระเบียบ
ข้อบังคับ และการให้ความรู ้ สร้ างจิ ตสํานึ กในคุ ณค่าของการท่องเที ยว (มนัส สุ วรรณ และคณะ.
2544 : 47) นอกจากนี" ยังต้องมีการพิจารณาองค์ประกอบทีสําคัญเพิมเติม คือ การประเมินความสามารถ
ทีจะรับได้ของพื"นทีซึ งสามารถพิจารณาใน 3 ประเด็น คือ 1) ความสามารถทีจะรับได้เชิ งกายภาพ
(Physical Carrying Capacity) คือแหล่งท่องเทียวทีมีสภาพทางกายภาพทีเอื"ออํานวยต่อการพัฒนาให้
เป็ นสถานทีท่องเทียวตามความประสงค์ 2) ความสามารถทีจะรับได้ทางสังคม (Social Carrying
Capacity) คือสถานทีและสิ งอํานวยความสะดวกของสถานทีท่องเทียว ซึ งสถานทีท่องเทียวแต่ละ
ลักษณะจะมีขอ้ จํากัดทีแตกต่างกันไป 3) ความสามารถทีจะรับได้เชิ งนิ เวศ (Ecological Carrying
Capacity) คือสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติในแต่ละบริ เวณใกล้เคียงกับสถานทีทีจะได้รับต่อการ
เปลี ยนแปลงทางนิ เวศวิทยาทีเกิ ดจากการพัฒนาสถานทีดังกล่าวให้เป็ นแหล่งท่องเทียว เพราะการ
พัฒนาสถานทีใดให้เป็ นแหล่งท่องเทียวอาจต้องมีการสู ญเสี ยทรัพยากรบ้างไม่มากก็น้อย แต่ตอ้ งมี
ความคุม้ ค่ากับการพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเทียว
ดังนั"น การจัดการท่องเทียวคือ การกระทําอย่างมีเป้ าหมายทีสอดคล้องกับหลักการ ทฤษฎี
และแนวคิดทีเหมาะสม ยิงไปกว่านั"นต้องคํานึ งถึ งสภาพทีแท้จริ ง รวมทั"งข้อจํากัดต่างๆ ของสังคม
และสภาพแวดล้อม การกําหนดแนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบตั ิทีดี ตอ้ งคํานึ งถึ งกรอบแนวคิด
ทีกําหนดไว้ มิฉะนั"นการจัดการท่องเทียวจะดําเนินไปอย่างไร้ทิศทางและอาจประสบความล้มเหลว
การท่ องเทียวอย่ างยังยืน
การท่องเทียวอย่างยังยืน มีบทบาทแรกเริ มมาจากการประชุ มนานาชาติดา้ นสิ งแวดล้อม
และการพัฒนาแบบยังยืน(The Globe”90 Conference) ทีบริ ติชโคลัมเบีย เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศ
แคนนาดา เมือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2533 โดยตัวแทนจากอุตสาหกรรมการท่องเทียว รัฐบาลองค์กรรัฐ
และเอกชน รวมถึงสถานการศึกษา ได้ร่วมกันพิจารณาถึงความสําคัญของสิ งแวดล้อมในการทําให้
อุตสาหกรรมการท่องเทียวยังยืน โดยได้ให้คาํ จํากัดความของการท่องเทียวอย่างยังยืน (Sustainable
Tourism) ว่าหมายถึง การพัฒนาทีสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเทียวและผูเ้ ป็ นเจ้าของ
ท้องถินในปั จจุบนั โดยมีการปกป้ องและสงวนรักษาโอกาสต่างๆของอนุชนรุ่ นหลัง การท่องเทียวนี"
มีความหมายรวมถึงการจัดการทรัพยากรเพือตอบสนองความจําเป็ นทางเศรษฐกิ จ สังคม และความงาม
ทางสุ นทรี ยภาพ ในขณะทีสามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและขบวนการทางระบบนิ เวศได้ดว้ ย
(สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย. 2542 : 210) ในทํานองเดียวกันอาจหมายถึง
การพัฒนาและจัดการทรัพยากรการท่องเทียวและสิ งแวดล้อมเพือตอบสนองความจําเป็ นทางเศรษฐกิ จ
สังคม วัฒนธรรมและสุ นทรี ภาพ ใช้ทรัพยากรอันทรงคุ ณค่าอย่างชาญฉลาด สามารถรั กษาเอกลักษณ์
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ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถินไว้ให้นานทีสุ ด เกิดผลกระทบน้อยทีสุ ด และใช้ประโยชน์ให้
นานทีสุ ด (รําไพพรรณ แก้วสุ ริยะ. 2543 : 118 - 119) และอาจเป็ นการท่องเทียวทีไม่เป็ นอันตราย
ต่อสิ งแวดล้อมทุกรู ปแบบ ไม่ว่าจุดหมายปลายทางจะเป็ นทีใด จะเป็ นกลุ่มใหญ่ (Mass Tourism)
หรื อกลุ่มเล็ก ทั"งในเมืองและในชนบท (บุญเลิศ จิตตั"งวัฒนา. 2548 : 6) ซึ งในปั จจุบนั นี" รูปแบบ
การท่องเทียวอย่างยังยืนนี" ได้พฒั นามาจากการท่องเทียวทางเลื อก 2 ประเภทคือ 1) การท่องเทียว
เชิ งสังคม วัฒนธรรม ซึ งเป็ นการท่องเทียวที เน้นให้สัมผัสกับทรัพยากรการท่องเที ยวด้านสังคม
และวัฒนธรรม โดยไม่ทาํ ลายสิ งแวดล้อม 2) การท่องเทียวเชิงนิเวศ ซึ งเป็ นการท่องเทียวทีเน้นพื"นที
ศึกษาในแหล่งท่องเทียวธรรมชาติให้ความสําคัญด้านสังคมและวัฒนธรรมน้อยกว่าการท่องเทียว
ธรรมชาติและสิ งแวดล้อม (Fennell. 1999 : 26 - 27)
นอกจากนี" การท่องเทียวอย่างยังยืนควรมีลกั ษณะดังนี" คือ 1) เป็ นการท่องเทียวทีมีความ
ต่อเนื อง (Continuity) หมายถึ งความต่อเนื องของทรัพยากรธรรมชาติและความต่อเนื องของวัฒนธรรม
ที จัดเป็ นทรั พ ยากรหลัก ในการท่องเที ยวและสามารถมอบประสบการณ์ นันทนาการที ดี ใ ห้แก่
นักท่องเทียว 2) เป็ นการท่องเทียวที มีคุณภาพของประสบการณ์ นนั ทนาการทีนักท่องเทียวได้รับ
และคุณภาพชี วิตของคนในชุ มชน 3) การท่องเทียวทีมีความสมดุล (Balance) หมายถึงความสมดุ ล
ระหว่างความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเทียว ความต้องการของชุ มชน ท้องถินและขีดความสามารถ
ของทรัพยากร
จากความหมายของการท่องเทียวอย่างยังยืนดังกล่าวข้างต้น พอสรุ ปได้วา่ การท่องเทียว
อย่างยังยืน หมายถึงการท่องเทียวกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็กทีมีการจัดการอย่างดีเยียมเพือสามารถดํารง
ไว้ซึงทรัพยากรท่องเทียว ให้มีความดึงดูดใจอย่างไม่เสื อมคลาย ธุ รกิจท่องเทียวมีการปรับปรุ งคุ ณภาพ
ให้มีผลกําไรอย่างเป็ นธรรม ชุ มชนท้องถินมีส่วนร่ วมได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเหมาะสม
โดยมีนกั ท่องเทียวเข้ามาเยียมเยือนสมําเสมออย่างพอเพียง แต่มีผลกระทบทางลบต่อสิ งแวดล้อม
น้อยทีสุ ดหรื อไม่มีเลยอย่างยืนยาวหรื ออาจสรุ ปได้วา่ การท่องเทียวอย่างยังยืน คือการท่องเทียวทีมี
ลักษณะสําคัญ 6 ประการคือ 1) เป็ นการท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวทุกประเภททั"งแหล่งท่องเทียว
ประเภทธรรมชาติ แหล่งท่องเทียวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหล่งท่องเทียว
ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม 2) เป็ นการท่องเทียวทีเน้นคุ ณค่าและความเป็ นเอกลักษณ์
ของแต่ละแหล่งท่องเทียว 3) เป็ นการท่องเทียวทีมีความรับผิดชอบทรัพยากรท่องเทียวและสิ งแวดล้อม
ในแหล่งท่องเทียว 4) เป็ นการท่องเทียวทีให้นกั ท่องเทียวได้สัมผัส เรี ยนรู ้ และได้รับประสบการณ์
ทีเกียวข้องกับธรรมชาติและวัฒนธรรม 5) เป็ นการท่องเทียวทีให้ผลตอบแทนแก่ผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
ท่องเทียวอย่างยืนยาว 6) เป็ นการท่องเทียวทีให้ต่อชุมชนท้องถินและคืนประโยชน์กลับสู่ ทรัพยากร
ท่องเทียวและสิ งแวดล้อมของท้องถินด้วย (บุญเลิศ จิตตั"งวัฒนา. 2548 : 7) ดังนั"น การท่องเทียว
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อย่างยังยืน จึงถือเป็ นจุดมุ่งหมายสู งสุ ดของกิจกรรมการท่องเทียวในทุกรู ปแบบ ทีมุ่งไปสู่ เป้ าหมาย
เดียวกัน คือความยังยืนนันเอง (รําไพพรรณ แก้วสุ ริยะ. 2543 : 98)
หลักการสําคัญทีจะส่ งผลต่อการพัฒนาการท่องเทียวอย่างยังยืน (Sustainable Tourism
Development) คือจะต้องคํานึ งถึงความสามารถในการรองรับของพื"นที ทั"งระบบนิ เวศสังคม เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมท้องถิน คํานึงถึงการมีส่วนร่ วมในการจัดการของประชาชนท้องถินควรคํานึ งถึงการ
ท่องเทียวทีให้ความรู ้ และประสบการณ์ต่อนักท่องเทียว ด้วยความปลอดภัยและสุ ขภาพอนามัยทีดี
คํานึ งถึงการมีจิตสํานึ กต่อการรักษาสิ งแวดล้อม และวัฒนธรรมในท้องถิน (รําไพพรรณ แก้วสุ ริยะ.
2543 : 93) ซึ งประกอบไปด้วยหลักฐาน 10 ประการคือ 1) การอนุ รักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี
ทั"งทีธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมเป็ นสิ งสําคัญและเป็ นแนวทางทําธุ รกิจในระยะยาว 2) การลด
การบริ โภคทีมากเกินความจําเป็ น และการลดของเสี ย (Reducing Overconsumption and Waste)
จะช่วยเลี ยงค่าใช้จ่ายในการทํานุ บาํ รุ งสิ งแวดล้อมทีถูกทําลายในระยะยาว และเป็ นการเพิมพูนคุ ณภาพ
ของการท่องเทียว 3) การรักษาและส่ งเสริ มความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม
(Maintaining Diversity) มีความสําคัญต่อการท่องเทียวในระยะยาวและช่วยขยายฐานของอุตสาหกรรม
การท่องเทียว 4) การประสานการพัฒนาการท่องเทียว (Integrating Tourism Planning) เพือให้เข้ากับ
กรอบแผนกลยุทธ์การพัฒนาแห่งชาติ การพัฒนาท้องถิน และการประเมินผลกระทบสิ งแวดล้อม จะช่วย
ขยายศักยภาพการท่องเทียวในระยะยาว 5) การท่องเทียวทีรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของท้องถิน
(Supporting Local Economy) โดยพิจารณาด้านราคา และคุณค่าของสิ งแวดล้อมไว้ไม่เพียงแต่ทาํ ให้
เกิ ดการประหยัด แต่ยงั ป้ องกันสิ งแวดล้อมไม่ให้ถูกทําลายอี กด้วย 6) การมี ส่วนร่ วมอย่างเต็มที
ของท้องถินในสาขาการท่องเทียว (Involving Local Communities) ไม่เพียงแต่สร้างผลตอบแทนแก่
สิ งแวดล้อมโดยรวม แต่ยงั ช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการการท่องเทียวอีกด้วย 7) การปรึ กษาหารื อกัน
อย่างสมําเสมอ (Consulting Stakeholders and the Public) ระหว่างผูป้ ระกอบการ ประชาชนท้องถิน
องค์กรและสถาบันทีเกียวข้อง มีความจําเป็ นในการทีจะร่ วมงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั"งแก้ปัญหา
และลดข้อขัดแย้งในผลประโยชน์ทีแตกต่างกัน 8) การฝึ กอบรมบุคลกร (Training Staff) โดยสอดแทรก
แนวคิดและวิธีปฏิ บตั ิในการพัฒนาแบบยังยืนต่อบุคลากรท้องถินทุกระดับ จะช่ วยยกระดับการบริ การ
การท่องเทียว 9) การตลาดทีจัดเตรี ยมข้อมูลข่าวสารอย่างพร้อมมูล (Marketing Tourism Responsibly)
ทําให้นกั ท่องเทียวเข้าใจและเคารพในสิ งแวดล้อมธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมของแหล่งท่องเทียว
จะยกระดับความพอใจของนักท่องเทียว 10) การวิจยั และการติดตามตรวจสอบอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(Undertaking Research) ซึ งจะจําเป็ นต่อการช่วยแก้ปัญหาและเพิมผลประโยชน์ต่อแหล่งท่องเทียว
นักท่องเทียว และนักลงทุน (บุญเลิศ จิตตั"งวัฒนา. 2548 : 8 - 9)
นอกจากนี" การพัฒนาการท่องเทียวอย่างยังยืน ควรมีลกั ษณะสําคัญ 6 ประการ (ศรี พร
สมบุญธรรม. 2536 : 30) คือ

16

1. การพัฒนาการท่องเที ยวในระดับท้องถินและระดับภูมิภาคควรส่ งเสริ มและพัฒนา
การท่องเทียวภายในประเทศอย่างจริ งจัง ก่อนการพัฒนาสู่ การท่องเทียวระหว่างประเทศ เพือเป็ น
หลักประกันถึงความสัมพันธ์ทีเหมาะสมระหว่างจํานวนนักท่องเทียวกับระบบสาธารณูปโภคทีมีอยู่
2. ควรส่ งเสริ มให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในโครงการต่างๆ ทีมี
ผลกระทบต่อวิถีชีวติ ของคนส่ วนใหญ่ในพื"นที
3. ควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงขอบเขตทีเหมาะสมของการพัฒนา โดยให้ความสําคัญกับ
ขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาการท่องเทียว (Carrying Capacity) ทั"งนี" ควรพยายามผลักดัน
ให้การท่องเทียวได้ร่วมเข้าเป็ นส่ วนหนึงของการพัฒนาเศรษฐกิจในพื"นทีนั"น
4. ควรสนับสนุนให้มีการใช้วสั ดุทีหามาได้ในท้องถินเพือการก่อสร้าง ตลอดจนการใช้
ประโยชน์จากผลผลิตต่างๆ ของคนในท้องถินนั"นๆ ด้วย
5. การพัฒนาการท่องเทียวควรเป็ นรู ปแบบทีสามารถนํารายได้เข้าสู่ ทอ้ งถินให้มากทีสุ ด
เพือประโยชน์ระยะยาวของชุมชน
6. ควรมุ่งส่ งเสริ มรู ปแบบของงานทีมีความน่าสนใจและได้รับผลตอบแทนสู งให้กบั คน
ในท้องถิน
การพัฒนาการท่องเทียวอย่างยังยืน มีองค์ประกอบหลัก 6 ด้าน คือ 1) การพัฒนาธุ รกิ จ
การท่องเทียวอย่างยังยืน 2) การพัฒนาสิ งแวดล้อมในแหล่งท่องเทียวอย่างยังยืน 3) การพัฒนาธุ รกิจ
การท่องเทียวอย่างยังยืน 4) การพัฒนาตลาดการท่องเทียวอย่างยังยืน 5) การพัฒนาการมีส่วนร่ วม
ของชุ มชนท้องถินทางการท่องเทียวอย่างยังยืน 6) การพัฒนาจิตสํานึ กทางการท่องเทียวอย่างยังยืน
(บุญเลิศ จิตตั"งวัฒนา. 2548 : 20 - 22)
ดังนั"น การพัฒนาการท่องเทียวอย่างยังยืนจะนําไปสู่ การพัฒนาทียังยืนได้ ต้องเริ มต้นด้วย
ปั ญญามาเป็ นตัวตั"ง คือ เริ มตั"งแต่การสร้างให้ประชาชนในท้องถินได้รู้ภูมิหลังของท้องถิน ได้รู้จกั
วัฒนธรรมของท้องถิ น เห็ นคุ ณค่าในวัฒนธรรมท้องถินของตน และปฏิ บตั ิรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ให้ต่อเนื องไม่ขาดสาย ตลอดจนถ่ ายทอดวัฒนธรรมเหล่ านั"นให้บุ ค คลรุ่ นต่อๆ ไปด้วย (ศรั ณ ย์
เลิศรักษ์มงคล. 2540 : 13) ในขณะเดียวกัน ยังต้องมีการพิจารณาทั"งในมิติดา้ นเศรษฐศาสตร์ สังคม
และสิ งแวดล้อมควบคู่กนั ไปรวมถึงต้องมีการบูรณาการใน 3 องค์ประกอบหลักด้วยคือ แหล่งท่องเทียว
การบริ การทางการท่องเทียว และการตลาด ซึ งในแต่ละองค์ประกอบจะต้องมีแนวทางการพัฒนา
ทีชัดเจนเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องและเอื"อประโยชน์ซึงกันและกัน สําหรับตัวนักท่องเทียว
ซึ งมีส่วนช่วยให้การพัฒนาการท่องเทียวเป็ นไปอย่างยังยืนได้โดยต้องเกิดความรู ้ ความรับผิดชอบ
และวิธีการทีจะก่อให้เกิ ดความรู ้ ความรับผิดชอบ จะต้องดําเนิ นการผ่านระบบการศึกษาเยาวชน
โดยต้องมุ่งให้เกิ ดการปรับทัศนคติข" นั พื"นฐานของมนุ ษย์ทีมีต่อสิ งแวดล้อม การเพิมจริ ยธรรมชาติ
เป็ นต้น (ภราเดช พยัฆวิเชียร. 2539 : 7)
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กล่ าวโดยสรุ ปได้ว่าการท่องเที ยวอย่างยังยืนเป็ นการพัฒนาการท่องเที ยวที สนองตอบ
ความต้องการของคนในปั จจุบนั ให้ยืนยาวไปจนถึงคนรุ่ นลูกรุ่ นหลานทีจะเกิดขึ"นในอนาคต ดังนั"น
การพัฒนาการท่องเทียวอย่างยังยืน ควรยังยืนอย่างน้อย 3 ประการ คือความยังยืนทางด้านเศรษฐกิจ
(Economic Sustainability) ความยังยืนทางสังคม (Social Sustainability) และความยังยืนทางด้าน
สิ งแวดล้อม (Environmental Sustainability)โดยเน้นทีความสามารถในการสร้างความสมดุลให้เกิด
ระหว่างกระแสการพัฒนาและการอนุ รักษ์ ซึ งความสําเร็ จจะขึ"นอยูท่ ีความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายทีเกียวข้อง
ทั"งผูป้ ระกอบการ คนท้องถิ น เจ้าหน้าทีรัฐ และนักท่องเทียวเอง ในการใช้ทรัพยากรซึ งมีอยูอ่ ย่างจํากัด
อย่างรอบคอบ เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดทั"งในปั จจุบนั และอนาคต
การท่ องเทียวโดยชุ มชน
การท่องเทียวโดยชุ มชน (Community Based Tourism : CBT) คือการท่องเทียวทีคํานึ งถึง
ความยังยืนของสิ งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ซึ งกําหนดทิศทางโดยชุ มชน จัดการโดยชุ มชน
เพือชุ มชน และชุ มชนมีบทบาทเป็ นเจ้าของ มีสิทธิ ในการจัดการดูแล เพือให้เกิดการเรี ยนรู ้แก่ผมู ้ าเยือน
(พจนา สอนศรี . 2546 : 14) เป็ นการท่องเทียวเน้นทีการแลกเปลียน เรี ยนรู ้แต่ไม่ใช่รายได้หลักของคน
ในชุมชน(มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่. 2548:2) ลักษณะทีสําคัญของการท่องเทียวโดยชุ มชน คือ ชุ มชน
เป็ นผูด้ าํ เนิ นการ ตั"งอยูบ่ นฐานคิดทีว่าชาวบ้านทุกคนเป็ นเจ้าของทรัพยากร และเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย
จากการท่องเที ยว นําเอาทรั พยากรท่องเที ยวที มี อยู่ในท้องถิ น ทั"ง ด้า นธรรมชาติ ประวัติศ าสตร์
วัฒนธรรมประเพณี รวมทั"งวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ และวิถีการผลิ ตของชุ มชน มาใช้เป็ นปั จจัยหรื อ
ต้นทุนสําคัญในการจัดการท่องเทียวอย่างเหมาะสม เพือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ นทั"งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั"งมีการใช้ทรัพยากรอย่างยังยืนไปถึงคนรุ่ นลูกหลาน พร้ อมกันนี"
มีการพัฒนาศักยภาพ ของบุคคลากรในชุ มชนให้มีความรู ้ ความสามารถในการจัดการท่องเที ยว
และเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการดําเนิ นการ ตั"งแต่ร่วมคิ ดวางแผนดําเนิ นการ การตัดสิ นใจดําเนิ นกิ จกรรม
ต่างๆ การประเมินผลโครงการและการรับผลประโยชน์โดยคํานึ งถึ งความสามสารถในการรองรับ
ของธรรมชาติเป็ นสําคัญ (สิ นธุ์ สโรบล. 2546 : 235) โดยหัวใจสําคัญของการท่องเทียวโดยชุ มชน
คือ การมีส่วนร่ วมของชุ มชน (Community Participation) อันรวมถึ งกิ จกรรมทางการท่องเที ยว
โดยชุ มชนจะเกิ ดขึ"นไม่ได้เลย ถ้าหากขาดการมีส่วนร่ วมของชุ มชน ซึ งรู ปแบบของการท่องเทียว
ลัก ษณะนี" มี หลากหลาย ได้แก่ การจํา หน่ า ยสิ นค้า ที เป็ นเอกลัก ษณ์ ข องชุ ม ชน (Product Sales)
กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรม (Cultural Shows) กิจกรรมการท่องเทียวเชิ งหมู่บา้ น (Village Based
Activities) กิ จกรรมการพักค้างแรมในหมู่บา้ น เช่ น การจัดที พักแบบแค้มปิ" ง (Camping) การจัด
กิจกรรมทีพักแรมแบบโฮมสเตย์ (Home Stay) เป็ นต้น (ชูวิทย์ ศิริเวชกุล. 2544 : 55) นอกจากนี"
การท่องเที ยวโดยชุ มชนยังเป็ นการท่องเที ยวในแหล่ งที มี ลกั ษณะเป็ นชุ ม ชน และการท่องเที ยว
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โดยชุ มชนนี" จะมีส่วนช่วยในการกระตุน้ เศรษฐกิ จของท้องถิน ด้วยการสร้ างงานและการกระจาย
รายได้ ขณะเดี ยวกันทีช่ วยในการอนุ รักษ์วฒั นธรรม และขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ของชุ มชนทีมี
เอกลักษณ์เฉพาะตน แหล่งท่องเทียวทีมีชือเสี ยงของไทยได้แก่ ชุมชนคีรีวง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
เป็ นต้น (สํานักงานการท่องเทียว. 2545 : 24) ในขณะเดียวกัน หากจะเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
การท่องเทียวโดยชุมชนกับการท่องเทียวเชิ งนิ เวศ (Ecotourism) อาจกล่าวได้วา่ การท่องเทียวโดยชุ มชน
จะเป็ นการจัดการทีให้ชุมชนเป็ นคนกําหนดทิศทางการท่องเทียว โดยชุ มชนมีบทบาทของการเป็ น
เจ้าของกิจกรรมการท่องเทียว แต่ไม่ใช่เป็ นเพียงผูใ้ ห้ความร่ วมมือเท่านั"น และยังเป็ นการท่องเทียว
ในหมู่บา้ นทีมีการจัดการการท่องเทียวอยู่แล้ว ซึ งหมู่บา้ นนั"นๆ ต้องมีการเตรี ยมการและวางแผน
เพือสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้แก่นกั ท่องเทียว เพือความยังยืนทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ประชาชน
เป็ นผูไ้ ด้ประโยชน์อย่างแท้จริ งทางด้านเศรษฐกิจ (สิ นธุ์ สโรบล. 2546 : 60)
จากหลักการและองค์ประกอบดังกล่าว พอสรุ ปว่า “การท่องเทียวโดยชุ มชน” หมายถึ ง
การท่องเที ยวที คํานึ งถึ งความยังยืนของสิ งแวดล้อมและสังคม กําหนดทิ ศทางโดยชุ มชนจัดการ
โดยชุมชน เพือชุมชน โดยทีชุ มชนมีบทบาทในการเป็ นเจ้าของ และสิ ทธิ ในการจัดการดูเพือให้เกิด
ความยังยืน และก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้แก่ผมู ้ าเยียมเยือน
การจัดการท่ องเทียวโดยชุ มชน
การจัดการท่องเทียวโดยชุ มชน หมายถึง การให้โอกาสชุ มชนยอมรับกิจกรรมการท่องเทียว
แต่ละประเภท ร่ วมดําเนิ นการ คือ ร่ วมวางแผนการจัดการด้วยกัน ร่ วมลงทุนเป็ นหุ ้นส่ วนด้วยกัน
และได้รับผลประโยชน์ ทั"งรายได้และผลกําไรอย่างเสมอภาคกัน (รําไพพรรณ แก้วสุ ริยะ. 2544 : 22)
ในขณะเดียวกันการจัดการทีดียอ่ มทําให้เกิดการคัดเลือกนักท่องเทียวทีมีคุณภาพ และมีจิตสํานึ กทีดี
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งท่องเทียวและชุมชน อันจะส่ งผลถึงการท่องเทียวทียังยืนในพื"นทีนั"น
ต่อไป (มธุ รส ปราบไพรี . 2545 : 29) โดยอาศัยหลักการสําคัญของการจัดการท่องเทียวโดยชุ มชน
คือเป็ นความต้องการของชุ มชนอย่างแท้จริ ง ทุกคนในชุ มชนต้องมีส่วนร่ วมคิด ร่ วมปฏิบตั ิ ร่ วมได้รับ
ประโยชน์ และผูท้ ีรับประโยชน์จากการท่องเทียว สู งสุ ดต้องเป็ นคนในชุ มชน ในขณะเดี ยวกันก็ตอ้ ง
คํานึ งถึ งการใช้ทรั พยากรท่องเที ยวอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และมี การบํารุ งรั กษาอย่างดี ทีสุ ด
(มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่. 2548 : 1) หรื ออาจกล่าวได้อีกว่าการจัดการท่องเทียวโดยชุ มชนจะเน้นให้
ความสําคัญกับ “การมีชุมชนเป็ นศูนย์กลาง” (สิ นธุ์ สโรบล. 2546 : 60) ซึ งการท่องเทียวโดยชุ มชน
มีลกั ษณะดังนี" คือ 1) การท่องเทียวทีมีวตั ถุประสงค์เพือรับผิดชอบทรัพยากรธรรมชาติ สิ งแวดล้อม
สังคม วัฒนธรรม และตอบสนองความต้องการของชุ มชน 2) เป็ นการท่องเทียวทีมีชุมชนเป็ นเจ้าของ
3) ชุ มชนเป็ นผูจ้ ดั การเอง 4) เน้นหนักการพัฒนาแบบองค์รวม 5) ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการ
เทียวชม การร่ วมกิ จกรรม การพูดคุ ยเพือให้เกิดความเข้าใจ 6) ชาวบ้านมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
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และกําหนดทิศทาง 7) ก่อให้เกิดการแลกเปลียน เรี ยนรู ้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม 8) การท่องเทียวนี"
จะต้องไม่ใช่รายได้ของชุมชน ชุมชนจะเป็ นผูก้ าํ หนดรายได้ รวมถึงมีการกระจายรายได้สู่ สาธารณะ
ชนของชุ มชน 9) สามารถเข้าใจชุ มชน หรื อเข้าท่องเทียวของชุ มชนได้ โดยไม่ตอ้ งอาศัยวิทยากร
หรื อคนภายนอก (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2548 : 3)
ดังนั"น จึงสรุ ปได้ว่า ชุ มชนจะสามารถบริ หารจัดการท่องเทียวโดยชุ มชนได้ ต้องเป็ นชุ มชน
ทีมีผนู ้ าํ ทีเป็ นทียอมรับ มีความคิด มีวิสัยทัศน์ มีความรู ้ความเข้าใจในการท่องเทียวโดยชุ มชนทั"งยัง
ต้องได้รับความร่ วมมือจากหน่ วยงานทั"งภาครัฐและภาคเอกชนทีเกียวข้อง ต้องมีการพูดคุ ยเพือกําหนด
แนวทางในการเตรี ยมความพร้ อมชุ มชน เพือให้รู้ว่าพื"นทีของตนจะมีรูปแบบการท่องเทียวอย่างยังยืน
ได้อย่างไร ควรจะมี กิจกรรมอะไรบ้าง จะมี การกระจายและจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกันอย่างไร
ทั"งนี"สิงทีสําคัญทีสุ ดของชุ มชนก็คือ “การมีส่วนร่ วมในทุกสิ งทุกอย่างเพือส่ วนรวม” ทั"งนี" ยงั ต้องมี
หลักการทํางานการท่องเทียวโดยชุมชนร่ วมกัน (วีระพล ทองมา. 2551 : 15) ดังนี"
1. ต้องเป็ นความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริ ง
2. สมาชิกในชุ มชนต้องมีส่วนร่ วม ทั"งการคิด วางแผน ทํากิจกรรม ติดตาม ประเมินผล
เรี ยนรู ้และรับผลประโยชน์ร่วมกัน
3. มีองค์กรชาวบ้านหรื อชมรม เพือเข้ามารับผิดชอบในการบริ หารจัดการ
4. รู ปแบบ เนื" อหา กิ จกรรม ต้องคําถึงความยังยืนทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม
และสิ งแวดล้อม
5. มีกฎ กติกา สําหรับการท่องเทียวชัดเจน และสามารถกํากับดูแลให้เป็ นไปตามทีกําหนด
6. มีกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างองค์กรชาวบ้านและนักท่องเทียว
7. มีความสะอาด ความปลอดภัย และมีอตั ราค่าใช้จ่ายทีเหมาะสมเป็ นธรรมกับชาวบ้าน
และนักท่องเทียว
8. รายได้ที ได้จากการท่องเที ยวมี ส่ วนไปสนับสนุ นดู แลการพัฒนาชุ ม ชนและรั กษา
สิ งแวดล้อม
9. การท่องเทียวไม่ใช่อาชีพหลักของชุมชน
10. องค์กรชุ มชนมีความเข้มแข็งทีจะจัดการกับผลกระทบทีเกิดขึ"นได้ และพร้อมทีจะหยุด
เมือเกินความสามารถทีจะจัดการได้
นอกจากนี" ยังอธิ บายลักษณะการจัดการท่องเทียวโดยชุ มชน ทีได้จากการประมวลองค์ความรู ้
และประสบการณ์จากการจัดการท่องเทียวโดยชุ มชนในพื"นทีภาคเหนื อออกเป็ น 5 บริ บททีแตกต่างกัน
(สิ นธุ์ สโรบล. 2546 : 231) ดังนี"คือ
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1. การท่องเทียวโดยชุมชนในบริ บทของพื"นทีแหล่งทรัพยากรอันหลากหลายของชุ มชน
เน้นการท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวทีเกียวเนืองกับธรรมชาติเป็ นหลัก มีเอกลักษณ์เฉพาะถินรวมถึง
แหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ทีเกียวเนื องกับระบบนิ เวศในพื"นที โดยมีจุดมุ่งหมายให้ชุมชน
ท้องถิ นมี สาํ นึ ก และความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ ทางชาติ พนั ธุ์ และวัฒนธรรมประเพณี ข องตน
สามารถอธิ บายให้คนนอกหรื อนักท่องเที ยวได้รับรู ้ และเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิน
อันรวมไปถึงพัฒนาการของวัฒนธรรม จารี ตประเพณี ทั"งนี" เพือให้ชุมชนท้องถิ นและนักท่องเทียว
มีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้ซึงกันและกัน
2. การท่อ งเที ยวโดยชุ ม ชนในบริ บ ทของการจัด การ เน้น การท่อ งเที ยวโดยชุ ม ชน
บนเงื อนไขของการจัดการทีมีความรับผิดชอบ ลดผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมและสังคม รวมทั"งมี
การจัดการทียังยืน ครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการสิ งแวดล้อม การป้ องกันและกําจัด
มลภาวะและควบคุ มการพัฒนาการท่องเทียวอย่างมีขอบเขต โดยเน้นให้การท่องเทียวมีการจัดการ
อย่างยังยืน ภายใต้เงื อนไขของความสัมพันธ์ระหว่างชุ มชนท้องถิ นกับธรรมชาติในฐานะเป็ นวิถีชีวิต
ทีเกื"อกูลในระบบนิเวศเดียวกัน ซึ งไม่อาจแบ่งแยกออกจากกันได้
3. การท่องเทียวในชุ มชนในบริ บทของกระบวนการและกิจกรรมเน้นให้มีการสร้างระบบ
การท่องเทียวทีเอื"อต่อกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยมีการให้การศึกษาเกียวกับสภาพแวดล้อม ระบบนิ เวศ
ของแหล่งท่องเทียว รวมทั"งเป็ นการเพิมพูนความรู ้ ประสบการณ์ความประทับใจ เพือสร้ างความ
ตระหนักและปลุ กจิตสํานึ กทีถูกทั"งต่อนักท่องเทียว ประชาชนท้องถิ น และผูป้ ระกอบการทีเกี ยวข้อง
ทั"งนี" โครงการท่องเทียวโดยชุ มชนอาจมีการรวมตัวกันของชุ มชนหลายๆแห่ ง สร้างเครื อข่ายการจัดการ
ทรัพยากรหรื อจัดโปรแกรมการท่องเทียวร่ วมกันเพือให้การบริ หารและการจัดการท่องเทียวโดยชุ มชน
มี เป้ าหมายในการสร้ า งกระบวนการเรี ย นรู ้ ท างสัง คม เพื อจัดการทรั พ ยากรของชุ ม ชนท้องถิ น
และแหล่งท่องเทียว
4. การท่องเที ยวโดยชุ มชนในบริ บทของการมี ส่ วนร่ วมของชุ มชน เป็ นการคํานึ งถึ ง
ความสําคัญในการมีส่วนร่ วมของชุมชนและประชาชนตั"งแต่เริ มต้นจนสิ" นสุ ดกระบวนการ ทั"งนี" เพือ
ก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อท้องถิ นและการกระจายรายได้ การยกระดับคุ ณภาพชี วิต และการได้รับ
ผลตอบแทน โดยมีจุดหมายปลายทางในการกลับมาบํารุ งดูแลรักษาและจัดการแหล่งท่องเทียวด้วย
ในทางปฏิบตั ิ ท้องถินควรมีส่วนร่ วมในการควบคุมการพัฒนา การท่องเทียวอย่างมีคุณภาพท้องถิน
ในทีนี" อาจเริ มต้นจากชุ มชนระดับรากหญ้าจนถึ งองค์กรการปกครองท้องถิน และอาจรวมถึงการมี
ส่ วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย จึงเป็ นการท่องเทียวอย่างมีส่วนร่ วมของชุมชนอย่างแท้จริ ง
5. การท่องเทียวโดยชุ มชนในมิติของการพัฒนาองค์กรชุ มชน เป็ นความพยายามจะชี"
ให้เห็ นถึ งบทบาทของการท่องเทียวเชิ งนิ เวศในการพัฒนาองค์กรชุ มชนท้องถิน ควบคู่กบั การอนุ รักษ์
ฟื" นฟูธรรมชาติแวดล้อมอย่างยังยืน
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การจัดการท่องเทียวโดยชุมชน ใช้วธิ ี การบูรณาการภายใต้การประสานประโยชน์ของการ
พัฒนาด้านต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็ นองค์รวมครอบคลุมทั"ง 3 มิติ (สิ นธุ์ สโรบล. 2546 : 237 - 239)
ดังนี"คือ
1. มิติดา้ นสิ งแวดล้อม มุ่งกระตุน้ ชุมชนให้ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุ รักษ์และการ
คุม้ ครองสิ งแวดล้อม ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมมือกันในการอนุ รักษ์สิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
รู ้ ปัญหาผลกระทบด้านสิ งแวดล้อมจากการท่องเที ยว เพือจํากัดการพัฒนาและดําเนิ นการจัดการ
ท่องเทียว โดยพยายามหลีกเลียงให้เกิดผลกระทบด้านสิ งแวดล้อมให้นอ้ ยทีสุ ด
2. มิติดา้ นเศรษฐกิจ มุ่งให้ชาวบ้านมีรายได้เสริ มจากการท่องเทียว โดยนําฐานทรัพยากร
ซึ งเป็ นทรัพย์สินร่ วมหรื อสมบัติสาธารณะมาเป็ นต้นทุนในการจัดการท่องเทียวมีการกระจายรายได้
อย่างเสมอภาคและยุติธรรม โดยมีการประชุ มปรึ กษาหารื อระดมความคิดสร้ างฉันทานุ มตั ิกนั ว่า
การพัฒนาพื"นทีในชุ มชนให้เป็ นแหล่งท่องเทียวเป็ นไปตามความต้องการของชาวบ้านส่ วนใหญ่
อย่างแท้จริ งและชาวบ้านเข้าใจตรงกันว่า การท่องเทียวเป็ นเพียงช่องทางหนึ งในการเสริ มสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชน มิใช่มุ่งให้เป็ นรายได้หลักของชุมชนแต่อย่างใด
3. มิติดา้ นสัง คมและวัฒนธรรมมุ่งใช้กิจกรรมต่า งๆ เพือรองรับพัฒนาการท่องเที ยว
อย่างสร้างสรรค์ ส่ งเสริ มให้มีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ของคนต่างวัฒนธรรม เพิมความเข้าใจ ตระหนัก
ในคุ ณค่าของวัฒนธรรมท้องถิน ซึ งอาจมีการจัดการในรู ปของการก่อตั"งจุดประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
การท่องเทียว การก่อตั"งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิน การรวบรวมภูมิปัญญาด้านวรรณกรรมมุขปาฐะ และการ
จัดทําเอกสารเผยแพร่ ดา้ นภูมิปัญญา
อย่างไรก็ตาม หากชุ มชนได้เตรี ยมความพร้ อมสําหรั บการจัดการท่องเที ยวอาจจะเกิ ด
ผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจและสิ งแวดล้อมของชุ มชนได้ ซึ งผลกระทบดังกล่าว อาจเกิดขึ"นได้
ทั"งด้านบวกและด้านลบ (วีระพล ทองมา. 2551 : 15) อันได้แก่
1. ผลกระทบด้านบวก อาจส่ งผลให้ชุมชนมีจิตสํานึ กเกิดการพัฒนาตนเอง พึงพาตนเอง
คิ ดเป็ นทําเป็ น มี ความพยายามในการเรี ยนรู ้ พ ฒ
ั นา เกิ ดรายได้เพิ มขึ" น มี การรวมตัวกันสร้ างความ
เข้มแข็งในชุ มชน นําไปสู่ การพัฒนาทียังยืน ตามความคาดหวังและความพยายามทีจะดําเนิ นเพือให้
เป็ นไปตามการพัฒนาทียังยืน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวัฒนธรรม และด้านสิ งแวดล้อม
และสิ งสําคัญประการหนึ งทีจะนําไปสู่ ความยังยืนคือ การรวบรวมองค์ความรู ้ ภูมิปัญญา สื บสานสื บ
ทอด ตลอดจนนําไปใช้ประโยชน์ได้ เกิ ดความรักความภาคภูมิใจในความรู ้ สึกเป็ นเจ้าของ มีส่วน
ร่ วมในทรัพยากรของชุมชน และเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้การทํางานในทีสุ ด
2. ผลกระทบทางลบ อาจเกิดปั ญหาด้านสิ งแวดล้อม อาทิเช่น จํานวนขยะทีเพิมมากขึ"น
จากนักท่องเทียว การใช้น" าํ ระบบนิ เวศธรรมชาติ การรับวัฒนธรรมเข้ามาอย่างรวดเร็ วเกิดกระแส
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การเรี ยนแบบ มีความขัดแย้งทางความคิด เสี ยความเป็ นส่ วนตัวทีต้องรองรับนักท่องเทียว และทีสําคัญ
คืออาจถึ งกับสู ญเสี ยเอกลักษณ์ ของท้องถิ น หากมี การตอบสนองความต้องการของนักท่องเที ยว
มากเกินไป
ดังนั"น มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ (2548 : 7 - 8) จึงเสนอว่า ในการจัดการท่องเทียวของชุ มชนนั"น
สิ งแรกทีชุมชนจะต้องให้ความสําคัญ คือ การประเมินความเป็ นไปได้ในการจัดการท่องเทียวของชุ มชน
โดยต้องมีการระดมความคิดเห็นจากสมาชิ กในชุ มชน ให้ช่วยกันคิดและวิเคราะห์ศกั ยภาพและข้อจํากัด
ของชุ มชน (Strengths and Weaknesses) รวมทั"งการวิเคราะห์ถึงโอกาสและความเสี ยง (Opportunities and
Threats) ทีอาจเกิ ดขึ"นจากการท่องเทียวโดยชุ มชน เพือจะได้ช่วยกันคิ ดหาวิธีแก้ไข หรื อคิดระบบ
เพือป้ องกันในเรื องทีเป็ นข้อจํากัดและความเสี ยงของชุ มชน สําหรับประเด็นพิจารณาความเป็ นไปได้
ของชุมชนในการจัดการท่องเทียวมีดงั นี"
1. ความพร้อมของทรัพยากรทีจําเป็ นในการจัดการท่องเทียว ซึ งได้แก่ เงินทุน เวลา แรงงาน
สาธารณูปโภค และทรัพยากรการท่องเทียวของชุมชน
2. ศักยภาพของพื"นทีในการเป็ นแหล่งท่องเทียว ครอบคลุมถึง ลักษณะโดดเด่นและความ
น่าสนใจของชุ มชน ไม่ว่าจะเป็ นทางธรรมชาติ ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ความเป็ นอยู่ ความหลากหลายของกิจกรรมท่องเทียวของชุ มชน การเดินทางเข้าถึงชุ มชนหรื อการ
เข้าถึ งแหล่งท่องเทียว ความเชื อมโยงกับเส้นทางท่องเทียวทีใกล้เคียง และขีดความสามารถในการ
รองรับนักท่องเทียว เป็ นต้น
3. ความสนใจ ความกระตือรื อร้น การมีส่วนร่ วมของคนในชุ มชนต่อการพัฒนาในการ
ท่องเทียว
4. ความเข้าใจทีถูกต้องเกียวกับการจัดการท่องเทียวโดยชุมชน
5. ความต้องการของชุมชนในการเข้าร่ วมจัดการ หรื อให้บริ การแก่นกั ท่องเทียว
6. ความพร้อมด้านทักษะการจัดการท่องเทียวของคนในชุมชน
7. ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถินและผูน้ าํ
8. ความเสี ยงต่อผลกระทบทียากต่อการควบคุมและจัดการ
ในขณะเดี ยวกันสมาชิ กในชุ มชนจะต้องมาร่ วมกันคิ ดและมาร่ วมกันไตร่ ตรองอย่างจริ งจัง
โดยจะต้องตอบคําถามให้ได้วา่ “ชุ มชนต้องการพัฒนาการท่องเทียวไปเพืออะไร” ผลกระทบทีอาจจะ
เกิดขึ"นตามมาภายหลังการจัดการท่องเทียวโดยชุ มชนมีอะไรบ้าง ซึ งการระดมความคิดเห็นร่ วมกัน
จะทําให้ได้เป้ าหมายของการจัดการท่องเทียวทีชัดเจน และสมาชิ กทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกียวกับ
การจัดการท่องเทียวโดยชุ มชน เพือประโยชน์ในการเตรี ยมความพร้ อมของชุ มชนในการจัดการ
ท่องเทียวต่อไป ทั"งนี" ในการประเมินความเป็ นไปได้ของชุ มชนนี" ชุ มชนอาจขอความร่ วมมือจาก
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นักวิชาการ อาจารย์จากสถาบันการศึกษาในท้องถินของตน ทีมีความรู ้ความสามารถด้านการจัดการ
ท่องเทียวโดยชุ มชน หรื อองค์กรภาครัฐทีเกี ยวข้องหรื อมีหน้าทีสนับสนุ นการท่องเทียว เจ้าหน้าที
NGO หรื อเยาวชนหมู่บา้ นทีมีการศึกษา ให้เข้าร่ วมเป็ นทีม คณะทํางานในการประเมินความเป็ นไปได้
ของชุ มชน หรื อเชิ ญวิทยากรจากองค์กรต่างๆ มาให้ความรู ้ ดา้ นการท่องเทียว ให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา
แก่ชุมชนในการจัดการท่องเทียวด้วยก็ได้ นอกจากนี" ควรมีการจัดไปทัศนะศึกษาในท้องถินทีมีการ
จัดการท่องเทียวโดยชุ มชนทีประสบความสําเร็ จเพือศึกษาดูงานต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากพื"นทีจริ ง
และสอบถามข้อมูลจากผูม้ ีประสบการณ์ จดั การการท่องเทียวในชุ มชนซึ งจะต้องครอบคลุมในประเด็น
ต่างๆ เช่ น ด้านสิ งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการมีส่วนร่ วม ด้านการ
จัดการ รวมทั"งพฤติกรรมของนักท่องเทียวกลุ่มเป้ าหมายด้วย ทั"งนี" ในการไปศึกษาดูงานดังกล่าวนี"
ให้ทาํ การคัดเลือกตัวแทนของชุ มชนโดยให้กระจายไปในทุกกลุ่มของชุ มชน ภายหลังกลับมาจากดูงาน
ต้องมีการสรุ ปข้อมูลร่ วมกัน เพือนร่ วมกันประเมินศักยภาพของชุ มชนอีกครั"งในความเป็ นไปได้ใน
การจัดการท่องเที ยวและร่ วมกันตัดสิ นใจว่าจะพัฒนาการท่องเทียวชุ มชนหรื อไม่ อย่างไรต่อไป
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2548 : 9 - 10)
ดังนั"น การท่องเทียวโดยชุมชนจึงเป็ นเรื องของการเรี ยนรู ้ร่วมกันของคนในชุ มชนท้องถิน
และผูม้ าเยือน ในการทีจะดูแลรักษาทรัพยากรด้านต่างๆ ของชุ มชนทีมีอยูแ่ ล้ว ตลอดจนเป็ นเครื องมือ
การพัฒนาชุมชนให้เกิดความยังยืน อันเกิดจากความร่ วมมือของทุกภาคส่ วนในชุ มชนเพือประโยชน์แก่
ชุ มชน ซึ งกระบวนการเรี ยนรู ้ การท่องเทียวโดยชุ มชนดังกล่าว จะประกอบด้วย องค์ประกอบทีสําคัญ
ได้แก่ 1) ศักยภาพของคน 2) ศักยภาพของพื"นที/แหล่งท่องเทียว 3) ศักยภาพในการจัดการท่องเทียว
และทีสําคัญทีสุ ดคือ 4) ศักยภาพในการมีส่วนร่ วม
หลังจากมีการประเมินความเป็ นไปได้ในการจัดการท่องเที ยวโดยชุ มชนแล้วสิ งทีต้อง
ดําเนิ นต่อมาคือ การเตรี ยมความพร้อมของชุ มชนในด้านการจัดการท่องเทียว ซึ ง วีระพล ทองมา
(2551 : 218 - 220) ได้เสนอว่าการท่องเทียวเป็ นเสมือนงานพัฒนาชุ มชนอย่างหนึ ง เป็ นสิ งทีดูเหมือนง่าย
แต่ทาํ ยาก ทีว่ายากนั"น เพราะการท่องเทียวเป็ นการพัฒนาทีตอบสนองกระแสบริ โภคนิ ยม การท่องเทียว
ทําให้ชุมชนหลุ ดออกจากฐานการผลิ ตเดิ มในภาคการเกษตร สู่ ธุรกิ จด้านบริ การกําลังซื" อทีสู งกว่า
ของนักท่องเทียวจึงสามารถกําหนดสิ นค้าและบริ การได้ตามความต้องการ ทําให้สภาพทางสังคม
วัฒนธรรมในแหล่งท่องเทียวมักถูกครอบงําจากวัฒนธรรมภายนอกทีเข้ามาพร้อมกับนักท่องเทียว
เป็ นดาบสองคมและมีความเสี ยงอย่างยิงในการนําไปใช้ในการพัฒนา ดังนั"น ก่อนทีจะเปิ ดหมู่บา้ น
ต้อนรับนักท่องเทียว ชุ มชนควรจะต้อง “รู ้ตวั ” คือเข้าใจและตระหนักต่อการท่องเทียวนี" ตลอดจน
การสร้างภูมิคุม้ กันโดยการเตรี ยมความพร้อมชุ มชน ซึ งผูด้ าํ เนิ นการพัฒนาการท่องเทียวโดยชุ มชน
ต้องพิจารณาและดําเนินตามขั"นตอน ดังนี"
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ขั"นที 1 ให้ขอ้ มูลด้านการท่องเทียวแก่ชุมชนในการพิจารณาผลกระทบทั"งด้านบวกและลบ
ของการท่องเทียว ซึ งในขั"นตอนนี"อาจเจาะจงเฉพาะผูน้ าํ หรื อกลุ่มสนใจ
ขั"นที 2 สร้างการมีส่วนร่ วม โดยการดึงเอากลุ่มทีสนใจการท่องเทียวโดยชุ มชน และกลุ่ม
องค์กรต่างๆ ในชุ มชน เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มออมทรัพย์ และผูน้ าํ ทีเป็ นทางการและผูน้ าํ
ทางธรรมชาติมาพูดคุ ยเรื องผลดี -ผลเสี ย อีกครั"ง เพือให้เขาเหล่ านั"นได้ร่วมกันตัดสิ นใจในเรื องนี"
ร่ วมกัน
ขั"นที 3 ศึกษาชุ มชนร่ วมกับชาวบ้าน โดยการทํางานร่ วมกับคนในชุ มชน เพือศึกษาประเด็น
ทีเกี ยวข้อง ได้แก่ 1) การสํารวจทางศักยภาพ ได้แก่ การทําแผนทีรอบนอก (แสดงแหล่ งทรัพยากร
ธรรมชาติและทีดินทํากิน) แผนทีรอบในหมู่บา้ น (แสดงทีตั"งของบ้านเรื อน ทรัพยากรคนและทรัพยากร
ธรรมชาติ ) 2) ศึ ก ษาประวัติศ าสตร์ ชุ ม ชน ภูมิ ปั ญญา วัฒนธรรม ประเพณี ข องชุ ม ชน 3) ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ของชุ มชนกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรการท่องเทียว 4) ศึกษากลุ่มต่างๆ
ในชุมชน ซึ งผลการศึกษานี"จะทําให้เห็นศักยภาพ ข้อจํากัดของชุมชน และปั ญหาของชุมชนร่ วมกัน
ขั"นที 4 วิเคราะห์ขอ้ มูลร่ วมกัน ทั"งในด้านศักยภาพ-ข้อจํากัด โอกาสและความเสี ยง ขั"นตอนนี"
จะทําให้ชุมชนได้มองเห็นได้ดว้ ยตนเอง และสามารถเชื อมโยงเรื องท่องเทียวกับการพัฒนาชุมชนได้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในครั"งนี"จะทําให้เกิดลําดับความสําคัญของปั ญหาและอาจพบว่าเพือแก้ปัญหา
ให้ตรงจุด อาจจะไม่จาํ เป็ นต้องใช้เรื องการท่องเทียวเลยเป็ นไปได้
ขั"นที 5 ร่ วมกันพัฒนาศักยภาพและแก้ไขจุดอ่อน เช่น 1) รวบรวมองค์ความรู ้ ในแต่ละชุ มชน
จะแตกต่างกันออกไป มี เอกลักษณ์ เฉพาะชุ มชน เช่ นบางชุ มชนมีความเด่นด้านการพัฒนาชุ มชน
บางชุ มชนมีความเด่นเรื องระบบการจัดการนิ เวศทีใช้ภูมิปัญญาท้องถินได้เหมาะสมเป็ นต้น ซึ งชุ มชน
ต้องร่ วมมื อกันดึ งเอกลักษณ์ ออกมาให้เห็ นร่ วมกันก่ อนนําสู่ การเผยแพร่ ออกไป 2) การปรับปรุ ง
แหล่งท่องเทียวให้เหมาะสม สอดคล้อง ปลอดภัย ไม่ทาํ ลายระบบนิ เวศเดิมมากนัก เช่นการปรับทางเดิน
ในป่ าเขา เป็ นต้น 3) ปรับปรุ งบ้านพักและความสะอาดภายในชุ มชนให้เป็ นมาตรฐานของชุ มชน
แต่ละแห่ งทีตกลงร่ วมกันโดยมี คณะกรรมการของชุ มชนตรวจสอบอย่างสมําเสมอ 4) ฝึ กอบรม
บุคลากรด้านการท่องเทียวในชุ มชน เช่ น นักสื อความหมายการสร้ างเวที เรี ยนรู ้ กบั นักท่องเที ยว
ซึ งในขั"นตอนนี" จะเห็นความสามารถของชุ มชนในการรองรับการท่องเทียว ทั"งความพร้ อมจํานวน
บุคลากรและขีดความสามารถในการรองรับพื"นที ทางธรรมชาติ และรู ปแบบกิ จกรรมทีสอดคล้องกับ
วิถีชีวติ ของชุมชน
ขั"นที 6 วางรู ปแบบการบริ หารจัดการ ขั"นนี" จะเป็ นการจัดตั"งองค์กรขึ"นมาทํางาน หรื ออาจใช้
องค์กรทีชุมชนมีอยูเ่ ดิมแต่เพิมบทบาทหน้าที มีการกําหนดวัตถุประสงค์ให้ชดั เจน กําหนดรู ปแบบ
ของการท่องเทียว โปรแกรมและราคา การจัดสรรผลประโยชน์สู่ ชาวบ้านและชุ มชน และมาตรการ
ในการป้ องกันผลกระทบ โดยอาจจะเป็ นการสร้ างกฎ กติกา เพือเป็ นแนวทางปฏิ บตั ิท" งั ชาวบ้าน
และนักท่องเทียว
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ขั"นที 7 ประสานงานกับหน่วยงานทีเกียวข้องเพือให้รับรู ้และช่วยให้ขอ้ มูลแก่ผทู ้ ีสนใจ
ขั"นที 8 ทดลองดําเนิ นกิจกรรมการท่องเทียว ในขั"นตอนนี" อาจมีการจัดการท่องเทียวนําร่ อง
เพือทดสอดด้านความพร้ อมของชุ มชน โดยเชิ ญบุ คคลหรื อหน่ อยงานภายนอกที มี ประสบการณ์
หรื อเกี ยวข้องกับการท่องเทียวโดยชุ มชนเข้าร่ วมกิ จกรรม ให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพือเป็ นทิศทางต่อไปในอนาคต
ขั"นที 9 ประเมินผล อาจแยกออกเป็ น 2 ส่ วน คือ การประเมินผลและการสรุ ปบทเรี ยน
หลังเสร็ จกิจกรรมทุกครั"ง และการประเมินผลเป็ นช่วงๆ ทุกๆ 3-6 เดือน เป็ นต้น ซึ งการประเมินผล
จะช่วยให้เกิดการทบทวนตนเอง และแก้ไขข้องบกพร่ อง
ขั"นที 10 พัฒนาองค์กร ได้แก่ 1) การฝึ กอบรม เช่นการบริ หารจัดการ การสร้างการมีส่วนร่ วม
การสื อความหมาย 2) การศึกษาดูงาน สําหรับแกนนําองค์กรชุ มชน เพือจัดการท่องเทียว เพือเสริ ม
โลกทัศน์ พัฒนาทักษะการบริ หาร การจัดการในชุ มชนอืนๆ ทีมีลกั ษณะคล้ายๆ กัน เพือเป็ นตัวอย่าง
นําไปประยุกต์หรื อเป็ นบทเรี ยนทีชุ มชนต้องพึงระวังผลกระทบทีอาจเกิ ดขึ"นได้ และวางมาตรการ
ป้ องกันไว้แต่เริ มแรก
ดังนั"น จึงพอสรุ ปกระบวนการในการเตรี ยมความพร้ อมชุ มชนเพือการจัดการท่องเทียว
อย่างสั"นๆ และเข้าใจได้ง่ายขึ"น ตั"งแต่แรกเริ มจนจบกระบวนการ ซึ งจะประกอบไปด้วย 10 ขั"นตอน
(พจนา สอนศรี . 2546 : 23) คือ
1. ศึกษาความเป็ นไปได้ก่อนลงพื"นที ซึ งเป็ นการศึกษาความเป็ นไปได้เพือเลื อกพื"นที
การทํางานการท่องเทียวโดยชุมชน
2. ศึ ก ษาความเป็ นไปได้ร่วมกับ ชุ ม ชนซึ งเป็ นการทํา งานอย่า งมี ส่ วนร่ วมกับ ชุ ม ชน
ก่อนการตัดสิ นใจดําเนินการเรื องการท่องเทียวโดยชุมชน
3. กํา หนดวิสั ย ทัศ น์ และวัตถุ ป ระสงค์ข องการท่ องเที ยว ซึ งเป็ นการกํา หนดทิ ศ ทาง
การดําเนินงานการท่องเทียวโดยชุมชนร่ วมกัน
4. การวางแผน ซึ งเป็ นการวางแผนเพือเตรี ยมความพร้อมชุมชนในการจัดการท่องเทียว
5. การบริ หารจัดการองค์กร ซึ งเป็ นการหาแนวทางในการสร้างองค์กรเพือการบริ หาร
จัดการการท่องเทียวโดยชุมชน
6. การจัดทําโปรแกรมการท่องเทียว เป็ นการนําเสนอภาพกิจกรรมการท่องเทียวของชุ มชน
7. การสื อความหมาย โดยการพัฒนาบุคลากรของชุ มชนให้มีความสามารถในการบอกเล่า
เรื องราวของชุมชนได้อย่างน่าสนใจ
8. การตลาด ซึ งเป็ นการเรี ยนรู ้ และทําความเข้าใจกลไกการตลาด พฤติกรรมนักท่องเทียว
และองค์ประกอบทีสําคัญในการทําการตลาด
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9. การจัดการท่องเทียวนําร่ อง เป็ นการทดสอบความพร้ อมของชุ มชน โดยการเชิ ญกลุ่มคน
ทีเกี ยวข้องในงานการท่องเทียวให้เข้ามาท่องเทียวในชุ มชน และแสดงความคิดเห็ นหรื อข้อเสนอแนะ
เพือให้ชุมชนได้ปรับปรุ งก่อนเปิ ดการท่องเทียวจริ ง
10. การติดตามประเมินผล เป็ นการติดตามและประเมินผลทั"งในระดับกิจกรรมและภาพรวม
ในการทําการท่องเทียวโดยชุมชน
นอกจากนี" หากจะวัดความสําเร็ จของการจัดการท่องเทียวโดยชุ มชนนั"น สามารถประเมิน
ได้จากองค์ประกอบทีสําคัญ 17 ประการ (สุ จิตราภา พันธ์วิไล และธี รเทพ ชนไมตรี . 2550 : 18)
ดังนี"คือ
1. การท่องเทียวทีสามารถตอบสนองความต้องการของผูอ้ าศัยในชุ มชนและนักท่องเทียว
ได้น" นั ต้องอาศัยการวางแผนและการจัดการทีสมดุลต่อผลกระทบทั"งด้านบวกละด้านลบทีจะได้รับ
จากการท่องเทียว (Respect for Tourism’s Rewards Limitations)
2. การวางแผนสู่ ความสําเร็ จ (Planning for Success) ควรพิจารณาถึงแหล่งท่องเทียว
การตลาด สิ งอํานวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเทียว การบริ การนักท่องเทียว การพัฒนาสิ นค้า
และผลิตภัณฑ์ การจัดสรรเงินทุนและการสนับสนุนทางธุ รกิจ ตลอดจนปั ญหาขององค์กร
3. ความร่ วมมือและการทํางานร่ วมกัน (Collaboration and Partnerships) โดยชุ มชน
ต้องตืนตัวทีจะสร้างความสัมพันธ์และจับมือกับภาคธุ รกิจต่างๆ ในการพัฒนาการท่องเทียวของชุ มชน
และส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุมชนให้ดีข" ึน
4. ความเป็ นจริ งทีเกิดขึ"นจริ ง (Authenticity for Real) นักท่องเทียวต้องมีประสบการณ์
ทีดีกบั เอกลักษณ์ เรื องราว รู ปแบบ ประวัติศาสตร์ ชุมชน และวัฒนธรรม ซึ งสะท้อนถึงความงดงาม
และความมีคุณค่าแห่งสถานทีหรื อชุมชนนั"นๆ
5. ประสบการณ์ทีดี (Great Experience) ไม่ว่าจะเป็ นในด้านของความสนุ กสนานร่ วมกัน
ของนักท่องเทียวกับพีน้องในครอบครัวของตน ความประทับใจ ความพึงพอใจทีนักท่องเทียวมีต่อ
สถานทีทีได้ไปชม ประสบการณ์ทีไม่ธรรมดา การเติมเต็มสิ งทียังขาดหายไปในชี วิต หรื อความทรงจํา
ทีไม่รู้ลืมทีนักท่องเทียวได้รับ ไม่เพียงแต่เป็ นข้อได้เปรี ยบทีโดดเด่นเท่านั"น แต่ยงั สามารถจะดึงดูด
นักท่ องเที ยวที มี คุ ณภาพสู่ แหล่ งท่องเที ยวนั"นได้ด้วย เพราะจุ ดหมายทางการท่ องเที ยวจะเน้นที
ประสบการณ์ของนักท่องเทียวและการถ่ายทอดประสบการณ์น" นั ๆ ต่อไปอย่างได้ผล
6. ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเทียวทีง่ายขึ"น (Accessibility Easier) ชุ มชนต้องการ
ให้มีการท่องเทียวเกิดขึ"นในชุมชน ควรจะต้องมีระบบการขนส่ งทีมีประสิ ทธิ ภาพและสะดวกสบาย
ต่อนักท่องเทียว
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7. สัญญาของเครื องหมายการค้า (Brand Promise) การสร้างสรรค์เครื องหมายการค้า
ของชุมชน สามารถส่ งเสริ มการท่องเทียวในชุมชนได้เป็ นอย่างดีเพราะจะเป็ นสัญญาณบ่งชี" ทีชุ มชน
จะขับเคลื อนทุกสิ งทุกอย่างสู่ นกั ท่องเทียว และยังส่ งเสริ มให้เกิ ดมุ มมองหรื อภาพลักษณ์ ทีดี ต่อ
แหล่งท่องเทียวนั"นๆ ด้วย
8. ความเป็ นผูน้ าํ (Leadership Shows the Way) การจัดการทีดี เป็ นระบบและสมําเสมอ
มีความจําเป็ นต่อการท่องเทียวของชุมชน ชุมชนจึงควรจัดตั"งองค์กรการท่องเทียวขึ"นโดยมีเป้ าหมาย
ทีชัดเจนด้วยวิสัยทัศน์ของความเป็ นผูน้ าํ เพือเป็ นตัวเชื อมประสานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
อันจะนําสู่ ผลสําเร็ จทางการตลาดทีคุม้ ค่าและมีประสิ ทธิ ผลทีดีทีสุ ดต่อชุมชน
9. ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเทียว (Aesthetics is More than Appearances) เป็ นสิ งทีช่วย
ดึ งดูดนักท่องเที ยว และส่ งเสริ มสภาพเศรษฐกิ จที ดี ให้แก่ แหล่งท่องเที ยวนั"นๆ ซึ งหัวใจหลัก คื อ
ความสะอาด การต้อนรับทีน่ าประทับใจ การดูแลรักษาทีดี ต่อสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเทียว
และชุมชน
10. ความยังยืน (Sustainability) ชุมชนควรมีการพัฒนาแหล่งท่องเทียวในชุ มชนให้ยงยื
ั น
โดยพิจารณาถึงสิ งต่างๆ ดังนี" คือ การรักษาทรัพยากรท้องถิน การสร้างความพึงพอใจ และประสบการณ์
ทีดีมีคุณภาพแก่นกั ท่องเทียวในรู ปแบบทีเคารพต่อผลประโยชน์ของชุ มชนความสมดุลของสภาพ
ความเป็ นจริ งและความยังยืนกลับเศรษฐกิ จ รวมถึ งความสามารถในการรองรับของสังคม เพือนําไปสู่
ความพอเพียงของชุมชนในการรองรับนักท่องเทียว
11. ข้อมูลด้านการท่องเทียว (Tourism Information) การให้ขอ้ มูลด้านการท่องเทียวทีทันเวลา
และมีสาระครบถ้วน คือหนึ งในองค์ประกอบสําคัญต่อการประสบความสําเร็ จของแหล่งท่องเทียวนั"นๆ
ข้อมูลทีเหมาะสมในช่ วงก่อนและระหว่างการเดิ นทางจะส่ งผลอย่างมากต่อจํานวนวันทีนักท่องเทียว
จะพักอยูใ่ นบริ เวณแหล่งท่องเทียว ข้อมูลจากแผ่นพับ เว็บไซด์ แผนที และศูนย์ขอ้ มูลท่องเทียวต่างๆ
จะมีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจและพฤติกรรมของนักท่องเทียวเช่นกัน
12. คุณภาพทีนักท่องเทียวคาดหวัง (Quality is Expected) คุณภาพในการบริ การมีส่วนสําคัญ
ทั"งในการกระตุน้ ให้นกั ท่องเทียวใช้จ่าย การชักจูงให้นกั ท่องเทียวกลับมาเยือนอีกครั"งหนึ งและการ
แนะนําแหล่งท่องเทียวด้วยการพูดต่อๆกันแบบปากต่อปาก ซึ งมีผลต่อความรุ่ งเรื องของแหล่งท่องเทียว
ในระยะยาว
13. การเฉลิมฉลองในสิ งทีแตกต่าง (Celebrate What’s Different) ความนําความแตกต่าง
หรื อเอกลักษณ์ของแต่ละแหล่งท่องเทียวมาเป็ นจุดขายหรื อเครื องหมายการค้าของแหล่งท่องเทียวนั"นๆ
และควรจะเน้นสร้างประสบการณ์ซึงดูพิเศษและไม่เหมือนใครให้แก่นกั ท่องเทียวด้วย
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14. สิ งอํานวยความสะดวกขั"นพื"นฐาน (Infrastructure That Counts) นอกเหนื อจากโรงแรม
ที พัก ความบันเทิ ง แหล่ ง ท่องเที ยว และร้ า นอาหาร ซึ งเป็ นจุ ดสํา คัญในการท่องเที ยวแล้วยัง มี
สัญญาณจราจร ป้ ายบออกทาง ห้องนํ"า ข้อมูลสําหรับนักท่องเทียว สวนทีรื นรมย์ และสถานทีจอดรถ
การผสมผสานของสิ งอํานวยความสะดวกขั"นพื"นฐานทีเหมาะสม จะสามารถดึ งดู ดนักท่องเที ยว
ทําให้นกั ท่องเทียวพึงพอใจ และอํานวยความสะดวกแก่ชุมชนทีเป็ นเจ้าของแหล่งท่องเทียวนั"นด้วย
พร้อมกัน
15. การช็อปปิ" งเป็ นรายได้หมุนเวียน (Shopping the Money Spinner) โดยการทีนักท่องเทียว
เดิ นจับจ่ายซื" อของถื อเป็ นรายได้จากภายนอกทีมีส่วนสําคัญในการดึงดูดเงินทุนจากภายนอกเข้าสู่
ชุมชน เพือนํามาเป็ นเงินทุนในการพัฒนาการท่องเทียวในสถานทีนั"น
16. เงินทุนสนับสนุ นทีสมําเสมอ (Consistent Funding) ควรมีการสนับสนุ นด้านเงินทุน
จากองค์กรทีเกี ยวข้องอย่างสมําเสมอ เพือภาคธุ รกิ จทีเกี ยวข้องสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื อง
มีอตั ราการเติบโตของการท่องเทียวทียังยืนและไม่หยุดนิง
17. ทักษะและความชํานาญ (Skill and Expertise) การท่องเทียวจัดเป็ นผูส้ ร้างแรงงานทีมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เป็ นแรงงานทีเป็ นกันเอง และเป็ นนักทํางานมืออาชี พซึ งต้องการทักษะเชิ งกลยุทธ์
และการจัดการทีดีในทุกๆ ส่ วน ภาคธุ รกิจจึงควรทํางานร่ วมมือกันกับภาคการศึกษาในการผลิตแรงงาน
ทีมีคุณภาพเพือพัฒนาธุ รกิจท่องเทียวให้แข็งแกร่ งขึ"น
ดังนั"น จึงสรุ ปได้ว่า การจัดการท่องเทียวชุ มชน ต้องเกิ ดจากจิตสํานึ กร่ วมของชุ มชนทีมี
ความคิดริ เริ มตรงกัน ร่ วมกันทํางานอย่างมีเป้ าหมายทีสอดคล้องกับหลักการ ทฤษฏี แนวคิดทีเหมาะสม
โดยคํานึงถึงสภาพทีแท้จริ ง ทีเกียวข้องตามระบบของอุตสาหกรรมการท่องเทียวในแหล่งท่องเทียว
ทีชุ มชนเป็ นเจ้าของ โดยอาศัยการผสานความรู ้ ทางศาสตร์ และศิลป์ ในการจัดการธุ รกิ จ คํานึ งถึ ง
สิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ เข้ากับคุณภาพของการบริ การเพือสร้ างความประทับใจแก่นกั ท่องเทียว
และชุ มชน เพือเป็ นแกนหลักขึ"น และเป็ นตัวเชื อมประสานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ร่ วมกัน
ทํางานอย่างมุ่งมัน ตั"งใจในระยะยาว โดยต้องสร้ างจริ ย ธรรม ควบคู่ ไปกับ การเป็ นนักธุ รกิ จที ดี
ย่อมจะนําชุ มชนสู่ ผลสําเร็ จทีดี ทีสุ ด สร้ างความภาคภูมิใจในตนเองและสร้ างรายได้เสริ มให้แก่ชุมชน
ได้อย่างยังยืน (สุ จิตราภา พันธ์วไิ ล และธี รเทพ ชนไมตรี . 2550 : 21)
การเรี ยนรู้
ความหมายของการเรี ยนรู้
วิชิต นันทสุ วรรณ และจํานง แรกพินิจ (2541 : 3) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ เป็ นธรรมชาติ
ประการหนึ งของมนุ ษย์ เรี ยนรู ้เพือดํารงอยูข่ องตนในท่ามกลางธรรมชาติ เรี ยนรู ้การอยู่ร่วมกันกับ
คนอืนในสังคม เรี ยนรู ้ ปรากฏการณ์ ต่างๆ การเรี ยนรู ้ทาํ ให้เกิดการสะสมมวลความรู ้ อนั เป็ นการพัฒนา
ทีควบคู่กบั การพัฒนาวิธีการถ่ายทอดและวิธีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนือง
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สุ ดใจ เหล่าสุ นทร (2549 : 8) กล่าวว่าการเรี ยนรู ้เป็ นการทําให้เกิดการเปลียนแปลงหรื อเกิด
มีความสามารถในการกระทํา โดยจะมีการเปลียนแปลงในความคิดหรื อความสามารถในการกระทําขึ"น
และควรอยู่ในระดับของการกระทําได้ดว้ ยตนเอง และกระบวนการเรี ยนรู้ ของมนุ ษย์เกิ ดขึ"นตลอดเวลา
ทีปฏิสัมพันธ์กบั สิ งภายนอก
สัญญา สัญญาวิวฒั น์ (2542 : 157) ได้กล่าวถึงปั จจัยทีทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ในระดับปั ญญา
ประกอบด้วย 1) การสร้างปั ญญาต้องเริ มต้นด้วยการแสวงหาผูม้ ีปัญญา 2) การศึกษาคําสอนของผูม้ ี
ปั ญญา โดยการฟั งทุ่มลึกกว่าระดับการได้ยิน นันคือ มีความตั"งใจ เอาใจใส่ รู ้ความหมาย องค์ประกอบ
และจดจําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่อไป 3) การพิจารณาใครครวญด้วยตนเอง เป็ นการอาศัย
ศักยภาพ หรื อความสามารถทีมีอยูใ่ นตนซึ งทางศาสนธรรมเรี ยกว่า โยนิ โสมนสิ การ หรื อคิดอย่าง
แยบคาย และ 4) การลงมือปฏิบตั ิปัจจัยทั"ง 3 อย่างมีสติ รู ้ ตวั ตั"งใจทํา ทําด้วยความประณี ต แนบเนี ยน
สังเกต และการศึกษาผลทีเกิดจากการกระทําก็จะรู ้วา่ ถูกหรื อผิด ควรเพิมหรื อลด แก้ไขสิ งใด ปั ญญา
จากประสบการณ์เป็ นปั ญญาขั"นสู ง
ทั"งนี"สาํ นักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ระบุถึงวิธีการรู ้
ไว้ในมาตรา 6 ว่า ต้องคํานึงถึงการเข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้ทีสอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผูเ้ รี ยนรู ้
ทุกกลุ่มเป้ าหมาย มีการพัฒนาแหล่ งการเรี ยนรู ้ ให้มีความหลากหลายทั"งส่ วนทีเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ น
และส่ วนทีนําเทคโนโลยีเพือการศึกษา และให้จดั กรอบหรื อแนวทางการเรี ยนรู ้ทีเป็ นคุณประโยชน์
ต่อผูเ้ รี ยนรู ้ (สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. ออนไลน์ : 2551)
ทิศนา แขมมณี (2553 : 17) กล่าวถึง องค์ประกอบในบริ บทของการเรี ยนรู ้ใกล้ตวั ผูเ้ รี ยนรู ้
ว่าจะประกอบด้วย ผูใ้ ห้ความรู ้ ผูเ้ รี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนรู ้และสภาพแวดล้อม ซึ งชุ มชน จะมีอิทธิ พล
ต่อการเรี ยนรู ้ ได้หลายทาง คือ บุคลากรในชุ มชน ทรัพยากร สภาพเศรษฐกิ จ สังคม และการเมือง
ของชุมชน ซึ งส่ งผลต่อค่านิยมและวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ของชุมชน
พัชริ นทร์ สิ รสุ นทร (2547 : 140) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้เป็ นหัวใจของการพัฒนาทีวางอยูบ่ น
พื"นฐานของการประยุกต์ใช้กลไกทางสังคม วัฒนธรรม เพือการสร้างสรรค์ความเข้มแข็งของสถาบัน
ทางสังคม ซึ งได้แก่ ชุ มชนและองค์กรทางสังคมต่างๆ ดังนั"น การเรี ยนรู ้ จึงครอบคลุ มไปถึ งการ
เปลี ยนแปลงพฤติกรรมอันเกิ ดจากกระบวนการทั"งทีเป็ นทางการตามระบบของโรงเรี ยนและทีเกิ ดขึ" น
ในวิถีชีวิต ลักษณะสําคัญของกระบวนการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 1) คือการกระทํา (Learning is Action)
2) เป็ นภารกิ จของปั จเจกบุคคล (Learning is Individual) 3) ได้รับอิทธิ พลจากบุคคลอืน (Learning is
Influence by Other People) 4) คือการตอบสนองต่อสิ งเร้า (Learning is a Stimuli) และ 5) เกิดขึ"น
ตลอดชีวติ (Learning is Lifelong)
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สรุ ปได้ว่า การเรี ยนรู ้ หมายถึ ง กระบวนการพัฒนาเพื อความเจริ ญงอกงามของบุค คล
และสังคมทีเกิดขึ"นจากกระบวนการเรี ยนรู ้ และปั จจัยเกื"อหนุ นต่างๆ ทีทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่า ง
เหมาะสม และในความหมายของ การจัดการเรี ยนรู ้ คือการจัดการเพือให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ตามความ
ต้องการของบุ คคลที ครอบคลุ มองค์ประกอบการเรี ยนรู ้ และครอบคลุ มแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ 4
องค์ประกอบ คือ 1) โครงสร้างการจัดการเรี ยนรู ้ 2) กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ 3) กลไกการจัดการเรี ยนรู ้
และ 4) การประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้
แนวคิดการเรียนรู้
แนวคิดการเรี ยนรู ้ เป็ นแนวคิดทีใช้อธิ บายลักษณะการเรี ยนรู ้และการเปลียนแปลงพฤติกรรม
โดยมีแนวคิดเบื"องต้นเกียวกับพฤติกรรมหรื อการกระทําของมนุ ษย์ ซึ งนักคิดเชื อว่ามีความแตกต่างกัน
3 แนว คือ 1) พฤติกรรมหรื อการกระทําของมนุ ษย์เกิ ดขึ"นจากแรงกระตุน้ ภายในตัวเอง (Active)
2) พฤติกรรมหรื อการกระทําของมนุ ษย์เกิดขึ"นจากอิทธิ พลของสิ งแวดล้อม มิใช่มาจากแรงกระตุน้
ภายใน (Passive or Reaction) และ 3) พฤติกรรมหรื อการกระทําของมนุ ษย์เกิ ดขึ"นทั"งจากสิ งแวดล้อม
และจากแรงกระตุน้ ภายในตัวบุคคล (Interactive) (ทิศนา แขมมณี . 2553 : 44) ทั"งนี"ในช่วงศตวรรษ
ที 20 เป็ นช่วงทีมีนกั คิดจํานวนมากให้ความสําคัญต่อแนวคิดทฤษฏีการเรี ยนรู ้ ซึ งในการศึกษาวิจยั
ครั"งนี" ได้นาํ ทฤษฏี การสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) มาเป็ นแนวคิดทฤษฏี หลักใน
การจัดการเรี ยนรู ้ โดยผสมผสานเข้าด้วยกัน กับแนวคิดกลุ่มพฤติกรรมนิ ยม (Behaviorism) แนวคิด
กลุ่มพุทธิ นิยมหรื อปั ญญานิยม (Cognitivism) และแนวคิดกลุ่มมนุษย์นิยม (Hummanism) ดังนี"
แนวคิดกลุ่มพฤติกรรมนิ ยม (Behaviorism) นักคิดในกลุ่มนี" จะมองพฤติกรรมของมนุ ษย์
ในลักษณะทีเป็ นกลาง พฤติกรรมหรื อการกระทําของมนุ ษย์เกิดขึ"นจากอิทธิ พลของสิ งแวดล้อมภายนอก
การเรี ยนรู ้ ของมนุ ษย์จึงเกิ ดการเชื อมโยงระหว่างสิ งเร้ าและการตอบสนองประกอบด้วยแนวคิ ด
ของธอร์ นไดด์ (Thorndinke) พาฟลอฟ (Pavlov) และสกินเนอร์ (Skinner) ซึ งประมวลสรุ ปเป็ นแนวคิด
ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้วา่ การตอบสนองโดยการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนรู ้ได้ลองผิดลองถูกบ้างจะทําให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ในวิธีการแก้ปัญหา และจดจําการเรี ยนรู ้ ได้ดี การสร้ างความพร้ อมและสร้ าง
บรรยากาศทีเอื"อต่อการเรี ยนรู ้ เป็ นสิ งจําเป็ น ทีจะทําให้ผูเ้ รี ยนรู ้ เกิ ดความอยากรู ้อยากเห็ น และเกิ ด
การเชื อมโยงความรู ้เดิ มมาสู่ ความรู ้ ใหม่ การใช้สิงเร้ าหรื อแรงจูงใจทีเหมาะสมตามความต้องการ
ทางธรรมชาติของผูเ้ รี ยนรู ้ จะส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ทีดี และถ่ายโยงพฤติกรรมการตอบสนองนี"ไปยัง
สถานการณ์อืนๆได้
แนวคิดกลุ่มพุทธิ นิยมหรื อปั ญญานิ ยม (Cognitivism) จะมุง้ เน้นกระบวนการทางความคิดว่า
นอกจากการเชือมโยงระหว่างสิ งเร้าและการตอบสนองแล้ว การเรี ยนรู ้ยงั เป็ นกระบวนการคิดทีเกิด
จากการสะสมข้อมูล การสร้างความหมาย และความสัมพันธ์ของข้อมูลและการดึงข้อมูลออกมาใช้
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ในการกระทําเพื อแก้ปั ญหาต่ า งๆ และการเรี ย นรู ้ เป็ นกระบวนการของมนุ ษ ย์ที จะสร้ า งความรู ้
ความเข้าใจให้กบั ตนเอง โดยมีนกั คิดสําคัญได้แก่ กลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt) เคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin)
เพียเจย์ (Piaget) และบรู เนอร์ (Bruner)
ซึ งประมวนผลสรุ ปเป็ นแนวคิดในการจัดการเรี ยนรู ้วา่ กระบวนการคิดเป็ นกระบวนการ
สําคัญในการเรี ยนรู ้ การจัดประสบการณ์และการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์มากและหลากหลาย
จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถคิดแก้ปัญหา คิดริ เริ มและสามารถคิดแบบหยังเห็นได้จากการจัดการเรี ยนรู ้
โดยเสนอภาพรวมให้ผเู ้ รี ยนรู ้เห็นและเข้าใจก่อนการเสนอส่ วนย่อยจะช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี ควรให้
โอกาสผูเ้ รี ยนใช้ประสบการณ์ เดิ มมาเติ มให้สมบูรณ์ และการจัดประสบการณ์ ใ ห้ผูเ้ รี ย นค้นพบ
การเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ทีมีความหมายสําหรับผูเ้ รี ยนรู ้มากทีสุ ด
แนวคิ ดกลุ่ มมนุ ษย์นิยม (Hummanism) จะให้ความสนใจด้านจิ ตใจ คุ ณค่าความดี งาม
ความสามารถของมนุ ษย์ โดยเชื อว่ามนุ ษย์ตอ้ งการรู ้ จกั และพัฒนาตนเอง จากการรู ้ จกั ตนเองตาม
ความเป็ นจริ ง โดยประสบการณ์ที ดืมดํา ปิ ติ (Peak Experience) ด้วยสภาพทีสมบูรณ์ ผสมกลมกลืน
อิสระและเสรี ภาพ จะเป็ นช่ วงเวลาแห่ งการรู ้ จกั ตนเองตามความเป็ นจริ ง บุคคลทีเป็ นเช่ นนี" บ่อยๆ
จะสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ ความเป็ นมนุ ษย์ทีสมบูรณ์ได้ โดยมีนกั คิดสําคัญ ได้แก่ มาสโลร์ (Maslow)
เปาโล แฟร์ (Faire) และอิวาน ชิลลิช (Ivan lllich)
ซึ งประมวลสรุ ปเป็ นแนวคิดในการจัดการเรี ยนรู ้ได้วา่ การเข้าใจถึงความต้องการพื"นฐาน
ของมนุ ษย์ และการช่วยให้ผูเ้ รี ยนรู ้สามารถตอบสนองความต้องการพื"นฐานของตน จะทําให้เกิด
การเรี ยนรู ้และพัฒนาการทีดี ผูใ้ ห้การเรี ยนรู ้ควรใช้วิธีช" ี แนะและคอยช่วยเหลือผูเ้ รี ยน หรื อจัดการเรี ยนรู ้
ทีเน้นกระบวนการ (Process Learning) ทีผูเ้ รี ยนรู ้จะนําไปใช้ได้ต่อไป ในด้านระบบการศึกษาควรเป็ น
ระบบทีให้อิสรภาพและเสรี ภาพในการเรี ยนรู ้ ซึ งเปาโล แฟร์ (Faire) และ อิวาน ซิ ลลิ ช (Ivan sillich)
ได้กล่าวว่า ผูเ้ รี ยนต้องถูกปลดปล่อยออกจากการถูกกดขีและการเรี ยนรู ้ ทีไม่จาํ เป็ นต้องอยู่ภายใน
ระบบของโรงเรี ยน การศึกษาควรเกิ ดขึ"นตลอดชี วิตแบบเป็ นไปตามธรรมชาติ (ทิ ศนา แขมมณี .
2553 : 77)
จากแนวคิดในการจัดการเรี ยนรู ้ของกลุ่มนักคิดดังกล่าวจะเห็ นได้ว่าทุกแนวคิดได้ยึดหลัก
การเรี ยนรู ้ ทีเน้นผูเ้ รี ยนรู ้ เป็ นศูนย์กลาง ผูใ้ ห้การเรี ยนรู ้ ตอ้ งวางแผนในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
โดยเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นรู ้ แสดงศัก ยภาพของตนเองอย่า งเต็ม ที และสร้ า งสรรค์ใ ห้เกิ ดความรู ้
และประสบการณ์ ใหม่ได้ด้วยตนเอง ซึ งในการศึ กษาวิจยั ครั"งนี" ผูว้ ิจยั จะเชื อมโยงและนําจุ ดเด่ น
ของแต่ ล ะแนวคิ ด ไปผสมผสานกับ ทฤษฏี ห ลัก ที ใช้คื อทฤษฏี ก ารสร้ า งองค์ค วามรู ้ ด้วยตนเอง
(Constructivism) ดังรายละเอียดต่อไปนี"
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การสร้ างองค์ ความรู้ ด้วยตนเอง (Constructivism)
การสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) มีพ"ืนฐานจากแนวคิดการพัฒนาในทาง
เชาวน์ปัญญาของวีก็อทสกี" (Vygotsky) และเพียเจต์ (Piaget) ทั"งนี" สอดคล้องและเชื อมโยงกับแนวคิด
ทฤษฏีพหุ ปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ของการ์ ดเนอร์ (Gardner) ซึ งให้ความสัมพันธ์
กับบริ บททางวัฒนธรรมของผูเ้ รี ยนรู ้ (ทิศนา แขมมณี . 2553 : 86)
เพียเจต์ อธิ บายว่า พัฒนาการเชาว์ปัญญาของบุคคลมีการปรับตัวผ่านทางกระบวนการซึ มซับ
หรื อดูดซึ ม (Assimilation) กระบวนการปรับโครงสร้ างทางเชาว์ปัญญา (Accommodation) พัฒนาการ
เกิดขึ"นเมือบุคคลรับและซึ มซับข้อมูลหรื อประสบการณ์ใหม่เข้าไปสัมพันธ์กบั ความรู ้หรื อโครงสร้าง
ทางปั ญญาทีมีอยูเ่ ดิมนั"น หากไม่สามารถสัมพันธ์กนั ได้ก็จะเกิดภาวะไม่สมดุลขึ"น (Dissquilibrium)
บุคคลพยายามปรับสภาวะให้อยูภ่ ายใต้สภาวะโดยใช้กระบวนการปรับโครงสร้ างทางปั ญญา เพียเจต์
เชื อว่า คนทุกคนจะมีพฒั นาเชาว์ปัญญาไปตามลําดับขั"น จากการมีปฏิ สัมพันธ์และประสบการณ์
กับสิ งแวดล้อมตามธรรมชาติ และประสบการณ์ทีเกียวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิ ตศาสตร์ รวมทั"ง
การถ่ายทอดความรู ้ทางสังคม(Social Transmission) วุฒิภาวะ (Maturity) และกระบวนการพัฒนาความ
สมดุล (Equilibration) ของบุคคลนั"น ส่ วน วีก็อทสกี"ได้ให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมและสังคมมาก
โดยอธิ บายว่ามนุ ษย์ได้รับอิทธิ พลจากสิ งแวดล้อมตั"งแต่แรกเกิ ด ซึ งนอกจากสิ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
แล้วยังมีสิงแวดล้อมของสังคมหรื อวัฒนธรรม ทีแต่ละสังคม สร้ างขึ"น ดังนั"นสถาบันสังคมต่างๆ
จึงมีอิทธิ พลต่อการพัฒนาเชาว์ปัญญาของแต่ละบุคคลมาก
จากแนวคิ ดทฤษฏี การสร้ างองค์ความรู ้ ด้วยตนเองนั"น นักการศึ กษาได้นาํ มาเป็ นหลัก
ในการจัดการเรี ยนรู ้ ทีจะทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างองค์ความรู ้ได้ดงั ต่อไปนี"
1. ตามทฤษฏี การสร้างความรู ้ ผลของการเรี ยนรู ้ มุ่งเน้นไปทีกระบวนการสร้ างความรู ้
(Process of Knowledge Construction) และการตระหนักรู้ในกระบวนการนั"น (Reflexive Awareness of
that Process) เป้ าหมายการเรี ยนรู ้ตอ้ งมาจากการปฏิบตั ิงานจริ ง (Authentic Tasks) ผูจ้ ดั การเรี ยนรู ้
จะต้องเป็ นตัวอย่างและฝึ กฝนกระบวนการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเห็น ผูเ้ รี ยนจะต้องฝึ กฝนด้วยตนเอง
2. เป้ าหมายของการจัดการเรี ยนรู ้จะเปลียนจากการถ่ายทอดให้ผเู ้ รี ยนได้รับสาระความรู ้
ทีแน่ นอนตายตัว ไปสู่ การสาธิ ตกระบวนการแปลและสร้ างความหมายที หลากหลาย การเรี ยนรู ้
ทักษะต่างๆ จะต้องมีประสิ ทธิ ภาพถึงขั"นทําได้และแก้ปัญหาจริ งได้
3. ในการจัดการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูม้ ีบทบาทในการเรี ยนรู ้อย่างตืนตัว (Active) ผูเ้ รี ยน
จะต้องเป็ นผูจ้ ดั กระทํากับข้อมูลหรื อประสบการณ์ต่างๆ และจะต้องสร้างความหมายให้กบั สิ งนั"น
ด้วยตนเอง โดยการให้ผูเ้ รี ยนอยูใ่ นบริ บทจริ ง ทีเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์กบั สื อ วัสดุ อุปกรณ์
สิ งของหรื อข้อมูลต่างๆ ทีเป็ นของจริ งและมีความสอดคล้องกับความสนใจของผูเ้ รี ยน โดยผูเ้ รี ยน
สามารถจะกระทําการศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ ทดลอง ลองผิดลองถูกกับสิ งนั"นๆ จนเกิดเป็ นความรู ้
ความเข้าใจขึ"น
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4. ในการจัดการเรี ยนรู ้จะต้องพยายามสร้างบรรยากาศทางสังคมจริ ยธรรม(Sociomoral)
ให้เกิ ดขึ"น กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนจะต้องมีโอกาสเรี ยนรู ้ ในบรรยากาศทีเอื"อต่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ซึ งถื อว่าเป็ นปั จจัยสําคัญของการสร้ า งความรู ้ เช่ น การร่ วมมื อ การแลกเปลี ยนความรู ้ ความคิ ด
และประสบการณ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน และบุคคลอืนๆ จะช่วยให้การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนกว้างขึ"น
ซับซ้อนขึ"น และหลากหลายขึ"น
5. ในการเรี ย นรู ้ ผูเ้ รี ยนจะมี บทบาทในการเรี ย นรู ้ อย่า งเต็มที โดยผูเ้ รี ยนจะนําตนเอง
และควบคุมตนเองในการเรี ยนรู ้ เช่ น ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูเ้ ลื อกสิ งทีต้องการเรี ยนเอง ตั"งกฎระเบียบเอง
แก้ปัญหาทีเกิดขึ"นเอง ตกลงกันเองเมือเกิ ดความขัดแย้งหรื อมีความคิดเห็ นแตกต่างกัน เลือกผูร้ ่ วมงาน
ได้เอง และรับผิดชอบในการดูแลรักษาห้องเรี ยนร่ วมกัน
6. ในการเรี ยนรู ้ ผูจ้ ดั การเรี ยนรู ้จะเป็ นผูใ้ ห้ความร่ วมมือ อํานวยความสะดวกและช่วยเหลื อ
ผูเ้ รี ยนให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ได้ โดยทําหน้าทีช่ วยสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิ ดแก่ผเู ้ รี ยนมีการจัดเตรี ยม
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีตรงกับความสนใจของผูเ้ รี ยน ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําทั"งด้านวิชาการและด้านสังคม
แก่ผเู ้ รี ยน ดูแลให้ความช่วยเหลื อผูเ้ รี ยนทีมีปัญหาตลอดจนมีความเป็ นประชาธิ ปไตยและมีเหตุผล
ในการสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยนด้วย
ดัง นั"น การเรี ย นรู ้ ตามแนวคิ ดทฤษฏี ก ารสร้ า งองค์ค วามรู ้ ด้วยตนเอง (Constructivsm)
และฐานคิดจากแนวคิดกลุ่มพฤติกรรมนิ ยม (Behaviorism) แนวคิดกลุ่มพุทธิ นิยมหรื อปั ญญานิ ยม
(Cognitivism) และแนวคิ ดกลุ่มมนุ ษยนิ ยม (Hummanism) จึ งเป็ นกระบวนการที ผูเ้ รี ยนจะต้อง
กระทําข้อมูล ไม่ใช่ เพียงแต่รับข้อมูลมา โดยกระบวนการเรี ยนรู ้ จะเป็ นกระบวนการปฏิ สัมพันธ์
ในสมองควบคู่ไปกับกระบวนการทางสั งคม ทั"งนี" รูปแบบการจัดการเรี ย นรู ้ ที ดี ควรเป็ นไปด้วย
บรรยากาศทีเอื" อต่อปฏิ สัมพันธ์ทางสังคม ส่ งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ การแลกเปลี ยน
เรี ยนรู ้ ความคิดและประสบการณ์ การจัดการปฏิสัมพันธ์กบั สังคมและสิ งแวดล้อมด้วยแหล่งเรี ยนรู ้
ภูมิปัญญา วัฒนธรรม สื อนวัตกรรมทีเหมาะสมเพียงพอ
การเรี ยนรู้ ทางสั งคม (Social Learning)
การเรี ยนรู ้ทีให้ความสําคัญต่อการรู ้คิด (Cognitive) และมีความเชือว่า โดยส่ วนมากมนุ ษย์
จะเรี ยนรู ้โดยการสังเกตตัวแบบหรื อการลอกเลียนแบบ เนื องจากมนุ ษย์มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยน
และสิ งแวดล้อมในสังคม ซึ งทั"งผูเ้ รี ยนและสิ งแวดล้อมมีอิทธิ พลต่อกัน และทฤษฏีการเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
รู ้คิดทางสังคม (Social Cognitive Learning) มีข" นั ตอนการเรี ยนรู ้โดยการเลียนแบบ คือ ความใส่ ใจ
(Attention) การเรี ยนรู ้ในลักษณะนี" จะเกิดขึ"นได้ก็ต่อเมือมีความสนใจและเอาใจใส่ ต่อตัวแบบกิจกรรม
ของตัวแบบกระบวนการจํา (Retention) ผูส้ ังเกตต้องบันทึกสิ งทีสังเกต กิจกรรมหรื อข้อมูลข่าวสารได้
ทั"งนี" เพือการนํากลับคืนมาอธิ บายการกระทําด้วยการสร้ างภาพในใจหรื อด้วยคําพูด กระบวนการ
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เลียนแบบ (Reproduction) คือการนําสิ งทีบันทึกในความจํามาเป็ นสิ งชี" นาํ ในการเลียนแบบตามตัวแบบ
พฤติกรรมทีแสดงออกไม่ใช่ การลอกแบบอย่างตรงไปตรงมาแต่เป็ นการเลี ยนแบบทีมีความรู ้และความ
เข้าใจ กระบวนการจูงใจ(Motivation) การจูงใจเป็ นสิ งทีสําคัญทีทําให้เกิ ดการเลี ยนแบบ ผูส้ ังเกต
จะเลี ยนแบบพฤติกรรมทีให้ผลดีกบั เขา เช่ น ได้รับแรงเสริ ม หรื อคําชมเชย การจูงใจและการเสริ มแรง
จะมีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้มาก
การเรียนรู้ ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
กุลวดี คงปั" น (2548 : 20) ได้ทาํ การวิเคราะห์หลักพื"นฐานของการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ พบว่า
มีหลักสําคัญๆ ดังต่อไปนี"
1. การเรี ยนรู ้ ของผูใ้ หญ่จะเกิ ดขึ"นได้ง่าย เมือมีการนําประสบการณ์ เดิ มมาประยุกต์ใช้
กับการเรี ยนรู ้ ปัจจุบนั โดยใช้กระบวนการคิดแบบต่างๆ ได้แก่การเปรี ยบเทียบ การอุปมาอุปไมย
กราฟ รู ปภาพ รู ปวาด เกม และอืนๆ
2. การเรี ยนรู ้ ของผูใ้ หญ่เกิ ดขึ"นได้ง่ายในสิ งแวดล้อมของการเรี ยนรู ้ ทีมีความปลอดภัย
ด้านจิตใจ เป็ นทีซึ งบุคคลมีความรู ้สึกสบายทีจะทดลองพฤติกรรมใหม่ๆ
3. การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่จะเกิ ดขึ"นได้ง่าย เมือสิ งทีเรี ยนรู ้ น" นั เกี ยวข้องโดยตรงกับความ
ต้องการและปั ญหาทีบุคคลนั"นมีในขณะนั"น
4. การเรี ยนรู ้ ของผูใ้ หญ่จะเป็ นที พึ งพอใจมากที สุ ด เมื อการเรี ยนรู ้ น" นั ดําเนิ นไปด้วย
ตัวของผูเ้ รี ยนรู ้เอง
5. การเรี ยนรู ้ ของผูใ้ หญ่จะเกิ ดขึ" นได้ง่ายเมื อมีความคาดหวังชัดเจน และมีการแจ้งผล
ย้อนกลับในทันทีและแม่นยํา
6. การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่จะเกิดขึ"นได้ง่ายหากมีการสื อสารสองทางระหว่างครู และผูเ้ รี ยน
ซึ งจะช่วยสนับสนุนให้มีการสะท้อนผลจากผูใ้ หญ่
7. การเรี ยนรู ้ ของผูใ้ หญ่จะเกิ ดขึ"นได้ง่ายขึ" น เมือผูเ้ รี ยนไม่รู้สึกกดดันด้วยเวลาที จํากัด
ซึ งเป็ นไปโดยเจตนา
8. การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่จะเกิดขึ"นได้ง่ายขึ"น เมือครู เป็ นผูใ้ ห้ความสะดวก ยอมรับและจัด
ให้มีการเรี ยนหลายแบบ
9. การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่จะเกิดขึ"นได้ง่ายขึ"น เมือครู ไม่ใช้วิธีการควบคุมกระบวนการสอน
ทั"งหมด แต่ให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการนั"น
10. การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่จะเกิดขึ"นได้ง่ายขึ"น เมือมีกิจกรรมการเรี ยนรู ้หลากหลายทั"งเป็ น
รายบุคคลและเป็ นกลุ่ม
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กล่าวได้ว่า กระบวนการเรี ย นรู ้ สํา หรั บ ผูใ้ หญ่ เกิ ดขึ" นได้จากการนํา ประสบการณ์ เดิ ม
ของแต่ละคนมาประยุกต์ตามความต้องการและแก้ปัญหาของแต่ละคน โดยมีความคาดหวังและเกิดผล
ย้อนกลับได้ทนั ที ด้วยการปฏิ บตั ิกิจกรรมทีหลากหลายตามความพึงพอใจ ไม่ถูกควบคุมด้วยเวลา
และมีวทิ ยากรเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้จึงทําให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างกว้างขวาง
จากแนวคิ ดสรุ ปได้ว่าการเรี ยนรู ้ เพือการพัฒนาท้องถิ นทีเหมาะสมนั"น จะเป็ นกระบวนการ
เรี ยนรู ้ทีกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนรู ้คือคนทุกคนในท้องถินเกิดการเรี ยนรู ้ อันเป็ นการเรี ยนรู ้ที (เสรี พงศ์พิศ.
2548 : 10) กล่าวว่าเป็ นการเรี ยนรู ้ทีมีประสิ ทธิ ภาพก่อให้เกิดการเปลียนแปลง เป็ นการเปลียนแปลง
ที เกิ ดขึ" นจากข้า งใน ไม่ใ ช่ ใ ครไปหยิบ ยืนหรื อยัดเหยีย ดให้ เป็ น “การระเบิ ดจากข้า งใน” ดัง ที
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงสอนโดยกระบวนการเรี ยนรู ้ทางสังคมในลักษณะของการเรี ยนรู ้
ร่ วมกันจะทําให้เกิดพัฒนาการของการเรี ยนรู ้น" นั อย่างรวดเร็ ว และกระบวนการเรี ยนรู ้สําหรับผูใ้ หญ่
ทีจะสามารถนําภูมิปัญญาและประสบการณ์เดิมของแต่ละคนมาประยุกต์ใช้ให้เป็ นทุนต่อการพัฒนา
ท้องถินและสังคมอย่างเหมาะสมสื บเนืองไป
การเรียนรู้ ของชุ มชน
การเรี ยนรู ้ คือปั จจัยหรื อองค์ประกอบทีสําคัญอย่างยิง ทีจะนําไปสู่ ความเข้มแข็งของชุ มชน
เพราะช่ วยทําให้ประชาชนเกิ ดสํานึ กสาธารณะ และตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาสังคม
ประเภทของการเรี ยนรู ้ของชุมชนทีสําคัญๆมี 2 ประเภท คือ
1. การเรี ยนรู ้ ตามระบบโรงเรี ยน จัดโดยสถานศึ กษา อาศัยระบบการเรี ยนในชั"นเรี ยน
เป็ นหลัก และมี ห ลัก สู ต รกํา หนดไว้ต ามระดับ และประเภทของการศึ ก ษาอย่ า งชัด เจน โดยมี
วัตถุประสงค์เพือให้บุคคลได้เรี ยนรู ้ตามจุดหมายของหลักสู ตรเป็ นสําคัญ
2. การเรี ยนในวิถีชีวิต ได้แก่ การเรี ยนรู ้ จากแหล่งเรี ยนรู ้ และสภาพแวดล้อมต่างๆที มี
ความสัมพันธ์กบั วิถีการดําเนินชีวติ ของบุคคลทีมีอยู่
กระบวนการเรี ยนรู ้คือปั จจัยทีสําคัญอย่างยิงทีจะทําให้มนุษย์เกิดปั ญญา ซึ งนับว่าเป็ นสิ งที
จําเป็ นและสําคัญทีสุ ดในกระบวนการพัฒนาสังคม ซึ ง พัชริ นทร์ สิ รสุ นทร (2547 : 189) ได้เสนอ
แนวคิดว่า ลักษณะและกระบวนการเรี ยนรู ้ในวิถีชีวิตคือปั จจัยสําคัญทีทําให้ชุมชนเกิดสํานึ กสาธารณะ
มีความเข้มแข็ง และมีศกั ยภาพการแก้ปัญหาทีซับซ้อนตลอดจนสามารถเผชิ ญหน้ากับวิกฤตการณ์ต่างๆ
ทีเกิดขึ"นได้ และได้เสนอลักษณะตลอดจนกระบวนการเรี ยนรู ้ไว้ ดังนี"
1. กระบวนการเรี ยนรู ้ ทีมี ลกั ษณะเป็ นกลุ่ ม โดยอาศัยการพูดคุ ยแลกเปลี ยนความคิ ดเห็ น
วิพากษ์วิจารณ์ ปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาทีจะเกิ ดขึ"น ซึ งอาจทําได้โดยการระดมสมอง
การพูดคุยแบบเฉพาะเจาะจงแบบกลุ่ม (Focus Group Discussion)
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2. กระบวนการเรี ยนรู ้ของชุ มชน เกิดจากการปฏิ บตั ิจริ ง เพือพัฒนาทักษะในการแก้ไข
ปั ญหา พลวัตของการเรี ยนรู ้ แบบนี" เกิดขึ"นจากการแลกเปลียนประสบการณ์ ความคิดเห็นแนวทาง
แก้ไข และทักษะการวิเคราะห์ของชุ มชนซึ งกระบวนการนี" อาจเกิ ดขึ"นซํ"าแล้วซํ"าอีก เพือพัฒนาปั ญญา
และทักษะของสมาชิ กในชุ มชน ซึ งเน้นหลักการเรี ยนรู ้ แบบมี ปฏิ สัมพันธ์จากการกระทําร่ วมกัน
(Interactive Learning Through Action)
3. กระบวนการเรี ยนรู ้ของชุ มชน จากการแก้ปัญหาชี วิต (Problem Oriented) เป็ นการเรี ยนรู ้
ทีเกิ ดขึ" นจากการพยายามแก้ไขปั ญหา ซึ งก่ อให้เกิ ดการยกระดับของสติ ปัญญาของคนในชุ มชน
พัฒนาทักษะในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาด้วยสติและวุฒิภาวะอันนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของบุคคลในชุมชนในภาพรวมโดยการเรี ยนรู ้แบบนี"เป็ นการเรี ยนรู ้จากสิ งทีใกล้ตวั ของผูเ้ รี ยนเอง
ก่อนทีจะทําความเข้าใจในปั ญหา หรื อสถานการณ์ทีเกิดขึ"นและแก้ปัญหาในทีสุ ด
4. กระบวนการเรี ยนรู ้ ของชุ มชน เป็ นการเรี ยนรู ้ และการทํางานร่ วมกันอย่างเป็ นเครื อข่าย
ซึ งเป็ นความสัมพันธ์ในแนวราบมากกว่าแนวดิง โดยความเชื อมโยงของเครื อข่ายนี" เป็ นการเรี ยนรู ้
จากประสบการณ์ของกันและกัน การแลกเปลียนความคิดและทรัพยากรระหว่างกันตามความสมัครใจ
มีการช่วยเหลือเกื"อกูล มีการติดต่อสื อสารทีไม่มีการบังคับบัญชา ไม่มีโครงสร้างอํานาจ จุดรวมทีทําให้
คนเข้ามาเป็ นเครื อข่าย ได้แก่ การมีแนวคิดทีคล้ายคลึงกัน มีความสนใจหรื อทํางานในเรื องใกล้เคียงกัน
การเรี ยนรู ้แบบนี" จึงเป็ นการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ของชุมชนมากกว่าปั จเจกบุคคล
พัชริ นทร์ สิ รสุ นทร (2547 : 140) ได้ให้ความหมายของการเรี ยนรู ้ของชุ มชนมิติในด้าน
การพัฒนาสังคมว่า หมายถึ ง กระบวนการทีทําให้บุคคลสามารถจดระบบความคิด วิเคราะห์ต" งั คําถาม
แสวงหาแนวทางแก้ปั ญหาต่า งๆ จนสามารถนํา ไปสู่ การพัฒนาคุ ณ ภาพชี วิตของตนและชุ ม ชน
ได้แบบยังยืน การเรี ยนรู ้ จึงเป็ นหัวใจของการพัฒนาทีวางอยูบ่ นพื"นฐานของการประยุกต์ใช้กลไก
ทางสังคมวัฒนธรรม เพือการสร้างสรรค์ความเข้มแข็งของสถาบันสังคม ซึ งได้แก่ชุมชนและสังคม
องค์กรทางสังคมต่างๆ ดังนั"น การเรี ยนรู ้จึงครอบคลุมไปถึงการเปลียนแปลงพฤติกรรมอันเกิดจาก
ประสบการณ์ ส่วนบุ คคลที เกิ ดจากกระบวนการ ทั"งทีเป็ นทางการตามระบบของโรงเรี ยน และเกิ ดขึ" น
ในวิถีชีวติ
จิรวัฒน์ พิระสันต์ (2547 : 32) ได้สรุ ปการเรี ยนรู ้ของชุมชน ดังนี"
1. การถ่ ายทอดความรู ้ และประสบการณ์ อยู่บนพื" นฐานทางวัฒนธรรมสั งคมของชุ มชน
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ โดยตรง เร็ วและกว้าง เป็ นการเรี ยนรู้ จากการปฏิ บตั ิจริ ง ผูร้ ู ้ และผูท้ าํ หน้าทีถ่ายทอด
ความรู ้และประสบการณ์ เป็ นผูท้ ีได้รับยกย่องและยอมรับจากผูเ้ รี ยน ชาวบ้านทัวไปในชุ มชน เพราะว่า
คนเหล่านั"นไม่ได้เป็ นผูร้ ู ้หรื อผูน้ าํ เฉพาะด้านเท่านั"น แต่ยงั เป็ นแบบอย่างในการใช้ชีวิตหรื อดํารงตน
อยู่ในสังคมให้กบั คนทัวไป กระบวนการเรี ยนรู ้ ของชุ มนจึ งไม่ได้มุ่งเฉพาะตัวความรู ้ หรื อเทคนิ ค
แต่รวมถึ งแนวคิดศีลธรรมและจริ ยธรรมหรื อเรี ยนรู ้ วิถีชีวิตผูร้ ู ้ ผูน้ าํ และชุ มชนที เรี ยนกว่าเรี ยนรู ้
แบบองค์รวม
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2. บทบาทของชุมชนในการสนับสนุนและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ คือ การสนับสนุ น
และพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ ให้เข้มแข็งและยังยืน ซึ งบทบาทในการสร้าง สนับสนุ น และพัฒนา
การเรี ยนรู ้มีลกั ษณะเป็ นกระบวนการเกิดขึ"นพร้ อมๆ กันและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันตลอดเวลาในรู ปแบบ
ขององค์กรชาวบ้านหรื อองค์กรชุ มชน โดยการกระตุน้ และสนับสนุ นให้ชาวบ้านมีความสามารถ
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เงิ นทุน และความรู ้ ร่วมกัน การจัดการร่ วมกันนี" คือ จุดเริ มต้น
ขององค์กรชุมชน มีการสร้างและพัฒนาสถาบันการเรี ยนรู ้ของชุ มชน คือ การรักษาองค์กรชาวบ้าน
กระบวนการเรี ยนรู ้ทีเกิดขึ"นแล้วให้คงอยูแ่ ละสื บทอดไปสู่ ลูกหลาน โดยชักนําชาวบ้าน เด็กและเยาวชน
ให้เข้ามาร่ วมกิจกรรมเพือให้เกิดการเรี ยนรู ้และถ่ายทอดประสบการณ์ทีมีอยูอ่ อกไปอย่างกว้างขวาง
เรี ยกกระบวนการเรี ยนรู ้และถ่ายทอดนี"วา่ “ มหาวิทยาลัยชาวบ้าน” และ “ มหาวิทยาลัยชุมชน”
กล่าวได้วา่ การเรี ยนรู ้ทีเกิดขึ"นของชุมชนในปั จจุบนั มีลกั ษณะของการเชื อมโยงและพึงพา
อาศัยกันเป็ นกลุ่มและมีความเป็ นเครื อข่ายมากขึ"น ซึ งวิชิต นันทสุ วรรณ และจํานง แรกพินิจ (2541 : 5)
กล่าวว่าเวทีชาวบ้านจะเป็ นเงือนไขเริ มต้นของการเชือมโยงคนเข้าสู่ การแลกเปลียนเรี ยนรู ้ก่อให้เกิด
เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ มีการสื อสารการรวมกลุ่มผูร้ ู ้เพือแลกเปลียนและพัฒนาความรู ้ เกิ ดครู ชาวบ้าน
และปราชญ์ทอ้ งถิน และเกิดการพัฒนาสู่ องค์กรเครื อข่ายต่อไป ทั"งนี" ในการจัดการศึกษาเพือให้เกิด
ผลกระทบทางบวกต่อการเสริ มสร้างระบบความรู ้ของท้องถินให้แข็งแรงนั"นต้องใช้กระบวนการสร้าง
การแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้และสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุ มชน หมายถึ งการยอมรับการดํารงอยู่
ของชุ ดความรู ้ของชาวบ้าน (สี ลาภรณ์ บัวสาย. 2547 : 30) โดยมีองค์ประกอบของกระบวนการเรี ยนรู ้
ในวิถีชีวิต คือ คน ความรู ้ และทรัพยากร โดยอาศัยกลไกทางสังคมที สําคัญ ได้แก่ 1) เครื อข่าย
และองค์กรของชาวบ้าน 2) ระบบข้อมูลและสารสนเทศ 3) สถาบันหรื อแหล่งเรี ยนรู ้ ของชุ มชน
และ 4) กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ งทั"ง 4 องค์ประกอบจะต้องมีความสัมพันธ์กนั
การเรี ยนรู้ รูปแบบใหม่
ประเทศไทยได้ใช้การศึกษาเป็ นเครื องมือในการพัฒนาประเทศอย่างเป็ นระบบเป็ นครั"งแรก
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยดําเนิ นการตามแบบยุโรปตะวันตก
ซึ งผลของการดําเนิ นการดังกล่าวก็ได้ตกทอดมาจนถึ งปั จจุบนั ต่อมาในภายหลังการเปลี ยนแปลง
การปกครอง การศึกษาก็ได้ถูกให้เป็ นเครื องมือในการกล่อมเกลาทางการเมืองเพือประชาชนในการ
ปฏิบตั ิตามแนวทางรัฐนิ ยม ทีรัฐบาลได้ประกาศใช้ในขณะนั"น ซึ งก็เป็ นไปตามบริ บททางการเมือง
ของประเทศและของโลกในช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น ทั"งนี" พบว่าในช่วงระยะเวลาสี สิ บปี ทีผ่านมา
สภาพการศึกษาของไทยยังไม่สามารถสร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ"นในระหว่างชนชั"น ระหว่างเพศ
ภายในและระหว่างประชาชนชาวไทยด้วยกัน และการศึกษาได้สร้างบุคคลให้มีความแปลกแยกจาก
วัฒนธรรมของตนเอง จนก่อให้เกิดความนิยมชมชอบในวัฒนธรรมต่างถิน
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ประเทศไทยได้กา้ วสู่ แนวทางการพัฒนาประเทศโดยอาศัยแนวคิดทางการพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมมาเป็ นกรอบความคิดในการพัฒนาประเทศ ซึ งได้ใช้การศึกษาเป็ นเครื องมือในการพัฒนา
ประเทศเช่นเดียวกัน โดยจะสังเกตได้จากการประกาศใช้แผนการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2503
แผนการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2520 แผนการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2535 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 แผนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ฉบับต่างๆ ตลอดจนหลักสู ตรทีใช้ในการจัดระบบการศึกษาซึ งกระทรวงศึกษาธิ การ
เป็ นผูจ้ ดั ทําขึ"นมาเป็ นเครื องมือในการจัดการศึกษาและใช้บุคคลากรของกระทรวงศึกษาธิ การให้เป็ น
กลไกหลักในการจัดการศึกษาร่ วมกับกระทรวงอืนๆ ซึ งผลของการจัดการศึกษาในอดี ตทีสื บเนื อง
มาจนถึงปั จจุบนั สามารถนํามาสรุ ปเป็ นบทเรี ยนทีสื บเนืองมาจากการพัฒนาได้ดงั นี"
1. เป็ นการจัดการศึกษาให้กบั คนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะชนชั"นสู งและชนชั"นกลางค่อนข้างสู ง
2. การจัดการศึกษาให้เป็ นไปในลักษณะของการเสาะแสวงหาและเป็ นไปเพือสนอง
ความต้องการของบุคคลจึงอยูใ่ นลักษณะของการจัดการศึกษาทีไม่เป็ นไปตามปรัชญาการศึกษา
3. ในอดี ตสถาบันสงฆ์มีบทบาทในการจัดการศึ กษามาก แต่ในปั จจุ บนั สถาบันสงฆ์
มีบทบาทน้อย ทําให้สถาบันการศึกษาเริ มมีความแปลกแยกจากท้องถินมากขึ"น
4. การจัดการศึกษาด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรม พบว่าการศึ กษา ได้ผลิ ตบุ คคลทีมี ความรู ้
ความสามารถในวิทยาการสมัยใหม่ค่อนข้างสู ง แต่มีคุณธรรมจริ ยธรรมค่อนข้างตําเมือเทียบเคียงกับ
การจัดการศึกษารวมกันระหว่างบ้าน วัดวัง ซึ งเมือเปลียนมาเป็ นบ้าน โรงเรี ยน รัฐทําให้เกิดความนิ ยม
ในวัฒนธรรมแบบบริ โภคนิยมมากขึ"น
5. การจัดการศึกษาเพือการเตรี ยมคนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ งแต่เดิมเป็ นไปเพือให้
ได้บุคคลทีมีคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาประเทศตามแนวของรัฐ แต่ในปั จจุบนั เกิดค่านิ ยมอืน ทีมิได้
นํา ความรู ้ แ ละระสบการณ์ ม าใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกับ สภาพการณ์ ข องประเทศไทย จึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลเสี ยหายต่อการพัฒนาอย่างยิง
6. การขยายการศึกษาในเชิ งปริ มาณ ก่อให้เกิ ดผลกระทบทางลบต่อคุ ณภาพการศึกษา
เป็ นอย่างมาก
7. การศึกษาสอนให้บุคคลมีความรู ้สึกต้องเชื อฟั งคําสังหรื อชิ นกับการปฏิบตั ิตามคําสัง
สอน อบรม มากกว่าทีจะรู ้จกั ใช้ความคิดในการสร้างสรรค์วทิ ยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ
8. ภาวะของเศรษฐกิจการเมืองและสังคม ทีแปรเปลียนตามกระแสโลก ส่ งผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษาทีไม่สามารถปรับตัวได้ทนั กับกระแสความเปลียนแปลงของโลก ซึ งมีผลต่อการ
พัฒนาประเทศและการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์โดยตรง
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จากบทเรี ยนทีสื บเนื องจากการพัฒนาดังกล่าวทําให้การศึกษาซึ งเป็ นตัวกลางในการถ่ายทอด
ประสบการณ์และการพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ตอ้ งปรับเปลียนบทบาท เพือให้สอดรับกับการเปลียนแปลง
ดังทีกล่าวมาข้างต้น การศึกษาสมัยใหม่จึงต้องมีความสามารถในการนําผลของการเปลียนแปลงดังกล่าว
มาใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดประสบการณ์และพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ให้กบั คนในชุ มชน เพือให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนต่อไป
อมรวิชช์ นาครทรรพ (2550 : 122) กล่าวถึงแนวโน้มของพลวัตทางการศึกษาของสังคมโลก
ทีนําไปสู่ การปฏิรูปการศึกษาและการเรี ยนรู ้ในปั จจุบนั ไว้ ดังนี"
1. การเป็ นสังคมความรู ้ (Learning Society) กระแสทัวโลกได้บ่งชี" ว่าโครงสร้างการผลิ ต
ที ซับซ้อนและพึงพิงกับเทคโนโลยีม ากขึ"นตลอดเวลาทําให้แรงงานยุค ใหม่ตอ้ งมี ค วามรู ้ ทักษะ
และความสามารถในการแก้ปัญหาสู งขึ"น
2. การศึกษาเพือกลุ่มเป้ าหมายระดับกว้าง (Mass Education) ความต้องการการเรี ยนรู ้
อย่างต่อเนื องของคนทุ กเพศทุ กวัยทุ กอาชี พจะค่อยๆเปลี ยนโรงเรี ยนให้เป็ นศูนย์สรรพวิทยาการ
ของชุ มชนทีมีกิจกรรมการเรี ยนรู ้หลากหลายและมีระบบเทียบโอนทีดีระหว่างการศึกษาในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพือให้คนสามารถเล่าเรี ยนต่อยอดไปได้จนเต็มศักยภาพ
3. การเรี ยนรู ้จากทุกเมือ (Education on Demand) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะช่ วยให้โรงเรี ยนสามารถหยิบยืนประโยชน์จากการศึกษาไปสู่ กลุ่มเป้ าหมายที กว้างขึ"น เร็ วขึ" น
จนไปสู่ ทุกทีทุกเมือ (Anytime Anywhere Leaning) ในอนาคตอันใกล้ การเรี ยนรู ้และการพัฒนา
เทคโนโลยีในทศวรรษต่อไปจะขึ"นกับความเป็ นไฮเทคของนวัตกรรมทีหลากหลาย
4. การมีนกั จัดการแบบมืออาชี พ (Professionalism) ความคาดหวังและการตรวจสอบ
จากสังคมประกอบกับทรัพยากรทีรัดตัวจะกดดันให้การบริ หารการศึกษาต้องมีความคุม้ ค่า คล่องตัว
ด้วยนักบริ หารจัดการทีอิงแบบธุ รกิจทีไม่มุ่งกําไรมากขึ"น
5. การศึกษาเพือเยียวยากับสังคม (Social Illness) อาการเจ็บป่ วยทางสังคม การทําร้าย
ประหัตประหารกันความเครี ยดในชี วิตสมัยใหม่ ทําให้เรื องคุณธรรมจริ ยธรรม และความเข้มแข็ง
ทางจิตวิญญาณเป็ นโจทย์ใหญ่ต่อไปของการศึกษาทุกระดับ
6. การศึ ก ษาเพื อตัว ตนทางวัฒนธรรมและการดู แ ลตนเองของชุ ม ชน (Localization
Globalization) กระแสการผสมผสานทางวัฒนธรรมโลกาภิวฒั น์ ประกอบกับการรู ้เท่าทันข่าวสาร
ข้อมูลและการมี อาํ นาจปกครองตนเองมากขึ"น จะทําให้ชุมชนเรี ย กร้ องและแสดงความมี ตวั ตน
ทางสังคมวัฒนธรรมและการเมืองมากขึ"น
ทั"งนี" จากการศึกษาของ ภานุ วฒั น์ ภักดี วงษ์ (2547 : 36) ถึ งอิทธิ พลของแนวคิดที มีต่อ
การศึกษาหลังสมัยใหม่ (Postmodern Education) เพือพัฒนาแนวทางการศึกษาทีสามารถพัฒนา
ผูเ้ รี ยนและสังคมอย่างบรรลุเป้ าหมาย สรุ ปได้ดงั นี"
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1. ผูเ้ รี ยนมีความหลากหลาย การศึกษาต้องคํานึ งถึงความแตกต่างหลากหลายและธรรมชาติ
ของผูเ้ รี ยนในระดับปั จเจกบุคคล
2. ผูส้ อนเป็ นเพียงผูเ้ ปิ ดบทใหม่ ทีผูเ้ รี ยนมีสิทธิ ทีจะวิพากษ์วิจารณ์ (Critical Thinking)
เชื อตามหรื อไม่ก็ได้ และการเรี ยนรู ้ตอ้ งให้ความสําคัญกับการตั"งข้อสงสัยทีนําไปสู่ การวิพากษ์วิจารณ์
ความคิดใหม่ๆ ทีไม่ยดึ ติดหรื อปิ ดตายในรู ปแบบเดิมๆ
3. ไม่มีการเรี ยนการสอนแบบสู ตรสําเร็ จทุกอย่าง การสอนเป็ นการเปิ ดพื"นฐานทางการ
คิดหรื อของขอบข่ายความรู ้ดว้ ยการวิพากษ์วจิ ารณ์ เน้นการเปิ ดพื"นทีทีแสวงหารู ปแบบต่างๆ เฉพาะตัว
4. ความรู ้ คือ อํานาจที เกิ ดขึ"นได้ทุกแห่ ง เป็ นเครื อข่ายที โยงใยทุ กที ดังนั"นการเรี ยนรู ้
จึงไม่จาํ กัดเฉพาะอยูใ่ นห้องเรี ยน แต่สามารถเกิดขึ"นและเข้าถึงได้ทุกแห่งทุกทีตลอดเวลา
5. หน้าทีของนักการศึกษาจะต้องเป็ นผูเ้ ชื อมชุ มชนทางความรู ้ แปลระบบความรู ้แต่ละชุ ด
ให้สาธารณะชนรับรู ้เข้าใจ
เมตต์ เมตต์การุ ณจิต (2547 : 50 - 51) กล่าวว่าหลักสู ตรการเรี ยนรู ้จะมีเนื"อหา 3 ลักษณะ
คือ 1) เนื" อหาความรู ้ทีเป็ นสากล (Universal Content) 2) ความรู้เกียวกับชาติของตนเอง (National
Content) และ 3) ความรู ้เกียวกับท้องถิน (Local Content)
สุ ชาดา จักรพิสุทธิ[ (2548 : 59) ได้ศึกษาเกียวกับการศึกษาทางเลือกโลกแห่ งการเรี ยนรู ้
นอกโรงเรี ยน ได้สรุ ปความหมายของการศึกษาว่า คือกระบวนการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตเป็ นการเรี ยนรู ้
เพือให้มนุษย์พฒั นาไปสู่ ความเป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์ เป็ นการเรี ยนรู ้ทีจะทําให้มนุ ษย์เข้าใจตน พึงตนได้
และแบ่งปั นผูอ้ ืน ทั"งนี" ได้เห็นว่าการศึกษาทางเลือกเป็ นระบบการเรี ยนรู ้ทีครอบครัว ชุ มชนและท้องถิน
สร้างสรรค์ข" ึนมา ผสมผสาน เชื อมโยงกับการเรี ยนรู ้ ในระบบ ตลอดจนเป็ นทางเลื อกในการศึกษา
อย่างหลากหลายในสังคมปั จจุบนั โดยจําแนกแนวทางการศึกษาไว้ 7 ประเด็น คือ
1. การศึกษาทางเลือกทีจัดครอบครัวหรื อ Home School ครอบคลุมทั"งแบบครอบครัวเดียว
และกลุ่มครอบครัวหรื อเครื อข่าย ปั จจุบนั มีอยูเ่ กือบ 100 ครอบครัวประเทศ
2. การศึกษาทางเลื อกทีอิงกับระบบของรัฐ ได้แก่ โรงเรี ยนในระบบทีจัดกระบวนการเรี ยน
การสอนแบบเน้นความรู ้เชิงประสบการณ์และปฏิบตั ินอกตําราเรี ยน หรื อนวัตกรรมการเรี ยนรู ้
3. การศึกษาทางเลือกสายครู ภูมิปัญญา ได้แก่ พ่อครู แม่ครู ปราชญ์ชาวบ้านทีสังกัดกลุ่ม
หรื อเครื อข่าย และดําเนิ นการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ชนรุ่ นหลังทั"งแบบเสี ยค่าใช้จ่ายและไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
ในความรู ้ดา้ นศิลปะการช่าง การแพทย์พ"ืนบ้านและสมุนไพร การอ่านเขียนอักษรโบราณ นาฏศิลป์
พื"นบ้าน เป็ นต้น
4. การศึกษาทางเลื อกสายศาสนธรรม ซึ งจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ แก่สมาชิ กในสังกัด
ทั"งแนวเศรษฐกิจพอเพียง การต่อต้านบริ โภคนิ ยม การปฏิ บตั ิสมาธิ หรื อปฏิบตั ิธรรมในแนวทางต่างๆ
หลากหลายตามความเชือแต่ละสํานักและก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้แก่ผเู ้ ข้าร่ วม
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5. การศึกษาทางเลือกทีเป็ นสถาบันนอกระบบรัฐ ได้แก่ กลุ่มกิจกรรมทางการศึกษาทีมี
เจตนาในการจัดกระบวนวิชาความรู ้แก่กลุ่มเป้ าหมายของตนทั"งแบบเสี ยค่าใช้จ่ายและไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
เช่นสถาบันการเรี ยนรู ้ขององค์กรพัฒนาเอกชน ศูนย์ ชมรมฯ อาทิ สาวิกา สิ กขาลัย มหาวิทยาลัยเทียงคืน
สถาบันพัฒนาศักยภาพชุมชนเสมาสิ กขาลัย เป็ นต้น
6. การศึกษาทางเลือกของกลุ่มการเรี ยนรู ้ ผา่ นกิจกรรม เป็ นภาคการเรี ยนรู ้ทีกว้างขวาง
หลากหลายทีสุ ด ทั"งกลุ่มการเรี ยนรู ้ ผ่านกิ จกรรมออมทรัพย์ การเกษตร การแพทย์พ"ืนบ้าน การพัฒนา
อาชี พ การสื บสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม การอนุ รักษ์ฟ"ื นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
และการอนามัยและสาธารณะสุ ข การดูแลเด็กและเยาวชน การฟื" นฟูดูแลผูป้ ่ วยเอดส์ การป้ องกัน
ยาเสพติด การจัดการชุมชน เป็ นต้น
กล่าวได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบใหม่จะมีความหลากหลายและยืดหยุน่ ให้ผเู ้ รี ยนเข้าถึง
ได้ง่าย ไม่มีกฎเกณฑ์ทีจะสกัดกั"นการเรี ยนรู ้ เปิ ดกว้างและมีแรงจูงใจ มีบรรยากาศของการเรี ยนรู ้
ของชุ มชนเกิดขึ"น และทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้ได้ง่าย (สุ มาลี ศรี สังข์. 2547 : 24) ทั"งนี"
ไพพรรณ เกียรติโชติชยั (2545 : 60) กล่าวว่า แนวโน้มของรู ปแบบการศึกษาในปั จจุบนั และอนาคต
มุ่งเน้นด้านโอกาสในการเรี ยนรู ้ ความหลากหลายในการเลือกทีจะเรี ยนรู ้ และการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
อย่างต่อเนื องตลอดชี วิต การศึกษาหาความรู ้ ความสามารถเกิ ดขึ"นได้ทุกสถานทีในโลก ไม่ใช่ เฉพาะที
โรงเรี ยนเท่านั"น โดยเรี ยนรู ้ดว้ ยการบูรณาการ ซึ งยึดธรรมชาติและวิถีชีวิตเป็ นหลักทีสําคัญทีสุ ด คือ
การใช้กิจกรรมการศึกษาเป็ นเครื องมือหลักทีผลักดันการจัดการศึกษาบรรลุเป้ าหมายได้อย่างสมบูรณ์
และส่ งผลไปถึงการพัฒนาคน พัฒนาท้องถิน พัฒนาประเทศสังคมโลกอย่างยังยืน
แนวการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของไทยในปั จจุบนั โดยนําพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 ในฐานะทีเป็ นนโยบายการศึกษา
ของรัฐมาเป็ นกรอบการวิเคราะห์ เพือศึกษาถึงนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของไทยในปั จจุบนั
สรุ ปได้ดงั นี"
1. ด้านการศึกษาตลอดชีวติ สําหรับประชาชน
ระบบการศึกษาได้เปิ ดกว้างเพือให้ครอบคลุมกลุ่มคนทุกวัย และทุกช่วงชี วิตตลอดชี วิต
ของประชาชน (Long Life Education) โดยมีการจัดการศึกษา 3 ระบบคือ 1) การศึกษาในระบบ
(Formal Education) 2) การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) และ 3) การศึกษาตามอัธยาศัย
(Informal Education) โดยมุ่งและส่ งเสริ มการจัดบริ การการศึกษาให้กบั ประชาชนทุกกลุ่มเป้ าหมาย
ตั"งแต่แรกเกิ ดจนตลอดชี วิตอย่างทัวถึ งและได้มาตรฐาน ในรู ปแบบทีหลากหลาย ด้วยการมีส่วน
ร่ วมจากทุกภาคส่ วน ท่ามกลางองค์ความรู ้ ทีหลากหลายด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทีสามารถ
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จะเอื"ออํานวยให้ได้มากทีสุ ด โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ ทีสําคัญยิง คือ การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ตลอด
ให้แก่ประชาชน โดยเน้นการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื องและการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต การจัดบริ การ
ทางวิชาการทางสังคม การฝึ กอบรมเพิมผลผลิตของแรงงาน
การศึกษาตลอดชี วิต (Lifelong Education) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 4 โดยบัญญัติไว้ว่า เป็ นการศึกษาทีเกิ ดขึ"นจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชี วิตได้อย่างต่อเนื อง
ตลอดชีวติ ในความหมายของการศึกษาตลอดชี วิตดังกล่าว จึงเป็ นการศึกษาทีเกิดขึ"นในทุกสถานที
และตลอดระยะเวลาในชีวติ ของบุคคลทุกคน ทั"งนี" พบว่าในการให้บริ การการศึกษาในระบบ ยังไม่
สามารถสร้ างความเสมอภาคและความเป็ นธรรมในการเข้ารับบริ การการศึกษาอย่างทัวถึง การจัดการ
ศึกษานอกระบบยังจัดได้ไม่เพียงพอกับจํานวนประชากรและสภาพการเปลียนแปลง ทั"งด้านเศรษฐกิ จ
และสังคมทีเกิ ดขึ"นอย่างรวดเร็ ว และการศึกษาตามอัธยาศัย ยังไม่สามารถสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ได้
เนืองจากแหล่งเรี ยนรู ้ทีมีคุณภาพ ยังได้รับการพัฒนาไม่เพียงพอและกระจ่ายไม่ทวถึ
ั ง
2. ด้านการให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ประกอบด้วยแนวทางการจัดการศึกษา ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 2 ด้าน คือ ด้านบุคลากร
ทางการศึกษา และด้านบริ หารและจัดการการศึกษา ดังนี"
2.1 ส่ งเสริ มให้มีการผลิ ตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ให้มีการ
ระดมทรั พยากรบุ คคลในชุ มชนให้มีส่ วนร่ วมในการจัดการศึ กษา โดยนําประสบการณ์ ความรอบรู ้
ความชํานาญ และภูมิปัญญาท้องถินของบุคคลดังกล่าวมาใช้และยกย่องเชิ ดชู ผูส้ ่ งเสริ มและสนับสนุ น
การจัดการศึกษา
2.2 มีการกระจายอํานาจในด้านการบริ หารและการจัดการศึกษาของรัฐ ซึ งกําหนดให้
สถานศึกษาภาครัฐเป็ นนิ ติบุคคล มีการบริ หารและจัดการศึกษาในรู ปของคณะกรรมการการศึกษา
ได้ให้มีการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นโดยสามารถจัดแนวทางการศึกษาความพร้อม
ความเหมาะสม แความต้องการภายในท้องถิน และให้สถานศึกษาเอกชนเป็ นนิ ติบุคคลและการศึกษา
ได้ทุกระดับ ทุ กรู ปแบบ โดยมี การบริ หาร และการจัดการศึ ก ษาในรู ป ของคณะกรรมการ ทั"ง นี"
มุ่งปรับเปลี ยนระบบบริ หารและการจัดการทีส่ งเสริ มให้เกิดองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ มีการบริ หารจัดการ
ทีดี เน้นการกระจายอํานาจเพือความเป็ นอิสระและคล่องตัวในการปฏิ บตั ิงานหน่ วยงานทางการศึกษา
ทั"งนี" พบว่าการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือการศึกษาจากส่ วนต่างๆ ของสังคมยังดําเนิ นการ
ได้ไม่มากเท่าทีควร ชุมชนยังขาดความรู ้ความเข้าใจและมีส่วนในการจัดการศึกษาน้อย การใช้ทรัพยากร
ร่ วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาที อยู่ในสังกัดเดี ยวกันหรื อต่างสังกัด ยังขาดการบริ หารจัดการ
ทีนําไปสู่ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดร่ วมกัน
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3. ด้านการพัฒนาสาระและกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปอย่างต่อเนือง
แนวการจัดการศึกษาด้านการพัฒนาสาระและกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื อง
มุ่งพัฒนาสาระเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรทีเชือมโยงกันทุกระดับและประเภทการศึกษาตลอดแนว และการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ทีเน้นผูเ้ รี ยนสําคัญทีสุ ด การเรี ยนรู ้ ตนเอง และเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ทีเชื อมโยงภูมิปัญญาดั"งเดิ มกับวิทยาการสมัยใหม่ และสภาพทีเป็ นจริ งของชี วิต เพือให้เกิ ดการเรี ยนรู ้
ทีมีความหมาย อันนําไปสู่ การสร้างลักษณะนิ สัยของคนดี คนเก่ง มีความสุ ข และมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาสังคม พร้อมก้าวทันสังคมโลก โดยมีการดําเนินการ ดังนี"
3.1 ให้มีการเชื อมโยงหลักสู ตรพัฒนาหลักสู ตรและสาระการเรี ยนรู ้ทีสมดุลระหว่าง
การเรี ยนรู ้เรื องราวในท้องถิน ประเทศสากล และส่ งเสริ มให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ทีเชื อมโยงกับ
ภูมิปัญญาดั"งเดิมกับวิทยาการสมัยใหม่ การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยน โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ในการคิ ดวิเคราะห์ การตัดสิ นใจ ตลอดจนทัก ษะพื"นฐานที จํา เป็ นในการแสวงหาความรู ้ อาทิ
ภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื อสารเพือเป็ นพื" นฐานสํา หรั บ การศึ ก ษา
ค้นคว้า และการดํารงชีวติ ให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต โดยเฉพาะตั"งแต่
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ"นไป
3.2 ส่ งเสริ ม สนับสนุ น และพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ สื อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน
การสื อสารมาใช้เพื อการเรี ยนรู ้ อย่างคุ ้มค่า เพือให้ผูเ้ รี ยนและประชาชนเข้าถึ งบริ การการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง และการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต อันนําไปสู่ การปฏิรูปการเรี ยนรู ้ทีครบวงจรทั"งด้านการพัฒนา
ทักษะการเรี ยนรู ้ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ จากการวิเคราะห์พบว่า
หลักสู ตร วิธีการเรี ยนการสอน อุปกรณ์และสื อการเรี ยนการสอน การวัดผลประเมินผล ยังไม่เอื"ออํานวย
ต่อการสร้างคนดี คนเก่ง หรื อให้มีความรู ้คู่คุณธรรม เพราะกระบวนการเรี ยนรู ้ ยังขาดการบูรณาการ
ระหว่างความรู ้ความเข้าใจ เพือการพัฒนาในด้านสติปัญญา ทักษะอาชี พ กับการพัฒนาจิตใจทั"งด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม
อย่างไรก็ตามเป้ าหมายในการพัฒนาปี 2554 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที 10 (พ.ศ. 2550-2554) มุ่งเสริ มสร้างทุนของประเทศให้เข้มแข็ง โดยยึดคนเป็ นศูนย์กลางของการ
พัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั"น คงจะผลักดันให้หน่วยงานท้องถินและองค์กรภาคี
ตลอดจนผูเ้ กี ยวข้องมุ่งมันจัดการศึกษาเพือพัฒนาสังคมไทยให้กา้ วสู่ การเป็ นสังคมแห่ งภูมิปัญญา
และการเรี ยนรู ้ได้โดยเร็ ว
บทวิเคราะห์ เชิ งเปรียบเทียบรู ปแบบการจัดการศึกษาของประเทศต่ างๆ
ในการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) เกียวกับการศึกษาของประเทศต่างๆ ผูว้ ิจยั
ได้วิเคราะห์และประมวลนําเสนอข้อมูลเชิ งเปรี ยบเทียบ เพือเป็ นกรอบแนวคิดของการวิจยั และนําเสนอ
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รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เพือพัฒนาท้องถินจังหวัดสุ โขทัย ซึ งประกอบด้วยบทวิเคราะห์เชิ งเปรี ยบเทียบ
การจัดการศึกษา 4 ด้าน ดังนี"
1. บทวิเคราะห์เชิงเปรี ยบเทียบการจัดการศึกษาเพือคนทั"งมวล (Education for All)
จากการศึกษาแนวทางการจัดการระบบการศึกษาของประเทศสมาชิ กอาเซี ยน 10 ประเทศ
ซึ งประกอบไปด้วย ไทย บรู ไน ดารุ สซาลาม สหพันธรัฐมาเลเซี ย สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ สาธารณรัฐ
สิ งคโปร์ สาธรณรัฐอินโดนนี เซี ย กัมพูชา สหภาพพม่า สาธารณะรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (พัชราวลัย วงศ์บุญสิ น และคณะ. 2549 :106) พบว่ามีนโยบาย
ในการจัดการศึกษาไปในทิศทางเดียวกันคือ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพือคนทั"งมวล (Education for All)
และพบว่าประเทศกลุ่มอาเซี ยนให้ความสําคัญกับการขยายโอกาสทางการศึกษาทีมีคุณภาพอย่างทัวถึ ง
โดยกําหนดแนวดําเนินการเป็ น 2 ลักษณะคือ
1.1 การขยายโอกาสทางการศึกษาทีมีคุณภาพอย่างทัวถึงในทุกระดับการศึกษาพบว่า
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ขยายโอกาสถึงระดับอุดมศึกษา โดยมีจุดเน้นทีเด่นชัดมาก คือประกาศให้ทศวรรษที
1990 เป็ นทศวรรษแห่ งการศึกษาเรี ยนรู ้ สําหรับทุกคน ทั"งนี" เป็ นไปตามรัฐธรรมนู ญของประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ ปี 2530 ซึ งให้ความสําคัญต่อบทบาทของการศึกษาเรี ยนรู ้ในการพัฒนาของประเทศให้มี
คุณภาพอย่างทัวถึงโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
1.2 การขยายโอกาสทางการศึกษาทีมีคุณภาพอย่างทังถึง โดยเน้นระดับการศึกษาขั"น
พื"นฐาน ซึ งเป็ นแนวทางของประเทศสมาชิกอาเซี ยน 9 ประเทศ คือ ไทย บรู ไนดารุ สซาลาม กัมพูชา
สหพันธรัฐมาเลเซี ย สาธารณรัฐสิ งคโปร์ สาธารณรัฐอินโดนี เซี ย สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม ทั"งนี" แสดงถึงจุดรวมการจัดการศึกษาเพือคนทั"งมวล
อย่างแท้จริ ง
นอกจากนี"พบว่าประเทศอินโดนีเซี ย ได้ระบุนโยบายทางการศึกษาว่าด้วยแผนปฏิบตั ิการ
“Education for All” ค.ศ. 2002 โดยมียุทธศาสตร์ แห่ งชาติทีสําคัญคือการนําทรัพยากรทีมีอยูม่ าใช้
ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา โดยการประสานความร่ วมมือระหว่างรัฐบาลกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ทางการศึกษาทุกส่ วน การจัดสรรงบประมาณทีรัฐบาลท้องถินกับสมาชิ กชุ มชนต้องเข้ามาจัดการ
ร่ วมกันในการดูแลรับผิดชอบ การศึกษาขั"นพื"นฐาน การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ
ซึ งประกอยด้วยรู ปแบบการจัดการศึกษา 7 ประเภท ได้แก่ 1) การศึกษาทัวไป 2) การอาชี วศึกษา
3) การศึกษาพิเศษ 4) การบริ การศึกษาเฉพาะทาง 5) ศาสนาศึกษา 6) วิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์
7) การศึกษาระดับวิชาชีพ
สําหรับประเทศกัมพูชา มีนโยบายสําคัญของประเทศคือ การแก้ปัญหาความยากจน
ภายใต้นโยบายของรัฐบาลที เน้นคนจนเป็ นศูนย์กลาง ซึ งมีแนวทางการปฏิ รูปการศึ กษาทีเรี ยกว่า
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“Education for All” โดยมีเป้ าหมายการขยายการศึกษาให้ทวถึ
ั งแก่ประชาชนทุกคนและระดับคุณภาพ
ของการศึกษาสู่ ระดับมาตรฐานสากล และภูมิภาคสําหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกระดับสถานะ
ทางเศรษฐกิจ ทุกพื"นที ทุกเชื" อชาติ แม้ผพู ้ ิการทางร่ างกาย ยุทธศาสตร์ ทีใช้ได้แก่ 1) จัดการประถมศึกษา
อย่างทัวถึง 2) จัดการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันทั"งด้านฐานะ เพศ และถินฐาน 3) เพิมจํานวนผูเ้ ข้ารับ
การศึกษาให้สูงขึ"นทุกระดับชั"น 4) พัฒนาเครื อข่ายโรงเรี ยนต้นแบบ 5) เพิมทุนอุดหนุ นทางการศึกษา
โดยทุกยุทธศาสตร์ กาํ หนดโอกาสให้เพศหญิงและคนจนเข้าถึงบริ การทางการศึกษา ตามเกณฑ์ทีกําหนด
อย่างชัดเจน มีการกระตุน้ เชิ งนโยบาย เพือเพิมจํานวนผูท้ ีออกจากระบบการศึกษากลับเข้ามาศึกษา
ต่ออย่างชัดเจน (พัชราวลัย วงศ์บุญสิ น และคณะ. 2549 : 64 - 68)
ประเทศสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนามพัฒนาประเทศสู่ การจัดการศึกษาเพือคนทั"งมวล
จากมติทีประชุมชมนานาชาติ ณ กรุ งดาการ์ เมือเดือนเมษายน ค.ศ.2000 ด้วยความร่ วมมือ และช่วยเหลือ
จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) จึงได้กาํ หนดแผนการจัดการศึกษาเพือคนทั"งมวล ปี ค.ศ. 2003-2015
โดยมีเป้ าหมายการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาให้ฟรี กบั ประชาชนทุกคน และเพิมการขยายโอกาส
ให้ครอบคลุ มระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปี ค.ศ. 2005 นอกจากนี" กลุ่มประเทศทีได้รับการสนับสนุ น
ส่ งเสริ มจากองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติหรื อ ยูเนสโก (United
Nations Educational, Scientific and Organization :UNESCO) ได้แก่ ประเทศบังคลาเทศ ภูฐาน เขมร จีน
อินเดีย อิหร่ าน ลาว มองโกเลีย และพม่า พบว่า มีแนวทางในการจัดการศึกษาในรู ปแบบของศูนย์
การเรี ยนรู ้ชุมชน (CLC : Community Learning Centre) ซึ งเป็ นศูนย์ทีมีชุมชนและท้องถินจัดการศึกษา
นอกระบบ ทั"งในชนบท หมู่บา้ นและในชุ มชนเมื อง หลายแห่ ง มุ่งเน้นการสร้ างอํานาจที เกิ ดขึ" น
โดยชุ มชน เพือส่ งเสริ มโอกาสทางการศึกษาให้กบั ประชาชน ทั"งคนจนและผูด้ อ้ ยโอกาสให้ทวถึ
ั ง
มากขึ"น ประเทศมองโกเลี ยจัดให้มีการศึกษาภาคบังคับและโอกาสทางการศึกษาให้กบั คนเร่ ร่อน
และผูด้ อ้ ยโอกาส สําหรับประเทศพม่าส่ งเสริ มการศึกษาภาคบังคับและการสร้ างโอกาสทางการศึกษา
ให้กบั ประชาชนทัวไป โดยเฉพาะกลุ่มผูห้ ญิงและคนยากจน
ดังนั"นการจัดการศึกษาเพือคนทั"งมวล (Education for All) จึงเป็ นการศึกษาทุกรู ปแบบ
ทีจัดให้กบั คนทุกวัย ได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต (Long Life Education) ทั"งนี" จากการประมวลนโยบาย
และเป้ าหมายการจัดการศึ กษาดังกล่าว พบว่าแต่ละช่ วงวัยของชี วิตการศึกษาจะตอบสนองการเรี ยนรู ้
โดยมีจุดมุ่งหมายสําหรับคนช่วงวัยต่างๆ คือ
1. การศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชน เป็ นการศึกษาทีครอบคลุมการศึกษาระดับปฐมวัย
การศึกษาขั"นพื"นฐาน การอาชีวะศึกษา และระดับอุดมศึกษา ซึ งจัดเป็ นการศึกษาในระบบเป็ นส่ วนใหญ่
2. การศึกษาสําหรับปะชาชน เป็ นการศึกษาทีครอบคลุมการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
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จาการศึกษานโยบายและแนวความคิดทางจัดการศึกษาคนทั"งมวล (Education for All)
ของประเทศต่างๆ ผูว้ จิ ยั ขอนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงการเปรี ยบเทียบดังตารางต่อไปนี"
ตาราง 1 แสดงการเปรี ยบเทียบการจัดการศึกษาเพือคนทั"งมวล (Education for All)

ประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์

อินโดนี เซี ย

กัมพูชา

เวียดนาม

ประเด็นการเปรี ยบเทียบการจัดการศึกษาเพือคนทั"งมวล (Education for All)
เป้ าหมาย
นโยบาย
แนวการจัดการศึกษา
เด็ก
- การศึกษาภาคบังคับ 6 ปี - กระจายอํานาจการ
ผูใ้ หญ่
โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
จัดการศึกษาสู่
- ทศวรรษแห่งการศึกษา
ท้องถิน
สําหรับทุกคน
- การระดมทรัพยากรเพือ
ประโยชน์สูงสุ ดทาง
การศึกษา
เด็ก
- การศึกษาขั"นพื"นฐาน 9 ปี - รัฐบาลกลาง รัฐบาล
ผูใ้ หญ่
- จัดการศึกษาสําหรับ
ท้องถิน สมาชิกใน
พลเมืองทีด้อยโอกาส
ชุมชน สถาบันทาง
ชนกลุ่มน้อย ชุมชนทีมี
ศาสนา และ
สภาพแวดล้อมเสื อม
สถาบันการศึกษา
โทรม
ร่ วมกันจัดการศึกษา
เด็ก
- การจัดการศึกษา
ผูใ้ หญ่
ภาคบังคับ
- การเรี ยนรู ้ทีเน้นคนจน
เป็ นศูนย์กลาง
- ขยายโอกาสทาง
การศึกษาทุกเพศทุกวัย
และผูด้ อ้ ยโอกาส
เด็ก
- แผนการจัดการศึกษา
- สถาบันการศึกษา
ผูใ้ หญ่
เพือคนทั"งมวล
- ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน
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ตาราง 1 (ต่อ)

ประเทศ
สิ งคโปร์

มาเลเซี ย

มองโกเลีย

พม่า

ไทย

ประเด็นการเปรี ยบเทียบการจัดการศึกษาเพือคนทั"งมวล (Education for All)
เป้ าหมาย
นโยบาย
แนวการจัดการศึกษา
เด็ก
- การศึกษาเฉพาะทาง
- กระจายอํานาจการจัด
ผูใ้ หญ่
สําหรับผูม้ ี
การศึกษาสู่ ทอ้ งถิน
ความสามารถพิเศษ
- ระบบการศึกษา
แบบไร้ขอบ
- ระบบการศึกษาฐาน
กว้าง
เด็ก
- ส่ งเสริ มการศึกษาภาค - สถาบันการศึกษา
ผูใ้ หญ่
บังคับ
- ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน
- สร้างโอกาสทาง
(CLC : Community
การศึกษาให้กบั คนจน
Learning Centre)
และผูด้ อ้ ยโอกาส
เด็ก
- ส่ งเสริ มการศึกษาภาค - สถาบันการศึกษา
ผูใ้ หญ่
บังคับ
- ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน
- สร้างโอกาสทาง
(CLC : Community
การศึกษาให้กบั คน
Learning Centre)
เร่ ร่อนและผูด้ อ้ ยโอกาส
เด็ก
- ส่ งเสริ มการศึกษาภาค - สถาบันการศึกษา
ผูใ้ หญ่
บังคับ
- ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน
- สร้างโอกาสทาง
(CLC : Community
การศึกษาให้กบั ผูห้ ญิง
Learning Centre)
และคนยากจน
เด็ก
- ส่ งเสริ มการศึกษาภาค - สถาบันการศึกษา ทั"ง
บังคับ
ในและนอกระบบ
ผูใ้ หญ่
- สร้างโอกาสทาง
โรงเรี ยน
การศึกษาให้กบั ผูห้ ญิง
และคนยากจน
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สรุ ปได้วา่ การจัดการศึกษาเพือคนทั"งมวล (Education for All) นั"นเป็ นการจัดการศึกษา
ให้กบั ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทั"งวัยเด็ก (Pedagogy) และวัยผูใ้ หญ่ (Ardragogy) เป็ นการจัดการศึกษา
ตลอดชี วิต (Lifelong Education) ให้ทุกกลุ่มบุคคล ทุกกลุ่มอาชี พ (Career) ตามกลุ่มวัฒนธรรมประเพณี
(Cultural) ทุกชุมชน (Community) ตลอดจนกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสต่างๆ ได้แก่ คนจน คนเร่ ร่อน ผูถ้ ูกทอดทิ"ง
ผูถ้ ูกทําร้ายทารุ ณ คนพิการ และผูข้ าดโอกาสทางการศึกษา ฯลฯ
2. บทวิเคราะห์เชิงเปรี ยบเทียบการจัดการเรี ยนรู ้โดยชุ มชนเป็ นฐาน (Community Based
Education)
หลายประเทศมุ่งเน้นการปฏิ รูปการศึกษาไปทีการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา
จากส่ วนกลางไปสู่ ทอ้ งถินในระดับจังหวัดหรื อเมืองในรู ปของคณะกรรมการการศึกษา (Board of
Education) สภาการมีส่วนร่ วม และสภาเขตการศึกษา ทั"งนี" เพือให้เกิดการมีส่วนร่ วมของประชาชน
มากขึ"น ในขณะทีหลายประเทศทีมีการกระจายอํานาจให้เมืองหรื อจังหวัดบริ หารจัดการศึกษาอยูแ่ ล้ว
ได้กระจายอํานาจให้โรงเรี ยนและสถานศึกษารับผิดชอบในการบริ หารจัดการศึกษาเพือประกันคุณภาพ
การศึกษามากขึ"น (สงวนศรี วิรัชชัย. 2544 : 37) สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย นิ วซี แลนด์ เกาหลี ญีปุ่ น
มาเลเซี ย และเวียดนาม ได้ให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาสู่ ทอ้ งถินมากขึ"น โดยมี
แนวคิดในการจัดการศึกษาทีเป็ นประเด็นร่ วมของแต่ละประเทศ ดังนี"
2.1 มุ่งเน้นให้ชุมชนและท้องถินมีอาํ นาจในการจัดการศึกษา
2.2 ปรับเปลียนแนวคิดจากการศึกษาในระบบโรงเรี ยนไปสู่ การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
2.3 ในท้องถินมีอาํ นาจ หน้าที ความรับผิดชอบ การตรวจสอบ การตัดสิ นใจ ในการจัด
การศึกษา
2.4 การกระจายอํานาจในการบริ หารจัดการศึ กษาโดยให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่ วม
ตรวจสอบและถ่วงดุล
2.5 คืนความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย คือ ผูป้ กครอง
ชุมชนให้มากทีสุ ด
ทั"ง นี" ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาไทยเป็ นวาระแห่ ง ชาติ ได้กาํ หนดการปฏิ รูป การศึ ก ษา
ในด้านต่างๆโดยระบุยทุ ธศาสตร์ สาํ คัญ ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพือส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต ว่าต้องประกอบด้วย 1) การกําหนดเป้ าหมายผูเ้ รี ยนรู ้ให้ชดั เจนและการจัดกิจกรรม
ทีหลากหลายเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย 2) การจัดการความรู ้และแหล่ง
เรี ยนรู ้ 3) การส่ งเสริ มให้ชุมชนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต 4) การจัดสรรงบประมาณ
แบบกระจายอํานาจ 5) การบริ หารจัดการทีมุ่งเน้นการประสานส่ งเสริ ม โดยการปรับบทบาทหน่วยงาน
การศึกษานอกโรงเรี ยน
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กลุ่มอาเซี ยนทั"ง 10 ประเทศ ซึ งประกอบด้วย ไทย บรู ไน ดารุ สซาลาม สหพันธรัฐ
มาเลเซี ย สาธารณรัฐฟิ ลิ ปปิ นส์ สาธารณรัฐสิ งคโปร์ สาธรณรัฐอินโดนี เซี ย กัมพูชา สหภาพพม่า
สาธารณะรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม พบว่ามีนโยบาย
การบริ หารจัดการศึกษาทีให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในกระบวนการสร้ างและพัฒนา
องค์ความรู ้ ตลอดจนกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื อง และประเทศไทยมีการจัดทํากลยุทธ์
การจัดการความรู ้ และแหล่งเรี ยนรู ้พฒั นาศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนให้เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
การจัดการศึกษาของประเทศกัมพูชา พบว่า มีการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้นอกระบบตาม
แนวทางการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตทีมีชุมชนเป็ นฐาน (Community Based Lifelong Learning) จัดให้มี
การเรี ยนรู ้ในรู ปแบบศูนย์ต่างๆ ในหมู่บา้ นเครื อข่าย (Community Lifelong Learning Centres : CLLC)
โดยกําหนดโอกาสให้เพศหญิงมีสัดส่ วนร้ อยละ 40 และผูท้ ีมาจากครอบครัวยากจนมีสัดส่ วนร้อยละ
50 เข้ารับการศึกษา (พัชราวลัย วงศ์บุญสิ น และคณะ. 2549 : 69) มีการใช้นโยบายการมีส่วนร่ วม
ในลักษณะหุ ้นส่ วน (Partnership) ของประชาชน ชุ มชน และองค์กรท้องถิ นในการจัดการศึกษา
ส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนรู ้หนังสื อของผูใ้ หญ่ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของประชาชนในบริ เวณเขตชายแดน
และบริ เวณพื"นทีห่างไกลความเจริ ญ
ประเทศสมาชิกอาเซี ยน เช่น ฟิ ลิปปิ นส์ ให้ความสําคัญต่อบทบาทของครอบครัวชุ มชน
ในด้านการจัดการศึกษา และบูรณาการองค์ความรู ้ของท้องถินเข้าไปในกระบวนการเรี ยนรู ้ท" งั การศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ทั"งนี"จากแนวการพัฒนานครแห่ งการเรี ยนรู ้ เพือให้
บรรลุวธิ ี การทีชุมชนและท้องถินสามารถตอบสนองและพัฒนาการเรี ยนรู ้ร่วมกันได้ เดวิด บลังเคต์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การแห่ งสหราชอาณาจักร ให้ทศั นะว่า การพัฒนาหรื อปฏิรูปสังคม
เศรษฐกิจนั"น ชุ มชนควรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี ยวกับความเปลียนแปลงด้านต่างๆ ทีมีผลกระทบ
ต่อชุ มชน วงจรการเรี ยนรู ้ ของชุ มชนทีเกิ ดขึ"นต้องบรรลุเป้ าหมายระดับกระบวนการตัดสิ นใจเกี ยวกับ
อนาคตของชุมชนทีครอบคลุมในระดับกว้างและทัวถึง ดังนั"นต้องมีการพัฒนาการศึกษาเป็ นกลยุทธ์
หลัก เพือให้บุคคลมีการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ ความเชี ยวชาญ แล้วเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการ
เรี ยนรู ้บนพื"นฐานของการพึงตนเองเป็ นสําคัญ
การศึกษารู ปแบบการกระจายอํานาจการศึกษาสู่ ชุมชนและท้องถินในระดับสถานศึกษา
ของประเทศสหรั ฐอเมริ กา แคนาดา ออสเตรเลี ย นิ วซี แลนด์ และสิ ง คโปร์ อุ ท ยั บุ ญประเสริ ฐ
(2547 : 120) สรุ ปได้วา่ ประเทศสหรัฐอเมริ กาชุ มชนจะเข้ามาเกียวข้องในระดับของการมีส่วนร่ วม
(Particpatory) ในรู ปแบบของหุ ้นส่ วน (Partnership) เน้นการทํางานร่ วมกับฝ่ ายบริ หารและมี บทบาท
กํากับไปในตัว ในรู ปของคณะกรรมการการศึกษา ตามบทบาทสภาโรงเรี ยนทีมีชือเรี ยกต่างๆ เช่ น
School Site Council (SSC), Board of Trustees, School Board, School Committee, School Council
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สําหรั บประเทศแคนาดา จะมีการกระจายอํานาจไปให้ทอ้ งถินจัดการศึ กษาในรู ปแบบคณะกรรมการ
การศึกษาระดับท้องถิน (Local Elected School Boards) มีสภาโรงเรี ยน School Council ประกอบด้วย
พ่อแม่ ผูป้ กครอง ผูแ้ ทนจากชุ มชน ทํางานร่ วมกับฝ่ ายบริ หารของโรงเรี ยนทั"งด้านบริ หาร งบประมาณ
งานบุคลากรทั"งการกําหนดกฎเกณฑ์และคัดเลือกบุคคลผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน
ประเทศออสเตรเลีย ใช้วิธีการกระจายอํานาจไปยังสถานศึกษา บริ หารจัดการตนเอง
(Self Managed School) ในรู ปคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน School Council ประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร
ครู ผูป้ กครอง และสมาชิกจากชุมชนโดยการเลือกตั"ง
ประเทศนิ วซี แลนด์ เปิ ดโอกาสให้ประชาชนในท้องถินเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษาในรู ปคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน (Board of Trustees) และประเทศสิ งคโปร์ กําหนดให้มี
Board of Governors เหมือนกับประเทศอังกฤษ สําหรับประเทศไทยนับแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งชาติ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ 2542 และฉบับแก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2545
มาตรา 40 กําหนดให้มีคณะบุคคลในลักษณะ Executive Board คือ คณะกรรมการสถานศึกษาพื"นฐาน
ในแต่ละสถานศึกษาทําหน้าทีร่ วมกําหนดนโยบายและกํากับติดตามบริ หารในระดับสถานศึกษา
โดยเน้นการทํางานร่ วมกันในลักษณะหุ น้ ส่ วน (Partnership) มีผปู ้ กครอง ชุ มชนและทุกฝ่ ายทีมีส่วนได้
ส่ วนเสี ย (Stakeholder) มาทํางานร่ วมกัน (อุทยั บุญประเสริ ฐ. 2547 : 122-123)
สํา หรั บ การจัด การศึ ก ษาของประเทศญี ปุ่ นนั"น เป็ นการปฏิ รู ป ทั"ง ในเชิ ง ปรั ช ญา
และโครงสร้างของการบริ หารจัดการ โดยมุ่งเน้นการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต (Lifelong Learning Town)
มีการสร้ างชุ มชนต้นแบบการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตและจัดตั"งแหล่งกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และวัฒนธรรม
ชุ มชนอย่างหลากหลาย เช่น ศาลาประชาคม ศูนย์การเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต ศูนย์วฒั นธรรม ฯลฯ (วิชิต
นันทสุ วรรณ และจํานง แรกพินิจ. 2541 : 44) นอกจากนี" ในกลุ่มประเทศทีได้รับการสนับสนุ น
และส่ งเสริ มจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ หรื อ ยูเนสโก (United
Nations Educational Scientific and Organization: UNESCO) ได้แก่ ประเทศบังคลาเทศ ภูฐาน
เขมร จีน อินเดี ย อิหร่ าน ลาว มองโกเลีย และพม่า พบว่ามีแนวทางในการจัดการศึกษาในรู ปแบบ
ของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน (CLC: Community Learning Center) ซึ งเป็ นศูนย์ทีมีชุมชนและท้องถิน
การจัดการศึ กษานอกระบบ ทั"งในชนบท หมู่บา้ น และชุ มชนเมื องหลายแห่ ง มุ่งเน้นการสร้ างอํานาจ
ทีเกิดขึ"นโดยชุมชน เพือพัฒนาคุณภาพชีวติ บนพื"นฐานของอาชี พทีเหมาะสม พบว่าประเทศบังคลาเทศ
มีการจัดการด้านการเรี ยนรู ้ โดยศูนย์การเรี ยนรู ้ ชุมชนทีประกอบด้วยพระสงฆ์ ผูน้ าํ ผูร้ ู ้ และภูมิปัญญา
ท้องถินมาร่ วมดําเนินการทางการศึกษา
ในด้านบาทบาทการมี ส่วนร่ วมของท้องถิ นในการจัดการศึ กษาในระบบ (Formal
Education) พบว่าหลายประเทศส่ งเสริ มให้ผูน้ าํ และผูร้ ู ้ หรื อภูมิ ปั ญญาท้องถิ นมาจัดการเรี ย นรู ้
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ในสถานศึ ก ษา ตลอดจนการนํา วัฒนธรรมและประเพณี มาให้ผูเ้ รี ยนได้ศึก ษาเรี ยนรู ้ ในด้านการ
บริ หารจัดการนั"นกําหนดให้บุ คคลในท้องถิ นเข้ามามี ส่วนร่ วมในรู ปของคณะกรรมการบริ หาร
สถานศึกษาทั"งในสหรัฐอเมริ กา ญีปุ่ น นิวซี แลนด์ เกาหลี และประเทศไทย
จากการที ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิ ดในการจัดการศึ กษาโดยมี ชุ มชนเป็ นฐาน
(Community Based Education) ของประเทศต่างๆ พบว่ามีทิศทางทีสอดคล้องกันโดยนําเสนอผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงการเปรี ยบเทียบได้ดงั ตารางต่อไปนี"
ตาราง 2 แสดงการเปรี ยบเทียบการจัดการศึกษาโดยมีชุมชนเป็ นพื"นฐาน (Community Based Education)

ประเทศ

สหรัฐอเมริ กา

อังกฤษ

ประเด็นเปรี ยบเทียบการจัดการศึกษาโดยมีชุมชนเป็ นฐาน
(Community Based Education)
การมีส่วนร่ วมในการ
การส่ งเสริ มและ
องค์กรจัดการศึกษา
จัดการศึกษาของ
จัดบริ การทางการ
ของชุมชนท้องถิน
ชุมชนและท้องถิน
ศึกษาของชุมชนและ
ท้องถิน
- คณะกรรมการ
- ผูน้ าํ ผูร้ ู ้
- กระทรวง
สถานศึกษา School
อาสาสมัคร
การศึกษามลรัฐ
Site Council(SSC)
ส่ งเสริ มการ
- เขตการศึกษา
/Board of Trustees/
การศึกษาท้องถิน
(School Dislricts)
School Board/
School Committee
/School Council
- คณะกรรมการสภา
เขตการศึกษา State
Board of Education
- คณะกรรมการเขต
การศึกษา District
Board of Education
- คณะกรรมการ
- อาสาสมัคร
- สํานักงาน
บริ หารสถานศึกษา
ส่ งเสริ มการศึกษา
การศึกษาเมือง
School Governing
ท้องถิน
- องค์กรบริ หาร
Body
การศึกษาท้องถิน
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ตาราง 2 (ต่อ)

ประเทศ

แคนาดา

ออสเตรเลีย

นิวซี แลนด์

ญีปุ่ น

ประเด็นเปรี ยบเทียบการจัดการศึกษาโดยมีชุมชนเป็ นฐาน
(Community Based Education)
การมีส่วนร่ วมในการ การส่ งเสริ มและบริ การ องค์กรจัดการศึกษา
จัดการศึกษาของชุมชน ทางการศึกษาของ
ของชุมชนท้องถิน
และท้องถิน
ชุมชนและท้องถิน
- คณะกรรมการ
- อาสาสมัครส่ งเสริ ม
การศึกษาท้องถิน
การศึกษาท้องถิน
Local Elected
School Boards
- คณะกรรมการสภา
โรงเรี ยน
- คณะกรรมการ
- ผูน้ าํ ผูร้ ู ้ หรื อ
บริ หารโรงเรี ยน
อาสาสมัครท้องถิน
School Council
- คณะกรรมการ
- ผูน้ าํ ผูร้ ู ้ หรื อ
บริ หารโรงเรี ยน
อาสาสมัครท้องถิน
Board of Trustees
- คณะกรรมการ
สถานศึกษาพื"นฐาน
Executive Board
- ทบวงการเรี ยนรู ้
- ผูน้ าํ ผูร้ ู ้ หรื อ ภูมิ - องค์กรปกครองส่ วน
ตลอดชีวิต(Lifelong
ปั ญญาท้องถิน
ท้องถินได้แก่ องค์การ
Learning Town)
- ศูนย์การเรี ยนรู ้
บริ หารส่ วนจังหวัด
- สภาการเรี ยนรู ้ตลอด - ชุมชนต้นแบบการ (Prefecture) เทศบาล
ชีวติ จังหวัดและ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
(Municipality)
ท้องถิน
(Lifelong
เทศบาลนคร (City)
Learning Model
เทศบาลตําบล
Community)
(Village)
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ตาราง 2 (ต่อ)

ประเทศ

กัมพูชา

บังคลาเทศ

เขมร

ไทย

ประเด็นเปรี ยบเทียบการจัดการศึกษาโดยมีชุมชนเป็ นฐาน
(Community Based Education)
การมีส่วนร่ วมในการ การส่ งเสริ มและบริ การ องค์กรจัดการศึกษา
จัดการศึกษาของชุมชน ทางการศึกษาของ
ของชุมชนท้องถิน
และท้องถิน
ชุมชนและท้องถิน
- หมู่บา้ นเครื อข่าย - รัฐบาลกลางและ
การเรี ยนรู ้
ท้องถิน
Community
Lifelong
Learning Centres
: CLLC
- คณะกรรมการศูนย์การ - ผูน้ าํ ผูร้ ู ้ และภูมิ
- รัฐบาลกลาง
เรี ยนรู ้ชุมชน เพือเพิม
ปั ญญาท้องถิน
- ประชาชนในท้องถิน
โอกาสทางการศึกษา
- ศูนย์การเรี ยนรู ้
ของคนในชนบท
ชุมชน (CLC
:Community
Learning Centre)
- คณะกรรมการศูนย์การ - พระสงฆ์ ผูน้ าํ ผูร้ ู ้ - รัฐบาลกลาง
เรี ยนรู ้ชุมชนที
และภูมิปัญญา
- ประชาชนใน
ประกอบด้วยพระสงฆ์
ท้องถิน
ท้องถิน
ผูน้ าํ ผูร้ ู ้ และภูมิปัญญา - ศูนย์การเรี ยนรู ้
ท้องถินมาร่ วม
ชุมชน (CLC:
ดําเนินการทางการ
Communnity
ศึกษา
Learning Centre)
- คณะกรรมการ
- แหล่งเรี ยนรู ้
- องค์กรปกครองส่ วน
สถานศึกษาขั"นพื"นฐาน
ภายในชุมชน
ท้องในรู ปแบบ
ปราชญ์ชาวบ้าน
ต่างๆ

54

สรุ ปได้วา่ การจัดการศึกษาโดยมีชุมชนเป็ นฐาน (Community Based Education)
จะประกอบได้ดว้ ยส่ วนกลางทีกําหนดนโยบายต่างๆ และส่ วนท้องถินประกอบด้วยองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิน ประชาชน ผูน้ าํ ผูร้ ู ้ และภูมิปัญญาท้องถิน มีส่วนร่ วมดําเนินการจัดการศึกษาอย่างต่อเนือง
3. บทวิเคราะห์เชิงเปรี ยบเทียบการจัดการเรี ยนรู ้เพืออาชีพ (Education for Career)
ในการจัดการศึกษาเพืออาชี พ (Education for Career) มุ่งเน้นเป้ าหมายทีสําคัญ คือ
การตอบสนองความต้องการของท้องถิน ในการสร้ างรายได้ และส่ งเสริ มเศรษฐกิ จในระดับครัวเรื อน
เศรษฐกิจชุ มชน พบว่าประเทศอินโดนี เซี ย มุ่งเน้นในด้านการศึกษาเพืออาชี พทั"งในระบบโรงเรี ยน
และนอกระบบโรงเรี ยน โดยจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ทียืดหยุ่น มีท" งั การศึกษาหลักสู ตรเสริ มรายได้
การฝึ กงานในสถานประกอบการ ให้มีความสําคัญกับการเรี ยนรู ้ในครอบครัว โดยจัดเป็ นการศึกษา
นอกระบบเพือปลูกฝังค่านิยมทางศาสนา วัฒนธรรมและทักษะอาชี พต่างๆ และจากการศึกษาของวิชิต
นันทสุ วรรณ และจํานง แรกพินิจ (2541 : 44) พบว่าประเทศ อัฟริ กาตะวันออก มุ่งเน้นการจัดการศึกษา
ทีตั"งอยูบ่ นพื"นฐานของกิจกรรมทีเกียวกับเศรษฐกิ จ ได้แก่ เกษตรกรรม การเลี" ยงสัตว์ การปั" นหม้อ
การจักสาน ฯลฯ
ในกลุ่มประเทศทีได้รับการสนับสนุ นและส่ งเสริ มจากองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ หรื อ ยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and
Organization: UNESCO) ได้แก่ ประเทศบังคลาเทศ ภูฐาน เขมร จีน อินเดีย อิหร่ าน ลาว มองโกเลีย
และพม่า พบว่าแนวทางในการจัดการศึกษาในรู ปแบบของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน (CLC: Community
Learning Centre) ซึ งเป็ นศูนย์ทีมีชุมชนและท้องถินจัดการศึกษานอกระบบทั"งในชนบท หมู่บา้ น
และชุ มชนเมื องหลายแห่ ง มุ่ง เน้นการสร้ า งอํา นาจที เกิ ดขึ" นโดยชุ ม ชน เพื อพัฒนาคุ ณ ภาพชี วิต
บนพื"นฐานของอาชี พทีเหมาะสม เช่ น ประเทศบังคลาเทศ และประเทศภูฐาน ส่ งเสริ มอาชี พด้าน
เกษตรกรรม การเลี"ยงสัตว์ การปั" น และการจักสาน ให้กบั ผูข้ าดโอกาสทางการศึกษา ประเทศเขมร
ส่ งเสริ มอาชี พด้านการให้บริ การ ค้าขาย การเลี"ยงสัตว์ การตัดเย็บเสื" อผ้าช่ างตัดผม และเสริ มสวย
ซึ งมีการจัดการเรี ยนรู ้แบบหลักสู ตรระยะสั"น โดยศูนย์การศึกษานอกระบบ และศูนย์อาชีพในชุมชน
ประเทศจี น เป็ นประเทศที มุ่งเน้นให้มีการศึ กษาเพือส่ งเสริ มเศรษฐกิ จฐานความรู ้
ในทุกอาชี พ จึงส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ เกี ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทีนําไปใช้กบั อาชี พ ด้านเกษตรกรรม
เชิ งนิ เวศวิทยาและการเกษตรประยุกต์ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้ทวถึ
ั งและมี
ผูเ้ ข้ามารับการศึกษาเพิมขึ"น
ประเทศอินเดี ย มีการจัดการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ในรู ปแบบของศูนย์การเรี ยนรู ้ ในชุ มชน
(CLC: Community Learning Centre) จัดการฝึ กอบรมด้านอาชี พให้กบั ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มสตรี
ตามความต้องการของผูเ้ ข้ารับการอบรมและแบ่งกลุ่มเข้ารับการอบรมตามวัย
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ประเทศอิหร่ าน มีการฝึ กอาชี พเคลือนที โดยศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน (CLC : Community
Learning Centre) ได้แก่ อาชี พด้านการเกษตร การจักสาน การตัดเย็บเสื" อผ้า การปลูกผัก ทั"งนี" ยงั
มุ่งเน้นการจัดการเรี ยนเพือส่ งเสริ มการอ่านออกเขียนได้ การสร้ างอํานาจทางความรู ้ ให้กบั ประชาชน
ตลอดจนสร้ างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึ กษาให้กบั ผูห้ ญิ งและคนในชุ มชนโดยการส่ งเสริ ม
ทักษะชีวติ และการจัดความรู ้ทีหลากหลาย
ประเทศลาว มุ่งเน้นการจัดการเรี ยนรู ้ ให้กบั บุคคลระดับรากหญ้า โดยการส่ งเสริ ม
อาชีพด้านเกษตร จัดให้มีการฝึ กอบรมด้านอาชี พและสุ ขภาพ ตลอดจนมุ่งเน้นการอ่านออกเขียนได้
โดยศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน (CLC: Community Learning Centre)
ประเทศมองโกเลี ย มุ่งเน้นการสร้ างโอกาสทางการเรี ยนรู ้ ในกับคนเร่ ร่อน ลูกจ้าง
ผูใ้ ช้แรงงานและช่างฝี มือ ให้มืออาชี พมีงานทําอย่างเหมาะสม และประเทศพม่า มุ่งเน้นการสร้าง
โอกาสทางการเรี ยนรู ้ แบบทางเลือกสําหรับเด็กและคนยากคนจน เพือการกระจายรายได้สู่ ทอ้ งถิ น
โดยฝึ กอาชีพด้านการเกษตร และปศุสัตว์ มีการฝึ กอบรมทักษะอาชี พ และการสร้างห้องสมุดขนาดเล็ก
ให้ท วถึ
ั ง จากการศึ ก ษาวิเคราะห์ แนวคิ ดในการจัดการศึ ก ษาเพื ออาชี พ (Education for Career)
ของประเทศต่างๆ ผูว้ จิ ยั ได้ประมวลข้อมูลเชิงเปรี ยบเทียบ ดังตารางต่อไปนี"
ตาราง 3 แสดงการเปรี ยบเทียบการจัดการศึกษาเพืออาชีพ (Education for Career)

ประเทศ
อินโดนี เซี ย

อัฟริ กาตะวันออก
บังคลาเทศ

ประเด็นเปรี ยบเทียบการจัดการศึกษาเพืออาชีพ (Education for Career)
เป้ าหมาย
กลุ่มอาชีพ
แนวการจัดการศึกษา
- ส่ งเสริ มรายได้
- อาชีพท้องถิน
- ในสถาน
- ปลูกฝังค่านิยมด้าน
- นวัตกรรมและ
ประกอบการ
ทักษะอาชีพ
เทคโนโลยีเพือ
- โดยครอบครัว
พัฒนาอาชีพ
- การศึกษาในระบบ
ท้องถิน
และนอกระบบ
- ส่ งเสริ มเศรษฐกิจ
- เกษตรกรรม
- การศึกษาโดย
- สํานักท้องถิน
เลี"ยงสัตว์ การปั" น
ครอบครัวและ
- สร้างรายได้
และจักสาน
ชุมชน
- ส่ งเสริ มอาชีพผูข้ าด
- การฝึ กอาชีพในศูนย์
โอกาสทางการศึกษา
การเรี ยนรู ้ชุมชน
(CLC: Community
Learning Centre)
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ตาราง 3 (ต่อ)

ประเทศ
ภูฐาน

เขมร

จีน

อินเดีย

อิหร่ าน

ประเด็นเปรี ยบเทียบการจัดการศึกษาเพืออาชีพ (Education for Career)
เป้ าหมาย
กลุ่มอาชีพ
แนวการจัดการศึกษา
- สร้างรายได้
- เกษตรกรรม เลี"ยง - การฝึ กอาชีพในศูนย์
สัตว์ การปั" น และ
การเรี ยนรู ้ชุมชน
จักสาน
(CLC: Community
Learning Centre)
- ส่ งเสริ มการมีงานทํา
- การให้บริ การ
- ศูนย์ฝึกอาชีพใน
- สร้างรายได้
ค้าขาย เลี"ยงสัตว์
ชุมชน
ตัดเย็บเสื" อผ้า ตัด - ศูนย์การศึกษานอก
ผม เสริ มสวย
ระบบ
ฯลฯ
- หลักสู ตรการเรี ยนรู ้
ระยะสั"น
- ส่ งเสริ มเศรษฐกิจ
- เทคโนโลยี
- การฝึ กอาชีพในศูนย์
ฐานความรู ้ในทุกอาชีพ
สมัยใหม่
การเรี ยนรู ้ชุมชน
- พัฒนาศักยภาพ
- เกษตรเชิง
(CLC: Community
รายบุคคลของสังคม
นิเวศวิทยา
Learning Centre)
- เกษตรประยุกต์
- การสร้างอํานาจกลุ่ม
- ส่ งเสริ มอาชีพตาม - การฝึ กอาชีพในศูนย์
ผูห้ ญิง
ความต้องการของ
การเรี ยนรู ชุมชน
ผูเ้ ข้ารับการอบรม
(CLC: Community
และตามวัย
Learning Centre)
- การสร้างอํานาจทาง
- การเกษตร การจัก - การฝึ กอาชีพเคลือนที
ความรู ้ให้กบั ประชาชน
สาน เย็บผ้า ปลูก - การฝึ กอาชีพใน
- การสร้างโอกาสและ
ผัก
ชุมชน(CLC:
ความเท่าเทียมทาง
- การอ่านออกเขียน
Community
การศึกษาให้กบั ผูห้ ญิง
ได้
Learning Centre)
- ส่ งเสริ มทักษะชีวติ
- การจัดการความรู ้ที
หลากหลาย

57

ตาราง 3 (ต่อ)

ประเทศ
ลาว

-

มองโกเลีย

-

พม่า

-

ไทย

-

ประเด็นเปรี ยบเทียบการจัดการศึกษาเพืออาชีพ (Education for Career)
เป้ าหมาย
กลุ่มอาชีพ
แนวการจัดการศึกษา
จัดการเรี ยนรู ้ให้กบั
- การเกษตร
- การฝึ กอาชีพในศูนย์
บุคคลระดับรากหญ้า
- การฝึ กอบรมด้าน
การเรี ยนรู ้ชุมชน
อาชีพและสุ ขภาพ
(CLC: Community
- การอ่านออกเขียน
Learning Centre)
ได้
การสร้างโอกาส
- งานช่างฝี มือต่างๆ - การฝึ กอาชีพในศูนย์
ทางการเรี ยนรู ้ในกับคน
การเรี ยนรู ้ชุมชน
เร่ ร่อนลูกจ้าง ผูใ้ ช้
(CLC: Community
แรงงานและช่างฝี มือ
Learning Centre)
การสร้างโอกาส
- การเกษตร
- การฝึ กอบรมทักษะ
ทางการเรี ยนรู ้แบบ
- ปศุสัตว์
อาชีพ
ทางเลือกสําหรับเด็ก
- การสร้างห้องสมุด
และคนยากคนจน
ขนาดเล็กให้ทวถึ
ั ง
กระจายรายได้สู่
ท้องถิน
พัฒนาคุณภาพชี วติ
- ส่ งเสริ มอาชีพ
- สถานศึกษาเฉพาะ
เตรี ยมคนเข้าสู่
การพัฒนารายได้
ด้านทั"งในและนอก
ตลาดแรงงานความเป็ น
ระบบโรงเรี ยน
พลเมืองดี

4. บทวิเคราะห์เชิ งเปรี ยบเทียบการจัดการเรี ยนรู ้บนฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิน (Cultural and Local Wisdom Based Education)
ประเวศ วะสี (2540 : 26) กล่าวว่าความรู ้เชิ งวัฒนธรรมหรื อภูมิปัญญาท้องถิน ภูมิปัญญา
ชาวบ้านจะอยู่ในการปฏิ บตั ิของชาวบ้านเป็ นภูมิปัญญาทีถูกสร้ างมาในวัฒนธรรม ซึ งหมายถึ งวิธีการ
ดําเนิ นชี วิต หรื อวิถีชีวิตทั"งหมดนั"นเอง ซึ ง พระธรรมปิ ฏก (ป.อ. ปยุตโต) (2546 : 21) กล่าวว่า
ประเทศไทยน่าจะต้องเปลียนแปลงการศึกษาโดยหมุนกลับไปสู่ การศึกษาดังเดิมทีทรงคุณค่าของไทย
มากขึ"น โดยเฉพาะการศึกษาภูมิปัญญาไทยทีมีอยูใ่ นชุมชนและการศึกษาโดยครอบครัว
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แนวคิดในการกระจายอํานาจทางการศึ กษาให้กบั ชุ มชนและท้องถิ นในการจัดการ
เรี ยนรู ้พ"ืนบ้านของ อัฟริ กาตะวันออก พบว่ามีหลักการสําคัญ คือ
4.1 ทุกกลุ่มสังคมไม่วา่ เล็กหรื อใหญ่ ก้าวหน้าหรื อล้าหลังต่างมีวิธีการศึกษาของตนเอง
ทั"งสิ" น
4.2 การศึกษาครอบคลุมวิถีชีวติ ของคนตั"งแต่เกิดจนตาย
4.3 การศึกษาต้องอยูบ่ นพื"นฐานวัฒนธรรมของชุมชน
4.4 การศึกษาเป็ นกระบวนการแห่งพลวัตทีมีการปรับเปลียนและพัฒนาเสมอ
จากการศึกษาของ วิชิต นันทสุ วรรณ และจํานง แรกพินิจ (2541 : 44) พบว่า อัฟริ กา
ตะวันออก มุ่ ง เน้นกลไกของครอบครั วและท้องถิ นในการจัดการศึ ก ษา ในรู ป แบบของการจัด
การศึ กษาพื"นบ้าน (Indigenous Education) การเชื อมโยงการศึกษาเข้ากับวัฒนธรรมของชุ มชน
มี หลักการว่าการถ่ า ยทอดวัฒนธรรมเป็ นมิ ติสําคัญของการศึ ก ษาพื"นบ้านนั"น การศึ กษาท้องถิ น
เป็ นพลังขับเคลื อนทางวัฒนธรรมและเป็ นพื"นฐานการศึ กษาตามอัธยาศัย โดยมี ฐานคิ ดในการจัดการ
การศึกษาพื"นบ้าน ดังนี"
ตาราง 4 แสดงการเปรี ยบเทียบฐานคิดในการจัดการศึกษาพื"นบ้าน
ฐานคิดในการจัดการศึกษาพื"นบ้าน
เชิงวงจรชีวติ
เชิงห้วงชีวิต
วงจรที 1 เป็ นช่วงแห่งความ ห้วงที 1 เป็ นช่วงแห่ง
1.
เป็ นเด็กทีจะต้องเรี ยนรู ้
การศึกษาทีบ้านและ
และอยูใ่ นความดูและของ
พื"นทีใกล้เคียงผูป้ กครอง
พ่อแม่
และสมาชิกชุมชนจะ
วงจรที 2 เป็ นช่วงแห่งการ
เสริ มสร้างกิจกรรมการ
ถ่ายทอดพิธีกรรม เพือ
เรี ยนรู ้ท" งั ในวิถี
2.
เตรี ยมความเป็ นผูใ้ หญ่
ชีวติ ประจําวันและเทศ
และขยายการมีส่วนร่ วม
การสําคัญในครอบครัว
ในกิจกรรมของสังคม

เชิงบริ บททางสังคม
ด้านสังคม
กระบวนการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
จากสื อ เช่น นิทาน ดนตรี
ปริ ศนาคําสังสอน พิธีกรรม
ต่างๆ
ด้านเศรษฐกิจ
จัดกิจกรรมเกียวกับเศรษฐกิจ
กิจ เช่น เกษตรกรรม การเลี"ยง
สัตว์ การปั" นหม้อ การจักสาน
ส่ งเสริ มให้เป็ นการเรี ยนรู่
ตลอดชีวิต
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ตาราง 4 (ต่อ)
ฐานคิดในการจัดการศึกษาพื"นบ้าน
เชิงวงจรชีวติ
เชิงห้วงชีวิต
วงจรที 3 เป็ นช่วงแห่งความ ห้วงที 2 ช่วงการเรี ยน
3.
เป็ นผูใ้ หญ่ พร้อมทีจะรับ
บทบาทของสมาชิก
ใช้สังคมและประเทศชาติ
ครอบครัว ชุมชนและ
ในรู ปแบบทีหลากหลาย
สังคมในวงกว้างเป็ น
เช่น นักรบ นักการเมือง
ห้วงแห่งความผูกพัน
นักการศาสนา ผูท้ รงภูมิ
ของเยาวชนทีจะเรี ยนรู ้ 4.
ปั ญญา ผูพ้ ิพากษา ฯลฯ
และสื บสารภารกิจของ
ตระกูล ทั"งในด้าน
ประเพณี กฎระเบียบและ
ค่านิยม
ห้วงที 3 ช่วงแห่งการอบรม
บ่มเพาะเพือปลูกฝัง
จริ ยธรรมทางสังคมและ
ความเข้าใจเกียวกับ
เศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองท้องถิน

เชิงบริ บททางสังคม
ด้านการเมือง
ตระหนักว่ามีอิทธิ พลต่อ
การศึกษา การศึกษาพื"นบ้าน
จะเป็ นทางเลือกของแต่ละ
ท้องถินทีลดความขัดแย้งได้
ด้านจิตใจและธรรมชาติ
ศาสนาและความเชือที
เชือมโยงเข้ากับธรรมชาติ ทํา
ให้การศึกษาพื"นบ้านมี
มุมมองทีหลากหลายบน
พื"นฐานความเชือของแต่ละ
ละสังคม

จากการศึกษาฐานคิดการจัดการศึกษาเรี ยนรู ้ของอัฟริ กาตะวันออกทีมีอิสระสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของชุ มชุ น ตลอดจนแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศญีปุ่ นทีมุ่งเน้น
การพัฒนาชุ มชนต้นแบบแห่ งการเรี ยนรู ้ ในหลายๆ ด้าน พบว่าสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของไทย
ทีปรากฏในรู ปแบบของศูนย์การเรี ยนรู ้ ในชุ มชน เช่ น ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุ มชนไม้เรี ยง อําเภอฉวาง
จัง หวัดนครศรี ธ รรมราช กลุ่ม อินแปงและมหาวิท ยาลัย ชุ ม ชนนานาชาติบ า้ นบัว อํา เภอกุดปาก
จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยชาวบ้านตําบลคลองเปี ยะ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ฯลฯ ตลอดจน
การสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ ทีมุ่งพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็ง เช่น เครื อข่ายฮักเมืองน่าน สมาคมฟื" นฟู
หมู่บา้ นชนบทสงขลา ชุ มชนอุม้ ไทอี สาน เครื อข่ายโรงงานแปรรู ปยางพารา และโรงงานแปรรู ป
แป้ งขนมจีนนครศรี ธรรมราช ฯลฯ
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ในด้านการจัดการศึกษาในระบบ (Formal Education) พบว่าสหรัฐอเมริ กา ญีปุ่ น เกาหลี
นิวซี แลนด์ และประเทศไทย ส่ งเสริ มผูน้ าํ และผูร้ ู ้ หรื อภูมิปัญญาท้องถินมาจัดการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา
โดยนําวัฒนธรรมและประเพณี มาให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาเรี ยนรู ้
ในด้านการศึกษานอกระบบ (Non - Formal Education) พบว่ามีการเชื อมโยงการเรี ยนรู ้
ชุ มชนเข้าสู่ โรงเรี ยนได้มากขึ"น ทั"งในต่างประเทศและประเทศไทย เช่ น การเรี ยนรู ้ดา้ นการจัดการ
เงินทุนออมทรัพย์ สงขลา การจัดการเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านนํ"าลาด ชัยภูมิ ชุ มชนคีรีวง นครศรี ธรรมราช
ในรู ปแบบการเชือมโยงจากโรงเรี ยนสู่ ชุมชนได้แก่ การดําเนิ นการกลุ่มออมทรัพย์แบบพัฒนาวงจร
ชีวติ สงขลาของ ครู ชบ ยอดแก้ว กรณี ศึกษาโรงเรี ยนบ้านนํ"าท่วม อํานาจเจริ ญทีทําให้ ชุ มชนท้องถิน
และโรงเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ร่วมกันหรื อเชื อมโยงความรู ้ กนั ได้ (วิชิต นันทสุ วรรณ และจํา นงค์
แรกพินิจ. 2541 : 34)
สําหรับประเทศไทยนั"นพบประเด็นของการศึกษาทีสําคัญหลายประการ คือการเรี ยนรู ้
ทีจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทีมีอยูใ่ นชุ มชน การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทย การดํารงไว้ซึงความเป็ น
เอกลักษณ์ความเป็ นไทย โดยอาศัยบุคลากรจากแหล่งความรู ้ในชุ มชนหรื อภูมิปัญญาท้องถิน ซึ งจะ
ทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ในช่วงชีวติ หลังวัยเรี ยน โดยผ่านการประยุกต์ใช้สืออันทันสมัยหรื อสื อพื"นบ้าน
และในด้านการจัดการระบบการศึกษาตลอดชี วิต จําเป็ นต้องมีการวิจยั เพือแสวงหารู ปแบบศึกษา
ตลอดชีวติ ทีเหมาะสมกับสังคมไทย ทั"งในด้านการกําหนดหน่วยงานทีรับผิดชอบการบริ หารจัดการ
การออกกฎหมาย การมีส่วนร่ วมของชุมชน การเชื อมโยงการศึกษาทุกรู ปแบบ ตลอดจนการวิจยั เกียวกับ
ความต้องการเรี ยนรู ้ ของประชาชน ฯลฯ ซึ ง รุ่ ง แก้วแดง (2538 : 44) กล่ าวว่า ควรกระจายอํานาจ
ทางการศึกษาโดยเฉพาะในส่ วนของการถ่ายทอดความรู ้ทางวัฒนธรรมซึ งเป็ นภูมิปัญญาดั"งเดิมนั"น
ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถินเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ โดยควรมีการดําเนิ นงานใน 4 ด้าน คือ 1) การกําหนด
นโยบาย หรื อกรอบของงาน 2) การฝึ กอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น 3) การอุดหนุ น
งบประมาณ และ 4) การกําหนดตัวชี"วดั ผลการปฏิบตั ิงาน
ทั"งนี"สรุ ปได้วา่ กระแสการพัฒนาสังคมโดยกระบวนการทางการศึกษานั"นให้ความสําคัญ
กับการจัดการเรี ยนรู ้ทีมีทอ้ งถินเป็ นฐานรากของการพัฒนา (Local Base Development) บนพื"นฐาน
ของวัฒนธรรมประเพณี และความต้องการของท้องถิน ทีพบว่าหลายประเทศ เช่ น สหรัฐอเมริ กา
อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลี ย เกาหลี และญีปุ่ น มีประเด็นร่ วมทีน่ าสนใจเกี ยวกับการจัดการศึกษา
ของท้องถินหลายประการคือ
4.1 มีการกําหนดนโยบายและหน่วยงานทีรับผิดชอบโดยตรง โดยมีการกระจายอํานาจ
ให้แก่มลรั ฐหรื อท้องถิ นบริ หารจัดการทีมุ่งเป็ นการสร้ างความรู ้ ความเข้าใจ และเจตคติทีถูกต้อง
ให้ประชาชน
4.2 จัดโครงสร้างพื"นฐานเกียวกับเทคโนโลยีในระดับประเทศ
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4.3 มีการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ เครื อข่ายชุ มชนการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต สร้างเมืองการเรี ยนรู ้
และวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ภายในชุมชน
4.4 ส่ งเสริ มให้ชุมชนเป็ นฐานของการพัฒนาการจัดการศึกษาการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
4.5 ให้ความสําคัญแก่บา้ นว่าเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตพัฒนาพ่อแม่ ผูป้ กครองให้เป็ น
ผูเ้ รี ยนรู ้ตลอดชีวติ
4.6 ส่ งเสริ มสถานประกอบให้จดั การศึกษาภายในองค์กรอย่างต่อเนือง
5. บทสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เพือพัฒนาท้องถิน
การศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งการเปรี ยบเทียบแนวคิดการจัดการศึกษาของประเทศต่างๆ
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสังเคราะห์เป็ นรู ปแบบการจัดการศึกษาเพือเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั ต่อไป
ประกอบด้วย 4 รู ปแบบ ดังนี"
5.1 รู ปแบบที 1 รู ปแบบการจัดการศึกษาเพือคนทั"งมวล (Education for All)
การจัดการศึกษาเพือคนทั"งมวล (Education for All) นั"นเป็ นการจัดการศึกษาให้กบั
ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และวัยผูใ้ หญ่ (Ardragogy) เป็ นการจัดการศึกษาตลอดชี วิต (Lifelong Education)
ให้ทุกกลุ่มบุคคล ทุกกลุ่มอาชีพ (Career) กลุ่มวัฒนธรรมประเพณี (Cultural) ทุกชุ มชน (Community)
ตลอดจนกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสต่างๆ ได้แก่ คนจน คนเร่ ร่อน ผูถ้ ูกทอดทิ"ง ผูถ้ ูกทําร้ายทารุ ณ คนพิการ
และผูข้ าดโอกาสทางการศึกษา ฯลฯ สังเคราะห์รูปแบบการจัดการศึกษาเพือคนทั"งมวล (Education
for All) โดยจําแนกตามวัยและกลุ่มบุคคลได้ดงั นี"
5.1.1 รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เพือคนทุกวัย จําแนกได้ ดังนี"
1) วัยเด็ก (Pedagogy)
2) วัยผูใ้ หญ่ (Ardragogy)
5.1.2 การจัดการเรี ยนรู ้ตามกลุ่มบุคคล จําแนกได้ดงั นี"
1) กลุ่มอาชีพ (Career) ได้แก่ กลุ่มอาชีพท้องถิน
2) กลุ่มวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน (Cultural and Local Wisdom)
ได้แก่ กลุ่มบุคคลทีมีแนวปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมประเพณี เดียวกัน กลุ่มผูน้ าํ ผูร้ ู ้ และภูมิปัญญาท้องถิน
3) กลุ่มบุคคลตามถินทีอยูอ่ าศัย (Community) ได้แก่ ชุ มชน ชนกลุ่มน้อย
ผูอ้ พยพ และคนต่างด้าว
4) กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส ได้แก่ คนจน คนเร่ ร่อน ผูถ้ ูกทอดทิ"ง ผูถ้ ูกทําร้ายทารุ ณ
คนพิการ ผูข้ าดโอกาสทางการศึกษา
จากการศึกษานโยบายของประเทศต่างๆ พบว่ามีทิศทางทีสอดคล้องกันตามนโยบาย
การจัดการศึกษาเพือคนทั"งมวล (Education for All) โดยมีรายละเอียดในประเด็นต่างๆ ดังนี"
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ตาราง 5 แสดงรู ปแบบการจัด

เป้ าหมายและ
แนวทางการศึกษา
1. เป้ าหมาย

2. นโยบาย
ทางการศึกษา

3. แนวการจัด
การศึกษา

การศึกษาเพือคนทั"งมวล (Education for All)
การศึกษาสําหรับเด็ก
การศึกษาสําหรับผูใ้ หญ่
1. การศึกษาเพือพัฒนาเยาวชนของชาติ
ให้มีคุณลักษณะ คุณสมบัติและ
สมรรถนะตามทีประเทศชาติกาํ หนด
และพัฒนาเยาวชนให้มีทิศทางและ
สมรรถนะตามทีท้องถินต้องการ ได้แก่
ความรู ้ ความภาคภูมิใจในท้องถิน
อาชีพในอนาคตของท้องถิน การ
พัฒนาท้องถิน
การจัดการศึกษาในระบบ
1. ส่ งเสริ มสิ ทธิ และความเสมอภาคใน
การศึกษา
2. การจัดการศึกษาภาคบังคับและการ
อุดหนุ นการศึกษา
3. การจัดโอกาสทางการศึกษาให้กบั
ผูด้ อ้ ยโอกาส
4. การจัดการศึกษาสําหรับผูม้ ี
ความสามารถพิเศษ
การจัดการศึกษาในแนวทางการกระจาย
อํานาจการศึกษาสู่ ทอ้ งถินโดยมีชุมชน
เป็ นฐาน ประกอบด้วยสถานศึกษา
สถาบันครอบครัวสถาบันทางการศึกษา
สื อมวลชน ธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
กลุ่มเพือน ศูนย์การเรี ยนรู ้ ศูนย์วฒั นธรรม
และเทคโนโลยี ศูนย์การศึกษาทางไกล
และ Internet

1. การศึกษาเพือการพัฒนา
ให้เกิดการประกอบ
อาชีพทีมันคง
2. การศึกษาเพือความ
เข้มแข็งด้านสังคมและ
วัฒนธรรม

การจัดการศึกษาในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย
1. การจัดโอกาสทางการ
ศึกษาสําหรับบุคคลทุก
วัยทุกช่วงชีวติ
2. การสร้างชุมชนแห่งการ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ

การจัดการศึกษาในแนวทาง
การกระจายอํานาจ
การศึกษาสู่ ทอ้ งถินโดยมี
ชุมชนเป็ นฐานประกอบด้วย
ศูนย์การเรี ยนรู ้ สถาบัน
ครอบครัว สถาบัน
ประกอบการ สถานบันทาง
การศึกษา สื อมวลชน และ
อินเตอร์ เน็ต
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5.2 รู ปแบบที 2 รู ปแบบการจัดการศึกษาโดยชุ มชนเป็ นฐาน (Community Based
Education)
การศึกษาวิเคราะห์จดั การศึกษาโดยมีชุมชนเป็ นฐาน (Community Based Education)
พบว่าจะเป็ นการกระจายอํานาจทางการศึกษาจากส่ วนกลางสู่ ทอ้ งถิน โดยจําแนกบทบาทหน้าทีดังนี"
5.2.1 ส่ วนกลาง ซึ งมีหน่วยงานทางการศึกษาของรัฐบาลกลางทําหน้าทีกําหนด
นโยบายต่างๆ สนับสนุนด้านงบประมาณ วางแผนตามมาตรฐานและการตรวจสอบทางการศึกษา
5.2.2 ส่ วนท้องถิน จะนํานโยบายจากส่ วนกลางไปสู่ การปฏิบตั ิ วางแผน และการ
จัดการศึกษาบนพื"นฐานและความต้องการของท้องถิน จากการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบแนวการจัด
การศึกษาโดยมีชุมชนเป็ นฐาน พบว่าในท้องถินของหลายประเทศจัดการศึกษาบนฐานของวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิน (Cultural and Local Wisdom-Based Education) โดยได้ทาํ การจัดการศึกษา
ของครอบครัว ชุ มชน ประกอบด้วยผูน้ าํ ผูร้ ู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ น เป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ จัดให้มีศูนย์การเรี ยนรู ้
แหล่งเรี ยนรู ้ ทั"งนี" โดยการมี ส่วนร่ วมดําเนิ นการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื อง ทั"งนี" จากการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบแนวการจัดการศึกษาโดยมีชุมชนเป็ นฐานสามารถสังเคราะห์บทบาทของชุ มชนและท้องถิน
ในการจัดการศึกษาได้ 3 ลักษณะ ดังนี"
1) บทบาทการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา ได้แก่ การมีส่วนร่ วมในการ
ทําหน้าที เป็ นคณะกรรมการในสถานศึ กษา คณะกรรมการเขตพื"นที การศึ กษาและในหน่ วยงาน
การศึกษาอืนๆ ซึ งพบว่าจะเป็ นการมีส่วนร่ วม Participatory ให้รูปแบบหุ น้ ส่ วน Partnership
2) บทบาทการส่ งเสริ มและจัดการทางการศึกษา ได้แก่ บุคลากร หรื อคณะ
องค์บุคคล สถานประกอบการ ทีทําหน้าทีในฐานะภูมิปัญญาท้องถิ น สถานประกอบการ ศูนย์ตน้ แบบ
การเรี ยนรู ้ หรื อการได้บริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษาเรี ยนรู ้ระบบต่างๆ
3) บทบาทการดําเนิ นงานบริ หารจัดการศึกษา ได้แก่ หน่วยงานขององค์การ
ปกครองส่ วนท้องถิน ชุมชน ท้องถิน ทีมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ทั"งนี" ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปสังเคราะห์เป็ นรู ปแบบการจัดการศึกษาโดยมีชุมชนเป็ นฐาน
(Community Based Education) ดังตารางต่อไปนี"
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ตาราง 6 แสดงรู ปแบบการจัดการศึกษาโดยชุมชนเป็ นฐาน (Community Based Education)
การศึกษาโดยมีชุมชนเป็ นฐาน (Community Based Education)
บทบาทของชุมชน
แนวทางการดําเนิ นงาน
องค์กร/บุคลากร/ผูเ้ กียวข้อง
ทางการศึกษา
1. บทบาทการมีส่วน
1. บริ หารและกํากับ
1. คณะกรรมการสถานศึกษา
ร่ วมในการจัด
การดําเนิ นภารกิจ
2. คณะกรรมการเขตพื"นที
การศึกษา
ทางการศึกษาอย่างมี
การศึกษา
ส่ วนร่ วม (Participatory)
3. คณะกรรมการองค์กรการศึกษา
ในรู ปแบบหุ ้นส่ วน
ของท้องถิน
(Partnership)
2. บทบาทการ
2. ส่ งเสริ มและให้บริ การ
1. การศึกษาโดยมีผนู ้ าํ ผูร้ ู ้ และภูมิ
ส่ งเสริ มและ
ทางการศึกษาทุกระบบแก่
ปั ญญาท้องถิน เป็ นผูใ้ ห้การ
จัดบริ การทางการ
สมาชิกในชุมชนหรื อ
เรี ยนรู ้
ศึกษา
ท้องถิน
2. การจัดการศึกษาโดยมีองค์กร
ชุมชน/ชาวบ้าน เป็ น
ผูด้ าํ เนิ นการ
3. การจัดตั"งเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
โดยชุมชน
4. สถาบันศาสนาและสถาน
ประกอบการเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการจัดการศึกษาของชุมชน
5. สื อมวลชน และอาสาสมัคร
ส่ งเสริ มการศึกษา
3. บทบาทการบริ หาร 1. การบริ หารการศึกษาใน
1. องค์ปกครองส่ วนท้องถิน ได้แก่
การศึกษา
ระบบ นอกระบบและตาม
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
อัธยาศัย อย่างต่อเนือง
เทศบาล องค์การบริ หารส่ วน
ตลอดชีวิต
ตําบล
2. องค์กรการศึกษาท้องถินและ
เอกชน
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5.3 รู ปแบบที 3 รู ปแบบการจัดการศึกษาเพืออาชีพ (Education for Career)
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบการจัดการศึ กษาเพืออาชี พ (Education for Career)
ของประเทศต่างๆ ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปสังเคราะห์เป็ นรู ปแบบการจัดการศึกษาเพืออาชี พ (Education for
Career) ได้ดงั ตารางต่อไปนี"
ตาราง 7 แสดงรู ปแบบการจัดการศึกษาเพืออาชีพ (Education for Career)

1.

2.

3.

4.

ประเด็นการศึกษาการจัดการศึกษาเพืออาชีพ (Education for Career)
เป้ าหมาย
อาชีพ
การจัดการศึกษา
เพือเสริ มสร้าง
กลุ่มอาชีพประกอบด้วย
1. การศึกษาในระบบนอกระบบ
รายได้ และส่ งเสริ ม 1. การเกษตร เช่น การเลี"ยง
และตามอัธยาศัย
เศรษฐกิจชุมชน
สัตว์ เกษตรเชิงนิ เวศวิทยา 2. การศึกษาเรี ยนรู ้โดยสถาน
การพัฒนาคุณภาพ
เกษตรประยุกต์
ประกอบการ
ผลผลิตโดย การ
2. จักสาน สิ งประดิษฐ์ และ 3. การศึกษาโดยครอบครัว
พัฒนาฝี มือ และ
งานช่างฝี มือต่างๆ เช่น ทอ 4. การเรี ยนรู ้โดยชุมชน
แรงงาน
เสื อ ทอผ้า
5. การฝึ กอาชีพในศูนย์การเรี ยนรู ้
การใช้นวัตกรรม
3. อาหารและผลิตภัณฑ์แปร
ชุมชน (CLC : Community
และเทคโนโลยี
รู ป เช่นการทําขนม อาหาร
Learning Centre)
พัฒนาคุณภาพ
สําเร็ จรู ป
ผลผลิตและส่ งเสริ ม 4. การบริ การและการ
กระบวนการด้าน
ท่องเทียว ได้แก่ การ
อาชีพท้องถิน
ให้บริ การ ค้าขาย ตัดเย็บ
สร้างโอกาสและ
เสื" อผ้า ตัดผม เสริ มสวย
สิ ทธิ ทางการศึกษา
ฯลฯ
ให้กบั ประชาชน
5. กลุ่มอาชีพด้านสุ ขภาพ
อย่างทัวถึง
6. กลุ่มอาชีพเชิงวัฒนธรรม
และเทคโนโลยี

สําหรับการศึ กษาอาชี พในท้องถินของไทยพบว่ามี การจัดการศึกษาทั"งในระบบ
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น อาชี พด้านการเกษตรกรรม ได้แก่ การทําไร่ ทํานา ยาสู บ ฯลฯ
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อาชี พด้านการจักสาน งานฝี มือ และสิ งประดิ ษฐ์ ได้แก่ ผ้าทอ ทําทอง ตูไ้ ม้แกะสลัก การทอเสื อ
เครื องปั" นดิ นเผา เครื องจักสาน ไม้กวาด ฯลฯ กลุ่มอาชี พด้านอาหารและผลิ ตภัณฑ์แปรรู ป ได้แก่
การทําขนม ผลิตภัณฑ์เครื องดืม อาหารแปรรู ปครัวเรื อน และกลุ่มอาชี พด้านบริ การและการท่องเทียว
เช่น การโรงแรมและทีพัก การให้บริ การยานพาหนะ การนวด และเสริ มสวย ฯลฯ
5.4 รู ปแบบที 4 รู ปแบบการจัดการศึกษาบนฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน
(Cultural and Local Wisdom Based Education)
การศึกษาแนวคิดในการจัดการศึกษาบนฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ น
(Cultural and Local Wisdom Based Education) ประมวลสรุ ปสังเคราะห์เป้ าหมายการจัดการศึกษา
ได้ 3 ประการคือ
5.4.1 การจัดการศึกษาเพือพัฒนาศักยภาพของบุคคล
5.4.2 การจัดการศึกษาเพือพัฒนาครอบครัวและชุมชน
5.4.3 การจัดการศึกษาเพือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถินและประเทศชาติ
ตาราง 8 แสดงรู ปแบบการจัดการศึกษาบนฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน (Cultural and Local
Wisdom Based Education)
การจัดการศึกษาบนฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน
(Cultural and Local Wisdom-Based Education)
เป้ าหมาย
สาระการเรี ยนรู ้
แนวการจัดการศึกษา
1. การจัดการศึกษาเพือ 1. การถ่ายทอดพิธีกรรม
1. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
พัฒนาศักยภาพของ
วัฒนธรรมและประเพณี
2. การศึกษาโดยมีผนู ้ าํ ผูร้ ู ้
บุคคล
ท้องถิน
ภูมิปัญญาท้องถิน เป็ นผูใ้ ห้
2. การถ่ายทอดอาชีพบรรพบุรุษ
ความรู ้
2. การจัดการเพือ
1. การเรี ยนรู ้เกียวกับวิถี
1. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
พัฒนาครอบครัว
ชีวติ ประจําวันเทศกาลของ
ชุมชน
และชุมชน
ครอบครัวและท้องถิน
2. การศึกษาโดยมีผนู ้ าํ ผูร้ ู ้ ภูมิ
2. การเรี ยนรู ้เชิงเอกลักษณ์ของ
ปั ญญาท้องถินเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้
หญิงชายตามทัศนะของชุมชน 3. การศึกษาจากตัวแบบ นิทานและ
และท้องถิน
พิธีกรรมท้องถิน
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ตาราง 8 (ต่อ)
การจัดการศึกษาบนฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน
(Cultural and Local Wisdom Based Education)
เป้ าหมาย
สาระการเรี ยนรู ้
แนวการจัดการศึกษา
3. การจัดการเพือ
1. การปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม
1. การศึกษาโดยมีผนู ้ าํ ผูร้ ู ้ ภูมิ
การศึกษาพัฒนา
ทางสังคมและการเมือง
ปั ญญาท้องถินเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้
เศรษฐกิจและ
2. การศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพการ 2. โดยศูนย์การเรี ยนรู ้ แหล่งเรี ยนรู ้
สังคมท้องถิน
ส่ งเสริ มรายได้และพัฒนา
และสถานประกอบการ
และประเทศชาติ
เศรษฐกิจ
3. การเรี ยนรู ้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีพ"ืนบ้านและ
เทคโนโลยีอนั ทันสมัย
จากการทีผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์เชิ งเปรี ยบเทียบการจัดการศึกษาของประเทศต่างๆ และนํามา
สังเคราะห์เป็ นรู ปแบบการจัดการศึกษา ทั"ง 4 รู ปแบบคือ 1)รู ปแบบการจัดการศึกษาเพือคนทั"งมวล
(Learning for All) 2) รู ปแบบการจัดการศึกษาโดยชุ มชนเป็ นฐาน (Community Based Learning)
3) รู ปแบบการจัดการศึกษาเพืออาชี พ (Learning for Career) และ 4) รู ปแบบการจัดการศึกษาบนฐาน
ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน (Cultural and Local Wisdom-Based Learning) จะเป็ นแนวคิด
พื"นฐานของการวิจยั เพือนําเสนอรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เพือพัฒนาท้องถิ นของจังหวัดสุ โขทัย
ทีเหมาะสมต่อไป
งานวิจัยทีเกียวข้ อง
ในปั จจุบนั การจัดการท่องเทียวจึงได้เปลียนแนวทางการจัดการทีมุ่งสนับสนุ นให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการการท่องเทียวมากขึ"น ดังจะพบว่ามีงานศึกษาวิจยั เพือศึกษาผลกระทบ
จากการท่องเทียวและประมวลองค์ความรู ้ เกี ยวกับการจัดการท่องเทียวทียังยืนโดยชุ มชน ผ่านมิติ
ของการท่องเที ยวเชิ งอนุ รักษ์ การท่องเที ยวเชิ งนิ เวศ การท่องเที ยวเชิ งวัฒนธรรม การท่องเที ยว
ทางเกษตร และการท่องเทียวในรู ปแบบอืนในพื"นทีต่างๆ มีเป็ นจํานวนมาก โดยจะขอยกงานศึกษา
ทีเกียวข้องบางส่ วน ประกอบแนวทางการศึกษาในครั"งนี"
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งานวิจัยต่ างประเทศ
ยัง และฟลาวเวอร์ ส (Young and Flowers. 1982 : 32) ทําวิจยั เรื อง การศึกษานักท่องเทียว
ทีเดินทางเข้ามาท่องเทียวใน Cook Country Forest Preserve District (CCFPD) ซึ งเป็ นเขตป่ าสงวน
แห่ งชาติ ของสหรั ฐอเมริ กา พบว่า นักท่องเที ยวมี ความพึงพอใจต่อพื" นที และลัก ษณะของป่ าไม้
ตามธรรมชาติ มีความเงียบสงบและไม่ตอ้ งการเปลียนแปลงสภาพธรรมชาติใดๆ ในแหล่งท่องเทียว
เช่น การก่อสร้ างสิ งอํานวยความสะดวกในด้านนันทนาการ นักท่องเทียวมีความต้องการทีจะพักแรม
ในสภาพธรรมชาติมากกว่า
อีไล (Ealine. 1984 : 45) ศึกษาเกียวกับความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อนันทนาการ
และสวนสาธารณะของเอกชนในนิ วยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยการสํารวจประชาชนทีมาเทียว
จํานวน 9,800 คน โดยใช้แบบสอบถามเพือทราบระดับความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ
68.82 ความพึงพอใจในด้านการจัดโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการอยูใ่ นระดับมากทั"งชายและหญิง
ใกล้เคียงกันคิดเป็ นร้อยละ 50 สําหรับอาชี พส่ วนใหญ่เป็ นนักธุ รกิจมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ทั"งด้านสภาพพื"นทีและนันทนาการ รองลงมาคือ ข้าราชการ นักเรี ยน นักศึกษา
แม็คอินทอช และ เกิร์ดเนอร์ (McIntoch and Goeldner. 1986 : 14) ได้ศึกษาและให้แนวคิด
อุปสงค์ดา้ นการท่องเทียวหรื อความต้องการซื" อสิ นค้าทางการท่องเทียว (Demand to a Destination)
ประกอบด้วย “แนวโน้มทีจะเดินทางท่องเทียว” (Propensity to Travel) เป็ นความเต็มใจทีจะเดินทาง
หาประสบการณ์ในแหล่งท่องเทียวทีเลือกสรรแล้ว ซึ งมีปัจจัยสําคัญ คือ แรงจูงใจทางการท่องเทียว
และลักษณะทางจิตวิทยาของนักท่องเทียว คือ ลักษณะนิ สัยเฉพาะบุคคลของนักท่องเทียวทีมีความชอบ
การท่องเทียวแตกต่างกัน นอกจากนี" ยงั มีสถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจหรื อข้อมูลประชากรศาสตร์
ซึ งก็คือ ลักษณะทางสังคมและสถานภาพทางเศรษฐกิ จของครอบครัว พร้ อมด้วยประสิ ทธิ ภาพ
ทางการตลาดเป็ นตัวชักจูง ซึ งก็คือ ประสิ ทธิ ภาพทางด้านการตลาดของหน่วยงานทีรับผิดชอบให้
แหล่งท่องเทียวเป็ นทีรู ้จกั และน่าสนใจ
นอกจากแนวโน้ม ที จะเดิ นทางแล้ว ยัง มี อุป สรรคหรื อ “ความต้า นทานการเดิ นทาง”
(Resistance) เข้ามาขัดขวางอีกด้วย ได้แก่ “ระยะทางด้านเศรษฐกิจ” คือ เวลาและต้นทุนในการเดินทาง
จากทีพักอาศัยไปยังแหล่งท่องเทียว “ระยะทางด้านวัฒนธรรม” คือ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ของแหล่งท่องเทียวและวัฒนธรรมของนักท่องเทียว “ต้นทุนค่าบริ การ” ยิงต้นทุนค่าบริ การในแหล่ง
ท่องเทียวสู งก็ยิงเกิดความต้านทานในการเดินทางสู ง และ “คุณภาพของการบริ การ” ก็เป็ นปั จจัย
สําคัญ ถ้าคุณภาพการบริ การในแหล่งท่องเทียวสู ง การต้านทานการท่องเทียวก็จะตํา และสุ ดท้ายคือ
“ฤดูกาล” มีผลต่อความต้องการของนักท่องเทียวมากเช่นกันกล่าวคือ ความดึงดูดใจของแหล่งท่องเทียว
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จะขึ"นกับช่วงเวลาในปี หนึ งๆ ด้วย ว่าได้วางแผนท่องเทียวพักผ่อนในระยะใด ตัวอย่าง การเล่นสกี
ความต้องการจะสู งในฤดูหนาว และความต้านทานต่อการเดินทางไปเล่นสกีจะตําในฤดูร้อน กล่าวได้วา่
แนวโน้มทีจะเดินทางจะถูกความต้านทานลดทอนบทบาทลง
เอ็ดบัช และ อุคาก้า (Egbuche and Ukaga. 2008 : 25) ได้ทาํ การศึกษาในเรื อง การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุ มชน โดยทําการศึกษาในพื"นทีเมืองซิ นฮุย มณฑลกวางตุง้ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนจีน คณะผูว้ จิ ยั ได้ใช้การประเมินทีมุ่งเน้นการอภิปรายกลุ่มและประเมินผล
การมีส่วนร่ วมแบบวิธีการออกแบบรวมของดี ลแมน ( Dillman Total Design Method : TDM)
โดยการศึ กษานี" จะสังเกตการปฏิ สัมพันธ์ กบั ชุ มชนและการใช้ทรั พยากรในพื"นที ราบลุ่ มเมื องซิ นฮุ ย
มณฑลกวางตุง้ จีน จากการศึกษาแสดงให้เห็นผลของกิจกรรมในเชิ งพาณิ ชย์มีสูงและเกิ ดผลกระทบ
ทีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมบริ เวณชายฝังปั จจัยกระทบอืนๆ รวมถึงกฎหมาย และการจัดการระบบ
นิ เวศ การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย หลักเกณฑ์แนวทางสากล และการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ป่ าชายเลนในพื"นที เมือพิจารณาถึ งการท่องเทียวทีมีศกั ยภาพสู ง การสํารวจพื"นทีซึ งมีความจําเป็ น
ในการติดต่อประสานงานกันในชุ มชน ส่ งเสริ มการศึกษาแก่คนในชุ มชน เพือเพิมมูลค่าและความ
สําคัญแก่ระบบนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจของพื"นทีลุ่มแม่น" าํ แห่งนี"
คาร์ ดคา และเนปาล (Khadka and Nepal. 2010 : 32) ได้ทาํ การศึกษาเรื องการตอบสนอง
ของคนในท้องถินในการมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์เขตพื"นทีอนุ รักษ์ อันนาเพอนา ประเทศเนปาล
ผลการศึกษาพบว่าความแตกต่างทีสําคัญระหว่างสองกลุ่มในแง่ของการมีส่วนร่ วมในชุ มชน อุปสรรค
ต่อการมีส่วนร่ วมและการรับรู ้ ผลประโยชน์จากการมีส่วนร่ วม เนื องจากมีความแตกต่างเชิ งพื"นที
ความแตกต่างทางประชากร และความแตกต่างทางด้านทัศนคติ สองกลุ่มหมู่บา้ นมีความต้องการ
ค่านิยมและและปั จจัยแรงจูงใจในการทีไม่สามารถระบุและปฏิบตั ิได้ชดั เจน การวิจยั ระบุวา่ ต้องใช้
หน่วยงานอนุรักษ์ทีจะสร้างสรรค์ในการกําหนดกลยุทธ์และโครงการทีเหมาะสมกับกลุ่มสังคมเฉพาะ
เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพของชุมชนในการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์
งานวิจัยในประเทศ
ธวัชชัย บุญโชติ (2538 : 28) คณะสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ศึกษาวิจยั เรื อง การเปลี ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนาการท่องเทียวในชุ มชนชนบท : กรณี ศึกษา
สามเหลี ยมทองคํา ในบ้านสบรวกซึ งเป็ นทีอยู่ของชาวไทยเชื" อชาติไทยใหญ่ พบว่าการท่องเทียว
เป็ นเครื องมื อสําคัญในการพัฒนาชนบท เพราะที บ้า นสบรวกนี" ได้ดาํ เนิ นการจัดการท่องเที ยว
โดยไม่ได้รับการสนับสนุ นจากภาครัฐโดยตรง แต่เน้นการมีส่วนร่ วมของคนในท้องถินเป็ นปั จจัยหลัก
ในการผลักดันการท่องเที ยวให้ประสบความสําเร็ จ โดยบ้านสบรวกได้ใช้กุศโลบาย 2 ประการ
ในการพัฒนาการท่องเทียว คือ การฟื" นฟูวฒั นธรรมดั"งเดิม (Revitalization) และการยอมรับ (Adoption)
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การเปลี ยนแปลงที เกิ ดขึ" น ผลจากการพัฒนาโดยการใช้การท่ องเที ยวเป็ นเครื องมื อทํา ให้พบว่า
การท่องเทียวได้ก่อให้เกิ ดการเปลียนแปลงอย่างมากทั"งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การถื อ
ครองทีดินและการใช้ทีดิน คือชาวบ้านได้เปลียนอาชี พมาทําการท่องเทียวมากขึ"น มีรายได้ต่อครัวเรื อน
สู งขึ"นและราคาทีดินพุ่งสู งขึ"น ซึ งกระตุน้ ให้เกิดความแตกต่างทางสังคมและวัตถุนิยม แต่ในระยะยาว
อาจเกิดผลกระทบทางลบได้ถา้ ปราศจากการควบคุมหรื อดูแลมลภาวะทางนํ"า ทัศนะอุจาดและการ
รุ กลํ"าพื"นทีป่ าโดยชาวบ้าน ซึ งจะนํามาซึ งการเปลียนแปลงต่อสิ งแวดล้อมในระยะยาวได้
ยศ สันตสมบัติ และคณะ (2544 : 22) มหาวิทยาวัยเชียงใหม่ศึกษาวิจยั เรื อง การท่องเทียว
เชิ งนิ เวศ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร ทีศึกษาถึงระบบและภูมิปัญญา
ในการจัดการทรัพยากร และการท่องเทียวมีผลกระทบต่อการปรับตัวทางวัฒนธรรมและศักยภาพ
ของชุ มชนในการจัดการการท่องเทียว รวมถึงจะเป็ นการเสริ มสร้ างความเข้มแข็งของชุ มชนเพือรองรับ
การท่องเทียวเชิ งนิ เวศอย่างไร ในพื"นทีแหล่งท่องเทียว 7 แห่ ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้กระบวนการ
ศึกษาวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม PAR (Participatory Action Research) เป็ นระยะเวลา
ในการวิจยั 2 ปี ผลการศึกษาพบว่า 1) บริ บทของการท่องเทียวเชิ งนิ เวศในเขตภาคเหนื อตอนบน
เชื อมโยงกับปั ญหาความด้อยพัฒนาและความเป็ นคนชายขอบของกลุ่มชาติพนั ธ์ต่างๆ ทีถูกทําให้
เป็ น “ผูถ้ ูกท่องเทียว” ถูกเอารัดเอาเปรี ยบด้านค่าตอบแทนจากบริ ษทั ท่องเทียว และถูกกําหนดจาก
ภายนอกว่าเป็ นชนชั"นทีด้อยกว่า ส่ งผลให้กลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆขาดความมันใจในตนเอง จนไม่กล้า
ต่อรองกับภายนอกทีเข้ามาทําลายสภาพแวดล้อม และละเมิดประเพณี และศักดิ[ ศรี ทางวัฒนธรรม
ของตนได้ 2) ผลการศึกษาในด้านการท่องเทียวเชิ งนิ เวศกับศักยภาพของชุ มชนในการจัดการทรัพยากร
พบว่า ชุมชนทีเป็ นแหล่งท่องเทียวมักมีทรัพยากรธรรมชาติทีสวยงาม สภาพป่ าสมบรู ณ์ซึงเป็ นเงือนไข
สําคัญทีทําให้นกั ท่องเทียวเลื อกมาชม ทั"งนี" เนื องจากชุ มชนมีภูมิปัญญาท้องถินเรื องระบบการผลิ ต
และการจัดการทรัพยากร ทีอยูบ่ นความสัมพันธ์ของระบบเครื อญาติ มาตั"งแต่อดี ตและต่างมีสํานึ ก
ร่ วมกันเรื องการใช้และได้ประโยชน์ร่วมกันของชุ ม ชน แต่ ประโยชน์ข าการท่องเที ยวที ผ่า นมา
กลับตกอยู่กบั บริ ษทั ทีนําเทียวเป็ นจํานวนมาก และส่ งผลกระทบจากการท่องเทียว คือ การเข้ามา
ของนักท่องเทียวกับการรองรับของทรัพยากรทีไม่สมดุลกันในระยะยาว ชุ มชนจะต้องคิดและวางแผน
ในการรองรับมากขึ"น รวมไปถึ งการร่ วมมื อกันเป็ นเครื อข่ายในวงกว้างมากขึ"น เพือทําการรั กษา
สภาพแวดล้อมในระดับทีกว้างกว่าชุ มชน หมู่บา้ นของตน และการรองรับสิ ทธิ ของชุ มชนในการ
จัดการทรัพยากรตามกฎหมายทีต้องเร่ งผลักดันเป็ นจริ งมากขึ"น เหล่านี" จะช่ วยให้ชาวบ้านได้ประโยชน์
จากการจัดการทรัพยากรและการท่องเทียวได้มากขึ"น ซึ งจะส่ งผลต่อการจัดการท่องเทียวอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและนําไปสู่ การพัฒนาสังคมทียังยืนได้ 3) ในเรื องของการท่องเทียวเชิ งนิ เวศกับศักดิ[ศรี
และอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมพบว่าการเข้ามาของนักท่องเทียวซึ งเข้ามาพร้อมกับความทันสมัยนั"น
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ได้ส่งผลต่อการเปลี ยนแปลงหรื อทําลายวัฒนธรรมท้องถินและวิถีชีวิตของชุ มชน ซึ งเป็ นต้นทุ น
การท่องเทียวอีกประการหนึ งดังจะพบว่า แบบแผนจารี ตและประเพณี ทีชุ มชนแต่ละกลุ่มชาติพนั ธุ์
ได้สร้ างและแสดงตามวาระและโอกาสสําคัญๆนั"น ได้ถูกนํามาแสดงให้นักท่องเทียวชม(Tourist
Display ) อย่างพรําเพรื อจนขาดเนื" อหาสาระเดิม และไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ ง การศึกษาวิจยั
ในครั"งนี" จึงได้เปิ ดเวทีการพูดคุยกับชาวบ้านและชุ มชนเพือค้นหา “ตัวตน” และการสร้างความหมาย
ให้กบั วิถีชี วิตโดยผ่านการตี ความขนบธรรมเนี ยมประเพณี ความเชื อและพิธีกรรม เพือให้มองเห็ น
ความสําคัญของตนเองและเป็ นผูก้ าํ หนดว่าพวกเขาต้องการ “นําเสนอ” ตนเองเป็ นใครต่อนักท่องเทียว
และสามารถพลิ กบทบาทมาเป็ นผูก้ าํ หนดตนเองมากขึ" น เพื อสร้ า งความเท่ า เที ย มกับ ภายนอกได้
4) ศักยภาพของชุ มชนในการจัดการท่องเทียว เป็ นการสร้างกระบวนการในการจัดการท่องเทียว
โดยชาวบ้านมีบทบาทสําคัญ คือ เริ มจากการคัดเลือกตัวแทนจากชาวบ้านเพือทําหน้าทีในการวางแผน
และจัดการท่องเทียว รวมถึงประสานงานกับส่ วนต่างๆ ทีเกียวข้องกับการท่องเทียว จัดทําแผนงาน
และโปรแกรมการท่องเทียวของหมู่บา้ น เตรี ยมแผน การประชาสัมพันธ์การท่องเทียว เตรี ยมความ
พร้ อมด้านการให้บริ การ และมีหน้าที ประชุ มหารื อเพือติดตามการทํางานและแก้ไขปั ญหาต่างๆ
เหล่านี" คือ ศักยภาพของชุ มชนกับการจัดการด้านการท่องเทียวอย่างเป็ นระบบ 5) การท่องเทียวกับ
การพัฒนาอย่างยังยืน โดยพิจารณาจากตัวชี"วดั ในเรื องความสมบรู ณ์ของธรรมชาติแวดล้อม การกระจาย
รายได้ และโครงการพัฒนาชุ มชนทีมีการนํารายได้ จากการท่องเทียวมาใช้พฒั นาชุ มชนของตนเอง
ท้ายสุ ดคือเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้และถ่ายทอดไปยังผูน้ าํ รุ่ นใหม่ 6) ปั ญหา ข้อจํากัด ทีพบจาการวิจยั
คือ ข้อจํากัดในระดับพื"นที คือการขาดความเชื อมันของชาวบ้าน ทําให้เกิ ดความขัดแย้งภายในชุ มชน
ความต้องประสิ ทธิ ภาพของผูน้ าํ และองค์กรชุ มชนในการบริ หารจัดการ รวมถึ งขาดเครื อข่ายชุ มชน
ในการจัดการทรัพยากรร่ วมกัน และปั ญหาการประสานงานจากรัฐทีขาดนโยบายส่ งเสริ มอย่างชัดเจน
และการประสานงานกับผูป้ ระกอบการภาคเอกชน โดยเอกชนมองว่าการบริ หารจัดการท่องเทียว
ของชาวบ้านเป็ นการแข่งขันกับภาคเอกชน จึงจัดเวทีเพือพูดคุ ยร่ วมกันหลายฝ่ าย ทั"งนี" หน่ วยงาน
ภาครัฐต้องดําเนินการประสานและสร้างความเข้าใจทีดีต่อกันในทุกฝ่ าย
สิ นธุ์ สโรบล และคณะ (2546 : 8) ได้ทาํ การรวบรวมองค์ความรู ้เกียวกับการท่องเทียว
โดยชุ มชน ตลอดจนสร้างและพัฒนาฐานข้อมูล รวมทั"งสรุ ปประสบการณ์ ในกระบวนการทํางาน
ทีเกียวข้องกับการท่องเทียวโดยชุมชนในพื"นทีภาคเหนือทั"งหมด 32 โครงการ ผ่านกระบวนการวิจยั
โครงการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการแบบมีส่วนร่ วม และรวบรวมไว้ในหนังสื อ การท่องเทียวโดย ชุ มชน :
แนวคิดและประสบการณ์ พ"ืนทีภาคเหนื อ โดยได้รับการสนับสนุ นจากโครงการประสานงานวิจยั
และพัฒนาเครื อข่ายการท่องเทียวโดยชุ มชน สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) สํานักงานภาค
โดยใช้ประเด็นการท่องเทียวเชิ งนิ เวศเป็ นแนวทางการศึกษาและเพือใช้การวิจยั เป็ นเครื องมือ ในการ
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ยกระดับการท่องเทียวทีดําเนินการโดยชุมชน บนฐานคิดทีว่าทําอย่างไรให้การท่องเทียวสร้างความ
ยังยืนให้ฐานทรัพยากรและการมีส่วนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
มณี วรรณ ผิวนิ ม (2547 : 18) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง พัฒนาการและผลกระทบของการท่องเทียว
กรณี ศึกษาชุมชนตลาดนํ"า โดยศึกษาตลาดนํ"าสองแห่ งคือตลาดนํ"าดําเนิ นสะดวก และตลาดนํ"าตลิงชัน
ผลการศึ กษาพบว่า การท่องเที ยวเป็ นปั จจัยหนึ งทีทําให้ตลาดนํ"าเปลี ยนแปลงรู ปแบบการจัดการ
ทรัพยากรท้องถินไปจากเดิ ม และทําให้ตลาดนํ"าสามารถคงอยู่ต่อในสังคมไทยได้ เพราะตลาดนํ"า
กลายเป็ นแหล่งรายได้ของชุ มชน แต่ขณะเดี ยวกันก็ส่งผลกระทบต่อชุ มชนทั"งสองชุ มชนในด้าน
สิ งแวดล้อม ปั ญหาขยะ นํ"าเสี ย มลพิษทางอากาศ และเสี ยง การทําลายทัศนี ยภาพของชุ มชนในตลาดนํ"า
ทัศนคติและพฤติกรรมของคนในชุ มชนต่อนักท่องเทียวเปลียนแปลงไป มีการเอาเปรี ยบและหลอกลวง
นักท่องเทียวมากขึ"น แต่ผลกระทบด้านบวกทีเกิ ดคือ การท่องเทียวช่ วยสร้ างงานให้คนในชุ มชน
ได้พฒั นาคุณภาพชีวติ เนืองจากมีการปรับปรุ งพื"นที ปรับปรุ งการคมนาคมและสาธารณู ปโภคให้ได้
มาตรฐาน และยังช่วยอนุรักษ์วฒั นธรรมช่วยกระตุน้ ให้คนในชุ มชนสนใจประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
ท้องถิ น และช่วยสร้างชื อเสี ยงให้แก่ชุมชน จากการศึกษาพบว่า ปั ญหาหลักทีควรได้รับการแก้ไข
ในการจัดการการท่องเทียวตลาดนํ"าได้แก่ 1) ปั ญหาในการบริ หารและการจัดการ เนื องจากต้องอาศัย
ความร่ วมมือใจจากหลายฝ่ าย ในการรักษาและดํารงสภาพของตลาดนํ"าตามทีนักท่องเทียวต้องเห็นไว้
อยู่ต่อไป 2) ปั ญหาเกี ยวกับภาพลักษณ์ และรู ปแบบของตลาดนํ"า เนื องจากวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อม
เปลี ยนไปทําให้ตลาดนํ"า หมดบทบาทต่อชุ มชน ดังนั"นตลาดนํ"าในปั จจุ บนั จึ งถู ก สภาพแวดล้อม
เปลี ยนไปทําให้ตลาดนํ"าหมดบทบาทต่อชุ มชน ดังนั"นตลาดนํ"าในปั จจุบนั จึงถูกจัดตั"งขึ"นเพือการ
ท่องเทียว ไม่ใช่สิงทีเกิ ดขึ"นจากวิถีชีวิตเหมือนในอดี ตอีกต่อไป 3) ปั ญหาการหลอกลวงนักท่องเทียว
คือ การขายสิ นค้าเกินราคา สิ นค้าไม่มีคุณภาพ 4) ปั ญหาการกระจายรายได้จากการท่องเทียวในชุ มชน
อย่างไม่เป็ นธรรม 5) ปั ญหาเกี ยวกับสิ งอํานวยความสะดวกพื"นฐานแก่นกั ท่องเทียว เช่น ความสะอาด
ของสถานที ห้องนํ"าสกปรกไม่เพียงพอ ข้อมูลแผ่นพับเป็ นภาษาต่างๆไม่เพียงพอ
สมพงษ์ ธงไชย และคณะ (2547 : 121) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง ความพร้อมในการบริ การด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเทียวโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นของไทยในกลุ่มจังหวัดริ มแม่น" าํ โขง
ตอนล่าง (มุกดาหาร อํานาจเจริ ญ อุบลราชธานี ) ผลการศึกษาความพร้ อมของการบริ หารการท่องเทียว
ขององค์กรปกครองท้องถิ นระดับ ต่างๆพบว่าจุ ดแข็งคื อ พื"นที ขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ น
มีความพร้ อมด้านทรั พยากรแหล่ งท่องเทียวที สวยงามเป็ นธรรมชาติ และการจัดการกิ จการทีเกี ยวกับ
การท่องเทียว เช่ น สิ นค้าหัตถกรรม เป็ นต้น ส่ วนจุดอ่อนคื อ บุคลากร การขาดงบประมาณสนับสนุ น
เพือสิ งอํานวยความสะดวกและบริ การรองรับนักท่องเทียว นอกจากนี" ผลกระทบทีเกิดขึ"นทางบวก
คือ การเปลียนแปลงด้านเศรษฐกิ จทีดี สร้ างอาชี พและเพิมการจ้างงาน ส่ งเสริ มให้มีการหวงแหน
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วัฒนธรรมประเพณี มากขึ"น ส่ วนผลทางลบ ซึ งมีบา้ งไม่มากนัก คือ การเปลียนแปลงวิถีชีวิตของคน
ในท้องถิ น การทําลายแหล่งท่องเทียวและทรัพยากรธรรมชาติ ความสิ" นเปลื องในการจัดระเบียบ
ท้องถิน การแก่งแย่งผลประโยชน์ของคนในท้องถิน และความปลอดภัยของนักท่องเทียว
สายใจ คุม้ ขนาบ (ออนไลน์ : 2547) ได้ศึกษาเรื อง การท่องเทียวเชิ งอนุ รักษ์ กรณี ศึกษา
ตลาดนํ"าตลิงชัน เพือศึกษาพัฒนาการของการท่องเทียวทีตลาดนํ"าตลิงชัน และศึกษารู ปแบบในการ
จัดการการท่องเทียวทีตลาดนํ"าตลิงชัน พบว่า พัฒนาการของการท่องเทียวทีตลาดนํ"าตลิงชัน แบ่งได้เป็ น
3 ช่วงใหญ่ 1) ตลาดนํ"าตลิงชันในอดีต (ก่อน พ.ศ. 2530) 2) ตลาดนํ"าตลิงชัน ยุคตลาดสิ นค้าเกษตร
และ 3) ตลาดนํ"าตลิงชันยุคทัวร์ คลอง (พ.ศ.2540 - 2548) พัฒนาการดังกล่าวเป็ นการตอบสนองต่อ
การเปลี ยนแปลงทางกายภาพและโครงสร้างพื"นฐาน เช่ น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
นโยบายส่ งเสริ มด้านการท่องเทียวของระดับประเทศและกรุ งเทพมหานครรวมไปถึงการผลักดัน
แนวคิดด้านการมีส่วนร่ วม และการท่องเทียวเชิ งอนุ รักษ์ และพัฒนาการทีสําคัญอีกประการหนึ ง
ของตลาดนํ"าตลิงชันคือ เมือมีกระแสตืนตัวเรื องการท่องเทียวเชิ งอนุ รักษ์ในช่วงปี พ.ศ. 2545 ตลาดนํ"า
ตลิงชันได้นาํ เอาแนวคิดเรื องการท่องเทียวเชิ งอนุ รักษ์มาใช้ในการจัดการท่องเทียวทัวร์ คลองทีตลาดนํ"า
ตลิงชันด้วย

