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คู่มือองค์ความรู้ 
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โดย ผศ.ดร.อรพรรณ  จันทร์อินทร์ 
และคณะท างานการจัดการความรู้ 

(KM Team from RMUTSV & TSU) 
นโยบายเชิงสาธารณะ 

ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ/หรือ 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

 
 
 
 

 



๑ 

 

ค าน า 

คู่มือการจัดการความรู้ฉบับนี้จัดทาข้ึนเพื่อสร้้างความรู้ความเข้าใจ
แนวทางในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ท้ี่
ตอบสนองนโยบายเชิงสาธารณะ้ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และ/หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเช่น้การพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชน้
ส าหรับองค์ความรู้ที่จ าเป็น้(K) แนวทางในการจัดท านโยบายสาธารณะ
ด้านการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนจากกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้วิธีปฏิบัติการจัดการท่องเที่ยวชุมชน้อ าเภอตะโหมด้
จังหวัดพัทลุง 

หวังเป็นอย้่างยิ่งว้่าคู่มือฉบับนี้จะเป้็นประโยชน์ต่อส่วนภาครัฐ้
เอกชน้และชุมชนในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action 
Plan) เพื่อนำไปสู่สัมฤทธ้ิ์ผลในการด าเนินงานให้เกิดประสิทธ้ิภาพสูงสุด 

 

้้้้้้้้้้้้้้้คณะทำงานจ้ัดการความรู้้ 
้้้้้้้้้้้้้้้กันยายน้๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒ 

 

สารบัญ 

เรื่อง       หน้า 

บทท่ี ๑ 
บทน า 
- การจัดการความรู้ในองค์กร    ๑ 
-้การมีส่วนร่วมของชุมชน     ๔ 
-้ความเป็นมาของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ๗ 
-้ปัจจัยทีส่่งผลต่อการจัดการความรู ้   ๑๓ 
บทท่ี ๒ 
-้การก าหนดขอบเขต้(KM Focus Areas)้และเป้าหมาย ๑๕ 
้้(KM Desierd State) 
บทท่ี ๓  
-้การจัดท าแผนการจัดการความรู ้    ๑๘ 
บทท่ี ๔ 
-้การด าเนินการตามแผนการจัดการความรู ้  ๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 

 



๑ 

 

 
บทที่ ๑ 
บทน า 

 
การจัดการความรู้ในองค์กร 

การจัดการความรู้ในองค์กรหมายถึงการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็น
ระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดโดยที่ความรู้มี ๒ ประเภทคือ้๑. ความรู้ที่
ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์
พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง้
ๆ้เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษร
ไดโ้ดยง่ายเช่นทักษะในการทางานงานฝีมือหรอืการคิดเชิงวิเคราะหบ์างครัง้
จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม้๒. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่างๆ
เช่นการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทฤษฎีคู่มือต่าง้ๆ้และบางครั้งเรียกว่า
เป็นความรู้แบบรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 

 



๒ 

 

 
กระบวนการจัดการความรู ้(Knowledge Management Process) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management 

Process) เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงข้ันตอนที่
ท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดข้ึน
ภายในองค์กรประกอบด้วย ๗ ข้ันตอนดังนี ้

๑. การบ่งช้ีความรู้ - เช่นพิจารณาว่าวิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ 
เป้าหมายคืออะไรและเพื่อให้บรรลเุป้าหมายเราจาเปน็ต้องรูอ้ะไรขณะนี้เรา
มีความรู้อะไรบ้างอยู่ในรูปแบบใดอยู่ที่ใคร  



๓ 

 

 ๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ - เช่นการสร้างความรู้ใหม่
แสวงหาความรู้จากภายนอกรักษาความรู้เก่า, ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ไดแ้ล้ว 

๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ้- เป็นการวางโครงสร้างความรู้เพื่อ
เตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต  
 ๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ - เช่นปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้ภาษาเดียวกันปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

๕. การเข้าถึงความรู้ - เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่
ต้องการได้ง่ายและสะดวกเช่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web 
board บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ - ท าได้หลายวิธีการโดยกรณี
เป็น ความรู้ที่ชัดแจ้ง้(Explicit Knowledge) อาจจัดทาเป็นเอกสาร
ฐานความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือกรณีเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน 
(Tacit Knowledge) อาจจัดท าเป็นระบบทีมข้ามสายงานกิจกรรมกลุ่ม
คุณภาพและนวัตกรรมชุมชนแห่การเรียนรู้ระบบพี่เลี้ยงการสับเปลี่ยนงาน
การยืมตัวเวทีแลกเปลี่ยนความรู้  
 ๗. การเรียนรู้ - ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงานเช่นเกิด
ระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้>นาความรู้ไปใช้>เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่างตอ่เนื่อง 

 

 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

การมีส่วนร่วม 
แนวคิดการมีส่วนร่วมจะกล่าวถึง้กระบวนการมีส่วนร่วม้เครื่องช้ี

วัดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนและเงื ่อนไขการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน้ดังนี้ 

 

 กระบวนการมีส่วนร่วม 
กระบวนการมีส่วนร่วม้มี้๔้ประการ้ดังนี้ 

 ๑)้การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา้และสาเหตุของปัญหา้
และร่วมตัดสินใจ้(Participation in decision making)้ถือได้ว่าเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญ้โดยต้องท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ในปัญหาและ
ผลกระทบจากการท่องเที่ยว้ซึ่งจะน าไปสู่การหาแนวทางการในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวได้้ในขั้นตอนนี้จะต้องสร้างความรู ้สึกในการเป็น
เจ้าของให้เกิดขึ้นกับสมาชิกในชุมชน้และชุมชนเกิดการเรียนรู้ถึงก าร
ได้รับประโยชน์โดยตรงอันเกิดจากการร่วมด าเนินการตัดสินใจเลือกใช้
วิธีการการในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 ๒) การมีส ่วนร ่วมในการลงมือปฏิบัติ้ (Participation in 
implementation) ชุมชนอาจให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตาม
ระดับความสามารถ้เช่น้อาจเข้าร่วมในการบริหารงาน้พัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล้สนับสนุนด้านทรัพยากรการบริหาร้หรือ
แสวงหาความช่วยเหลือต่าง้ๆ้เพื่อน ามาสนับสนุนกิจกรรมให้เป็นไป
ตามที่ได้ว่างแผนไว้  
 ๓) การมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์้(Participation in 
benefits) ซึ ่งถือได้ว่าเป ็นแรงกระตุ ้นให้เก ิดการมีส ่วนร ่วม้โดย
ผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นใน้๓้รูปแบบ้คือ้ผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ้
(Material benefits) สังคม้(Social benefits)้และผลประโยชน์ส่วน
บุคคล้(Personal benefits) 



๕ 

 

 ๔) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล้ (Participation in 
evaluation)้เป็นการร่วมควบคุม้ติดตาม้ตรวจสอบ้และประเมินผล
การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ้ซึ่งการมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลท าให้ชุมชนตระหนักว่า้กิจกรรมที่ท าไปนั้นด าเนินการมาเป็น
อย่างไร้เหมาะสม้ควรจะด าเนินการต่อไปหรือไม่้ก่อให้เกิดประโยชน์
ร ่วมจากการด าเนินกิจกรรมร่วมกันหร ือไม่้และส่งผลอย่างไรต ่อ
ความส าเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยว้ 
 

 เครื่องชี้วัดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 เครื ่องชี ้ว ัดระดับการมีส ่วนร ่วมของราษฎรทางสังคม้โดย
ก าหนดระดับความส าคัญของการมีส่วนร่วมกิจกรรมของสมาชิกใน
องค์กร้ดังนี้้ 
 ๑) การมีความสนใจในกิจกรรมและการเข้าร่วมประชุม  
 ๒) การให้การสนับสนุนช่วยเหลือ 
 ๓) การเป็นสมาชิกและกรรมการ 
 ๔) การเป็นเจ้าหน้าที่้ 

ทั้งนี้จะดูลักษณะต่างๆที่แสดงออกคือการเป็นสมาชิกกลุ่ม
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง้ๆ ้การบริจาคเงินทองวัสดุสิง่ของการเสียสละเวลา
แรงงานการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการและเป็นผู้ด าเนินการในกิจกรรม
นั้นโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 เง่ือนไขการมีส่วนร่วมของประชาชน 
้้้้้้้้้้้้การที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามีเงื่อนไข้
ดังนี้ 
 ๑) เงื ่อนไขทางการเมืองการปกครอง้สังคม้เศรษฐกิจ้และ
วัฒนธรรม้สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยต้องมีการกระจาย
อ านาจทางการเมืองออกไปทุกระดับ้ 
 ๒) เงื ่อนไขการพัฒนา้โดยเงื่อนไขการพัฒนาที่สนับสนุนให้
ประชาชนเข้าร่วม้ได้แก่้การพัฒนามีความสะดวกกับประชาชนที่มาเข้า
ร่วม้มีการกระจายความรับผิดชอบ้ชาวบ้านร่วมกันเป็นเจ้าของ้และมี
การพัฒนาทักษะการเป็นผู้น า้และมีการเสริมด้านวิทยาการแก่สมาชิก
กลุ่ม 
 ๓) เงื่อนไขของนักพัฒนา้โดยเงื่อนไขของนักพัฒนาที่สนับสนุน
การเข้าร่วมของประชาชน้ได้แก่้ความตั้งใจความมุ่งมั่นในการท างาน
พัฒนา้และความพร้อมทั้งกาย้และใจที่จะท างานกับประชาชน้การรับ
ฟังปัญหาและการร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชน้การศึกษาชุมชนร่วมกับ
ประชาชน้การสนับสนุนด้านก าลังใจ้เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น
ในการแก้ปัญหา้และการสนับสนุนด้านวิชาการและเทคโนโลยี  
 ๔) เงื่อนไขของผู้น า้ได้แก่้มีประวัติการท างานเพื่อส่วนรวม้มี
ความจริงใจ้ตั้งใจในการปรับปรุงสภาพของชุมชน้ได้รับการยอมรับนับ
ถือจากชาวบ้าน้และมีความสามารถในการกระตุ้นชาวบ้านให้เห็นถึง
ปัญหา 
 ๕) เงื ่อนไขด้านการบริหารจัดการ้ได้แก่้การประสานการ
ด าเนินงานกับองค์กรต่างๆ้ทั ้งภาครัฐ้องค์กรพัฒนาเอกชน้และ
ภาคเอกชน้ศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการ้และมีกองทุนที่
สมาชิกในกลุ่มร่วมกันเป็นเจ้าของ 



๗ 

 

 ๖) เงื่อนไขทางสังคม้-้จิตวิทยา้ได้แก่้ความสนใจและความ
ห่วงกังวลร่วมกัน้ความเดือดร้อง้ความไม่พึงใจร่วมกัน้การตกลงใจ
ร ่วมก ันที ่จะ เปลี ่ยนกลุ ่มหร ือช ุมชนในท ิศทางที ่ต ้องการ้การเป ็น
ประโยชน์ในการเข้าร่วม้การมีอิสรภาพและมีเวลาที่จะเข้าร่วม้และ
แรงจูงใจจากความส าเร็จของกลุ่ม 
 

ความเป็นมาของการจัดการการท่องเท่ียว 
“การท่องเที่ยวโดยชุมชน้(community base sustainable 

tourism)้คือการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม้สังคม้
และวัฒนธรรม้ก าหนดทิศทางโดยชุมชน้จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน้และ
ชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
แก่ผู้มาเยือน”้โดยมองว่าการท่องเที่ยวต้องท างานครอบคลุม้๕้ด้าน้
พร้อมกัน้ทั้งการเมือง้เศรษฐกิจ้สังคม้วัฒนธรรม้และสิ่งแวดล้อม้โดยมี
ชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนในการจัดการ 
 นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังสามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนา้
โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเงื่อนไขและสร้างโอกาสให้องค์กรชุมชนเข้ามามี
บทบาทส าคัญในการวางแผนทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนในชุมชน้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่มีแนวโน้มว่าการท่องเที่ยวจะรุกคืบเข้าไปถึง้
หรือต้องการเปิดเผยชุมชนของตนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง้ให้มีการสร้างให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผน้การบริหารจัดการทรัพยากร
และกระจายอ านาจการตัดสินใจโดยเน้นความส าคัญของการจัดการ
ธรรมชาติแวดล้อมและใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนไป
พร้อมกัน 

ในช่วง้๒้- ๓้ปี้ที่ผ่านมาค าว่า้"การท่องเที่ยวโดยชุมชน"้เป็นที่
รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายในหลาย้ๆ้ความหมาย้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์้ซึ่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นส่วนหนึ่งที่จะน าไปสู่การ



๘ 

 

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้เป็นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม้้การจัดการ
ด้านโฮมสเตย์ที่ต้องมี้"ชุมชน"้เป็นส่วนประกอบส าคัญการท่องเที่ยว
กลายเป็น"เครื่องมอื"้ที่รัฐบาลให้ความส าคัญเนื่องจากมคีวามส าคัญต่อการ
สร้างรายได้เพื่อพัฒนาประเทศอย่างมากและยังเป็นรายได้ที่เป็นอันดับต้น้
ๆ้ของประเทศและมีการกระจายไปในหลายภาคอย่างค่อนข้างชัดเจน้เช่น
การเดินทาง้ที่พักการซื้อของที่ระลึก้ภัตตาคาร้ร้านค้าต่าง ้ๆ้จึงมีการ
ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
ขยายมากข้ึน้เช่นการเพิ่มข้ึนของสถานที่พัก้ทั้งโรงแรมขนาด้5 ดาว้4 
ดาวไปถึงที่พักแบบพื้นบ้านที่เรียกว่า้โฮมสเตย์้การเพิ่มข้ึนของร้านอาหาร
และแหล่งบริการอื่น้ๆ้เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศและการขยายตัวไปในแทบทุกภูมิภาคของไทย้ก่อให้เกิดการ
ตื่นตัวเพราะมองว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะมีรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวที่เป็นผู้
มาซื้อสินค้าถึงที่ไม่ว่าจะที่ใดก็ตาม 

แต่จากการที่ทรัพยากรการท่อง เที่ยวมีจ ากัดไม่ ว่าจะเป็น
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรม้ประเพณีท้องถ่ินซึ่ง
ผู้ดูแลหรือเป็นเสมอืนเจา้ของก็คือประชาชนที่อยู่ในชุมชนน้ัน้ๆ ้ว่าจะมีการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างไรเพราะทรัพยากรทุกอย่างต้องมี
ข้อจ ากัดในการใช้ทั้งสิ้น้อย่างไรคือการใช้อย่างยั่งยืนและเป็นไปได้หรือไม่
ที่จะด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและควรท าอย่างไรเมื่อ้
"ชุมชน"้กลายเป็น้"สินค้า"้หรือ้"เครื่องมือ"้ที่ เป็นทั้งผู้กระท าและ
ผู้ถูกกระท า้ในขณะเดียวกันเป็นสิ่งที่ท้าทายและละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง
เสมือนกับการที่ต้องค านึงถึงความรู้สึก้ความยินดีของผู้เกี่ยวข้องทั้งยังเป็น
ผู้ที่ถูกกล่าวอ้างถึงอยู่ตลอดเวลาในการที่รัฐบาลจะด าเนินการพัฒนาใด้ๆ้
จึง "ต้องให้ความส าคัญต่อชุมชนในระดับต้น้ๆ้และชุมชนต้องได้รับ
ประโยชน์"้อยู่เสมอ้เมื่อชุมชนมาเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็จะมีค าใหม่้ๆ้



๙ 

 

เกิดข้ึนอาทิเช่น้การท่องเที่ยวชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยว
ผ่านชุมชนการท่องเที่ยวในชุมชน้ก็ขึ้นอยู่กับนิยามแห่งการสื่อความหมาย
ต่อค าดังกล่าวแต่ที่แน่นอนก็คือ้"ชุมชน"้เป็นสิ่งที่ต้องถูกกระทบอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้และอย่างไรคือการท่องเที่ยวโดยชุมชน้"Community 
Based Tourism : CBT " ที่เหมาะสมอันจะเป็นแนวทางส าหรบัการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผล 

 

การท่องเท่ียวโดยชุมชน เป็นเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกันของคน
ในชุมชนท้องถ่ินและผู้มาเยือนในการที่จะดูแลรักษาทรัพยากรด้านต่าง้ๆ้
ของชุมชนที่มีอยู่แล้วตลอดจนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้เกิด
ความยั่งยืนอันเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน้เพื่อ
ประโยชน์แก่ชุมชน" 

 

กระบวนการเรียนรู้ของ CBT : มีองค์ประกอบท่ีส าคัญคือ 
-้ศักยภาพของคน ต้องเริ่มที่คนในชุมชนที่จะต้องรู้จักรากเหง้า

ของตนเองให้ดีเสียก่อนเพื่อความพร้อมในการบอกเล่าข้อมูลและคนใน
ชุมชนต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้มีความสามัคคี้ท างานร่วมกันได้ 

-้ศักยภาพของพ้ืนท่ี้หมายรวมถึง้ทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ินที่สืบสานต่อกันมาคนในชุมชนต้อง
รู้จัก้ต้องรักและหวงแหนเห็นคุณค่าของทรัพยากรในชุมชนของตนสามารถ
ที่จะน ามาจัดการได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน้ทั้งนี้แล้วชุมชนต้องมีความพร้อม
ในการเรียนรู้้ตลอดจนมีความรู้้ความเข้าใจ้้ในเรื่องแนวคิดพื้นฐาน
ทางด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน้และการจัดการในพื้นที่ได้ด้วย 

- การจัดการเป็นเรื่องที่ ไม่ ง่ายนักที่จะท าอะไร้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด้เกิดความยั่งยืนสมดุลในกลุ่มคนหมู่มาก้ดังนั้นชุมชนที่จะ
สามารถบริหารจัดการ้“การท่องเที่ยวโดยชุมชน”้ได้ต้องเป็นชุมชนที่มี



๑๐ 

 

ผู้น าที่เป็นที่ยอมรับ้มีความคิด้มีวิสัยทัศน์ความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยว
โดยชุมชนทั้งยังต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ต้องมีการพูดคุยก าหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมชุมชนรู้ว่าพื้นที่
ของตนจะมีรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างไรควรมีกิจกรรม
อะไรบ้าง้และจะมีการกระจาย้จัดสรรรายได้อย่างไรทั้งหลายทั้งปวงที่
กล่าวมานั้น้สิ่งส าคัญที่สุดของชุมชนก็คือการมีส่วนร่วมอันหมายรวมถึง้
ร่วมในทุก้ๆ้สิ่ง้ทุกอย่างเพื่อส่วนรวม 

- มีส่วนร่วม มีได้อย่างไร การสื่อสารพูดคุยเป็นการสื่อความคิด
เห็น้การถกปัญหา้รวมถึงการหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ้ๆ้จากการระดม
ความคิดจากประสบการณ์ของนักวิจัยท้องถ่ินพบว่าชุมชนจัดให้มีเวที
พูดคุยร่วมกันคิดวางแผนด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ้ๆ้ที่
เกี่ยวข้องในการท างานร่วมกัน้สร้างกฎระเบียบของชุมชนทางด้านต่าง้ๆ้
เพื่อให้คนในชุมชนรวมถึงผู้มาเยือนปฏิบัติตาม 

- ผลกระทบจากการท าการท่องเท่ียวโดยชุมชน    
ทุกอย่างที่ด าเนินการย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งที่ตั้งอยู่้สิ่งแวดล้อมโดยรอบ
ทั้งสิ้นซึ่งมีผลกระทบด้านบวกและด้านลบ้ได้แก่ 

๑. ผลกระทบด้านบวก ส่งผลให้ชุมชนมีจิตส านึกเกิดการพัฒนา
ตนเอง้พึ่งพาตนเอง้คิดเป็นท าเป็นมีความพยายามในการเรียนรู้พัฒนา้
เกิดรายได้เพิ่มข้ึนมีการรวมตัวกันสร้างความเข้มแข็งในชุมชน้น าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนตามความคาดหวังและความพยายามที่จะด าเนินการเพื่อให้
เป็นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๓้ด้าน้ได้แก่้๑) ด้านเศรษฐกิจ้้้้้้้
๒) ด้านสังคมวัฒนธรรม้๓) สิ่งแวดล้อมและสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่จะ
น าไปสู่ความยั่งยืนคือการรวบรวมองค์ความรู้้ภูมิปัญญาสืบสานสืบทอด้
ตลอดจนการน าไปใช้ประโยชน์ได้้้้เกิดความรักความภาคภูมิในความรู้สึก



๑๑ 

 

เป็นเจ้าของมีส่วนร่วมในทรัพยากรของชุมชนและเกิดกระบวนการเรียนรู้
การท างานร่วมกันในที่สุด 

๒. ผลกระทบด้านลบ้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม้อาทิจ านวน
ขยะที่เพิ่มมากขึ้นจากนักท่องเที่ยว้การใช้น้ า้ระบบนิเวศธรรมชาติการรับ
วัฒนธรรมที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว้เกิดกระแสการเลียนแบบ้มีความขัดแย้ง
ทางความคิดเสียความเป็นส่วนตัวในการที่จะต้องรองรบันักท่องเที่ยวและที่
ส าคัญคืออาจถึงกับสูญเสียเอกลักษณ์ของท้องถ่ินหากมีการตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวมากเกินไป 

ในส่วนการตลาดนั้นแต่ละชุมชนจะต้องให้ข้อมูลแนะน าชุมชน
ตนเองและชุมชนอื่นที่ถูกต้องและน่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวและที่น่าภูมิใจ
ส าหรับชุมชนคือการรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ้วัฒนธรรม้
ประเพณีภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่สืบต่อกันมา้แต่ชุมชนไม่ได้ละทิ้งพื้นฐาน
เดิมหรือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปตามกระแสวัฒนธรรมและไม่ได้มุ่งหวังรายได้
จากการท่องเที่ยวที่จะได้ให้เป็นรายได้หลักของชุมชนโดยละทิ้งอาชีพ
ดั้งเดิมที่จะเป็นการที่จะปรับตัวเพื่อรองรับกระแสการท่องเที่ยวที่เข้าไปใน
ชุมชน 

หลักการท างานการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากแนวคิดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน้ที่มองชุมชนเป็นศูนย์กลางหรือฐานเพื่อก าหนดทิศทาง้แผนงาน้
แผนปฏิบัติการของตนเองโดยด าเนินการพร้อมกันทั้งด้านการเมือง้
เศรษฐกิจ้สังคม้วัฒนธรรม้และสิ่งแวดล้อมนั้น้จึงท า ให้กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาแบบองค์รวมและเกี่ยวกับ
กลุ่มคนต่าง้ๆ้มากมาย้เมื่อมองในบริบทของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่
ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวจึงควรต้องมี
หลักการร่วมกัน้ดังนี้ 



๑๒ 

 

 ๑.้การท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องมาจากความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง้ชุมชนได้มีการพินิจพิเคราะห์สภาพปัญหา้ผลกระทบการ
ท่องเที่ยวอย่างรอบด้านแล้ว้ชุมชนร่วมตัดสินใจลงมติที่จะด าเนินการตาม
แนวทางที่ชุมชนเห็นสมควร 
 ๒.้สมาชิกในชุมชนต้องมีส่วนร่วมทั้งการคิดร่วม้วางแผนร่วม้ท า
กิจกรรมร่วม้ติดตามประเมินผลร่วมกัน้เรียนรู้ร่วมกันและรับประโยชน์
ร่วมกัน 
 ๓.้ชุมชนต้องการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม้เป็นชมรม้เป็นองค์กร้หรือ
จะเป็นองค์กรชุมชนเดิมที่มีอยู่แล้วเช่นกัน้องค์การบริหารส่วนต าบล้
(อบต.)้ก็ได้้เพื่อกลไกที่ท าหน้าที่แทนสมาชิกทั้งหมดในระดับหนึ่ง้และ
ด าเนินการด้านการก าหนดทิศทาง้นโยบายการบริหาร้การจัดการ้การ
ประสานงาน้เพื่อให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
สมาชิกในชุมชนที่เห็นร่วมกัน 
 ๔.้รูปแบบ้เนื้อหา้กิจกรรม้ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน้ต้อง
ค านึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรี้มีความเท่าเทียมกัน้มีความเป็นธรรม้
และให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม้เศรษฐกิจ้การเมือง้สังคม้และ
วัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์และลดผลกระทบในเชิงลบ 
 ๕.้มีกฎ้กติกาที่เห็นร่วมจากชุมชน้ส าหรับการจัดการท่องเที่ยวที่
ชัดเจน้และสามารถก ากับดูแลให้เป็นไปตามกติกาที่วางไว้ 
 ๖.้ชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว้สมาชิกในชุมชน้ชาวบ้านทั่วไปและ
นักท่องเที่ยว้ควรมีกระบวนการเรียนรู้ระหว่างกันและกันอย่างต่อเนื่อง้
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการท างานการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้
ถูกต้องเหมาะสม้และมีความชัดเจน 
 ๗.้การท่องเที่ยวโดยชุมชน้จะต้องมีมาตรฐานที่มาจากข้อตกลง
ร่วมภายในชุมชนด้วย้เช่น้ความสะอาด้ความปลอดภัย้การกระจาย



๑๓ 

 

รายได้ที่ เป็นธรรมของผู้ที่ เ กี่ ยวข้อง ้และพิจารณาร่วมกั นถึง ขีด
ความสามารถในการรองรับ 
 ๘.้รายได้ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว้มีส่วนไปสนับสนุนการพัฒนา
ชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 ๙.้การท่องเที่ยวจะไม่ใช่อาชีพหลักของชุมชน้และชุมชนต้อง
ด ารงอาชีพหลักของตนเองไว้ได้้ทั้งนี้หากอาชีพของชุมชนเปลี่ยนเป็นการ
จัดการท่องเที่ยว้จะเป็นการท าลายชีวิตและจิตวิญญาณดั้งเดิมของชุมชน
อย่างชัดเจน 
 ๑๐.้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งพอที่จะจัดการกับผลกระทบที่
อาจเกิดข้ึนได้้และพร้อมจะหยุดเมื่อเกินความสามารถในการจัดการซึ่งสิ่ง
เหล่าน้ีหากมองในแง่ความพร้อมของชุมชนและประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการท่องเที่ยวในมิติของชุมชนแล้ว้การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะเป็นไปได้
ด้วยดีนั้นยังต้องพิจารณาจากมิตินอกชุมชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยได้แก่้
การตลาด้นโยบายรัฐที่เข้ามาสนับสนุน้และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว้
เป็นต้น 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ 
๑. ผู้น ากลุ่มมีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการด าเนินกิจกรรมของ

กลุ่มด้วยดีอย่างเช่น้ด้านวัฒนธรรม้มีการจัดวัฒนธรรมย้อยยุคทุกปี้เช่น้
เกี่ยวกับการตั้งถ่ินฐาน้การท ามาหากิน้การศึกษา้รวมถึงกิจกรรมด้าน
ธรรมชาติ้สิ่งแวดล้อม้และการท่องเที่ยว 

๒. ทุนทรัพยากรของชุมชน  ชุมชนตะโหมดมีทุนบางอย่างที่ถือได้ว่า
เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการด าเนินงานของกลุ่มที่ส าคัญ้คือ้๑) ทุนความรัก
ห่วงใยกัน้๒) ทุนแห่งความศรัทธากัน้๓) ทุนแห่งความสามัคคีและเสียสละ้
๔) ทุนแห่งความกตัญญู้ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นจิตส านึกพื้นฐานที่ดีในการร่วมกัน
พัฒนาชุมชนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม 



๑๔ 

 

๓. สมาชิกให้ความร่วมมือด้วยดี  สมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือใน
การด าเนินงานของกลุ่มด้วยดี้ทั้งในด้านการเข้าร่วมประชุม้การแสดง
ความคิดเห็น้และการปฏิบัติตามแนวทางของกลุ่ม้ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ในการน าความรู้ไปสืบสานต่อคนอื่น้ๆ้โดยการบอกกล่าวแนะน าต่อ้ๆ้กัน้
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างหลากหลายมากข้ึน้ทั้งในการ
ประชุมกลุ่มและวิถีชีวิตทั่ว้ๆ้ไปในครอบครัวและเพื่อนบ้านภายในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

บทที่ ๒ 
การก าหนดขอบเขต (KM Focus Areas) และเป้าหมาย (KM 

Desired State) 
 
แนวทางการก าหนดขอบเขต้KM (Km Focus Areas)้และเป้าหมาย้KM 
(Desired State) 
 

 
แนวทางท่ี ๑้เป็นความรู้ที่จ าเป็นสนับสนุนพันธกิจ้วิสัยทัศน์้ประเด็น
นโยบาย 



๑๖ 

 

แนวทางท่ี ๒  

ขอบเขต KM พื้นที่มุ่งเน้น(KM Focus Areas) 
ขอบเขต KM ที่ 
พื้นที่มุ่งเน้น(KM Focus Areas)  

ประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขต KM ที่มีต่อ 
ประชาชน/ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 

๑.้แนวทางการพัฒนาคนเพื่อรองรับ
การท่องเท่ียวชุมชน 

๑.้เกิดการตื่นตัวมากข้ึน 
๒.้ประชาชนมีความตระหนักในการเป็นเจ้าของ
บ้านท่ีด ี
๓.้บุคลากรท่ีมีความรู้ 

๑.พัฒนาความรู้ด้านการท่องเท่ียว 
๒.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 

๒.้แนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
พื้นท่ีชุมชนเพื่อรองรับการท่องเท่ียว
ชุมชน 

๑.้เกิดความหวงแหนทรัพยากร 
๒.้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากร 
๓. รู้จักคุณค่า/ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
๔.้การศึกษาทรัพยากรเพื่อใช้ในการท่องเท่ียว 

๑.้จัดอบรมเพื่อให้ประชาชนอนุ รักษ์/ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นท่ีของตน 
๒.้ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรเพื่อการท่องเท่ียว
อย่างคุ้มค่าและย่ังยืน 

๓.้แนวทางการจัดการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน 

๑.้การรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งเครือข่ายการท่องเท่ียว
โดยชุมชน 
๒.้การด าเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียว 

๑.้ส่งเสริมการจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
๒.้ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
การท่องเท่ียว 

๔.้แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน 

๑.้เรียนรู้การท างานเป็นทีม 
๒.้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
๓.้เป็นท่ียอมรับของคนภายนอก 
๔.้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียว
โดยชุมชนในทุก้ๆ้ด้าน 

๑.้สร้างงาน้สร้างรายได้ 
๒.้สร้างความสามัคคีเข้มแข็ง 
๓.้สร้างความร่วมมือของหน่วยงานเป็น
พันธมิตรกับชุมชน 



๑๗ 

 

แนวทางท่ี ๒ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอบเขต KM พื้นที่มุ่งเน้น(KM Focus Areas) 
ขอบเขต KM ที่ 
พื้นที่มุ่งเน้น(KM Focus Areas)  

ประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขต KM ที่มีต่อ 
ประชาชน/ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 

๕. ้ แน วทา ง ด้ า น ผล ก ระทบก า ร
ท่องเท่ียวต่อชุมชน 

๑.้มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยมากข้ึน 
๒.้ปริมาณขยะเพิ่มมากข้ึน 

๑.้ส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค 
๒.้แก้ไขปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอย 



๑๘ 

 

บทที่ ๓ 
การจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

 แผนการจัดการความรู้้(KM Action Plan)้เป็นแผนงานที่
แสดงถึงรายละเอียดการด าเนินงานของกิจกรรมต่าง้ๆ้เพื่อให้
บรรลุผลตามเป้าหมาย้ที่ก าหนด้โดยการจัดท าแผนจะข้ึนอยู่กับ
ความพร้อมของกลุ่มที่ให้เป้าหมาย้KM บรรลุส าเร็จ้ทีมการจัดการ
ความรู้จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการ้ดังนี้ 



๑๙ 

 

องค์ความรู้ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติราชการ 
แบบฟอร์มท่ี้๑้การจ าแนกองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นนโยบายจังหวัด 
ส่วนราชการจังหวัดพัทลุง 

ประเด็นนโยบาย 
เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมายของตัวช้ีวัด 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ

ราชการตามประเด็นนโยบาย 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราและ/หรือการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
 
 

ชุ ม ช น ร่ ว ม กั น บ ริ ห า ร
จัดการการท่องเท่ียว 

-ประชาชนมีรายได้
เพิ่มข้ึน 
-ประชาชนเกิดการ
อนุรักษ์ทรัพยากร/
วัฒนธรรม 

ร้อยละ้ 
๑๐ 
 
ร้อยละ้๒๐ 

๑.แนวทางการพัฒนาคน 
๒.แนวทางการพัฒนาศักยภาพของพื้นท่ี 
๓.แนวทางการจัดการท่องเ ท่ียวโดย
ชุมชน 
๔.แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
๕.แนวทางด้านผลกระทบการท่องเท่ียว
ต่อชุมชน 

 

 
 
 



๒๐ 

 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นนโยบายที่เลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้ คือ 
แผนการจัดการความรู้ 
แผนท่ี้๔ 

ประเด็นนโยบาย:การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ/หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

องค์ความรู้ท่ีจ าเป็น้:การมีส่วนร่วมชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
เหตุผลท่ีเลือกองค์ความรู้้:การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ/หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทีดี
ต้องเร่ิมต้นจากการให้ความรู้ท่ีจะพัฒนาการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

 ความเป็นมาของการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/วัฒนธรรม 
 การออกแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว 
 การบริหารจัดการโฮมสเตย์โดยชุมชน 

ตัวชี้วัดตามค ารับรองและเป้าหมายท่ีเลือกในการท า้KM : - ร้อยละของรายได้ประชาชน 
- ร้อยละของการอนุรักษ์ทรัพยากร/วัฒนธรรม 

 
ผู้ทบทวน้:…………………………………… 
 
 
 

 
ผู้อนุมัติ้:……………………………………. 

 



๒๑ 

 

แผนการจัดการความรู้ แผนท่ี ๔ 
แบบฟอร์มท่ี้๒                :้จังหวัดพัทลุง 
ประเด็นนโยบาย:การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ/หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
องค์ความรู้ท่ีจ าเป็น้(K)้้้้้้:้การมีส่วนร่วมชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
ตัวชี้วัด้(KPI)้ตามค ารับรอง้:้ร้อยละของรายได้้และการอนุรักษ์ทรัพยากร/วัฒนธรรมของประชาชน 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง้้้้: ร้อยละ้๑๐้้และ้๒๐ 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ระยะ 
เวลา 

ตัวช้ีวัด 
เปา้ 

หมาย 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

สถานะ 

๑ การบ่งชี้ความรู้ 
-้ประชุม้KM Team 
-้ขอบเขตการเรียนรู้ 
-้ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

กค.้๖๐ -้ร้อยละของรายได้้ 
-้ร้อยละอนุรักษ์ทรพัยา
กร/วัฒนธรรม 

รายได้และ 
การอนุรักษ์
ทรัพยากร/
วัฒนธรรม 

ชุมชน 
ตะโหมด 

ที ม ก า ร
จั ด ก า ร
ความรู้ 

ด าเนินการ
แล้ว 

๒ การสร้างและแสวงหาความรู้
ภายใน้ ค้นคว้าจากบุคคล
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
-้การจัดประชุมภายนอก 
ค้นคว้ าจ าก เอกสารและ
อินเตอร์เน็ต 

กค.้-้สค 
๖๐ 
 

-้มีเอกสารเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้้การมีส่วน
ร่วมชองชุมชน้และการ
บริหารจัดการการการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน 

๑้ชุด คณะบ ริหารธุ รกิ จ้
มทร . ้ศ รีวิ ชัยและ
คณะเศรษฐศาสตร์
แล ะบ ริหา ร ธุ ร กิ จ้้้้
ม.ทักษิณ 

ที ม ก า ร
จั ด ก า ร
ความรู้ 

ด าเนินการ
แล้ว 

 



๒๒ 

 

แผนการจัดการความรู้ แผนท่ี ๔ 
แบบฟอร์มท่ี้๒                : จังหวัดพัทลุง 
ประเด็นนโยบาย้้้้้้้้้้: การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ/หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
องค์ความรู้ท่ีจ าเป็น้(K)้้้้้้: การมีส่วนร่วมชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
ตัวชี้วัด้(KPI)้ตามค ารับรอง้: ร้อยละของรายได้้และการอนุรักษ์ทรัพยากร/วัฒนธรรมของประชาชน 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง้้้้: ร้อยละ้๑๐้๓๐้และ้๒๐ 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ระยะ 
เวลา 

ตัวช้ีวัด 
เป้า 

หมาย 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

สถานะ 

๓ การรวบรวมองค์ความ รู้
ด้ า น อ า ห า ร ท้ อ ง ถ่ิ น้
ป ร ะ เ พ ณี ้ วั ฒ น ธ ร ร ม้
กิจกรรมการท่องเท่ียว 

สค.้๖๐ -้ ข้ อ มู ล อ ง ค์
ความรู้ด้านอาหาร
ท้องถ่ิน้ประเพณี้
วั ฒ น ธ ร ร ม้
กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ท่องเท่ียว 

๑้ชุด ประชาชนชุมชนตะ
โหมด 

ทีมการจัดการ
ความรู้ 

ด าเนินการแล้ว 

๔ พฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ชุมชนในการจัดการการ
ท่องเท่ียว 

กย.๖๐ -้ข้อมูลพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

๑้ชุด ประชาชนชุมชนตะ
โหมด 

ทีมการจัดการ
ความรู้ 

ด าเนินการแล้ว 

 



๒๓ 

 

แผนการจัดการความรู้ แผนท่ี ๔ 
แบบฟอร์มท่ี้๒                : จังหวัดพัทลุง 
ประเด็นนโยบาย้้้้้้้้้้:  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ/หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
องค์ความรู้ท่ีจ าเป็น้(K)้้้้้้: การมีส่วนร่วมชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
ตัวชี้วัด้(KPI)้ตามค ารับรอง้: ร้อยละของรายได้้และการอนุรักษ์ทรัพยากร/วัฒนธรรมของประชาชน 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง้้้้: ร้อยละ้๑๐้๓๐้และ้๒๐ 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ระยะ 
เวลา 

ตัวช้ีวัด 
เป้า 

หมาย 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

สถานะ 

๕ ก า ร แ บ่ ง ปั น ค ว า ม รู้้
(Knowledge Shairing) โดย
เวทีประชาชน 

ตค.้๖๐ -้จ านวนคร้ังท่ีจัด
ประชุม 

มีก ารประชุ ม้
๓้คร้ัง 

ประชาชนชุมชน
ตะโหมด 

ทีมการจัดการ
ความรู้ 

ด าเนินการแล้ว 

๖ ถอดบทเรียนการมีส่วนร่วม
การจัดการท่องเท่ียวชุมชนตะ
โหมด 

กพ.้๖๑ -้ คู่มือการมีส่วน
ร่วม 

มีการจัดเสวนา 
เ พื่ อ ถ อ ด
บทเรียน 

ผู้น าชุมชนสมาชิก
ชมรมท่องเ ท่ียว
ชุมชน 

ทีมการจัดการ
ความรู้ 

ด าเนินการแล้ว 



๒๔ 

 

บทที่ ๔ 
การด าเนนิการตามแผนการจดัการความรู้ 

 

องค์ความรู้ชุมชนตะโหมด 
 

วีถีชิวิต 
ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนตะโหมดประกอบอาชีพทาง

เกษตร้ได้แก่้การท าสวนผลไม้้สวนยางพาราและท านา้เกษตรกร
ในชุมชนตะโหมดได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มข้ึน้เช่น้กลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพสวนผลไม้้กลุ่มเกษตรท านา้เป็นต้น้นอกจากนี้พื้นที่ต าบลตะ
โหมดยังมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม้มีแหล่งวัฒนธรรม้
และวิถีชาวบ้านที่ดีและมีประเพณีวัฒนธรรมที่งดงาม้ชุมชนตะ
โหมดมีจุดเด่นที่ เรียกว่า้‘๕้อ’้ประกอบด้วย้๑ )้อาหาร้คือ้้้้้้้้้
มีอาหารพื้นเมืองหลากหลาย้และปลอดสารพิษ้๒)้อากาศ้คือ้้้้้
มีอากาศที่บริสุทธ์ิ้และมีค่าออกซิเจนในประมาณที่สูง้๓) อ่างเก็บ
น้ า้คือ้มีอ่างเก็บน้ าที่มีทิวทัศน์และธรรมชาติที่สวยงาม้สามารถ
แล่นเรือบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ าเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวน้ าตก้้้้้้
๔) องค์ความรู้้คือ้ชุมชนตะโหมดมีองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถ่ินที่หลากหลาย้เช่น้สมุนไพร้ขนบธรรมเนียมประเพณี้้้้้้
วิถีเงาะป่าซาไก้ ๕) แอดแวนเจอร์้(Adventure) 

 
 



๒๕ 

 

 

 

 
 
กิจกรรมการท่องเท่ียวชุมชนตะโหมด 
 ชาวบ้านชุมชนตะโหมดได้ร่วมกันก าหนดกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยว้ดังนี้ 
 
๑. กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
 ชุมชนตะโหมดมีวิถีการด าเนินชีวิต้คือ้เกษตรกรรม้้ซึ่ ง
นักท่องเที่ยวสามารถเรยีนรู้วิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม้คือ้สวนเกษตร
วิถีพุทธ้ของคุณวิฑูรย์้้หนูแสน้ 



๒๖ 

 

 
๒. กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและศาสนา 
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม้และศาสนา้ได้แก่ 
กิจกรรมวันมหาสงกรานต์้้ 
   โดยชาวบ้านชุมชนตะโหมดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวัน
มหาสงกรานต์ข้ึน้ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี้้ซึ่งมีประชาชนที่
นับถือศาสนาพุทธ้และศาสนามุสลิมมาร่วมกิจกรรม้ 
 

 

 

 

 

กิจกรรมเที่ยวชมวัดตะโหมด 

 วัดตะโหมดตั้งมาเป็นเวลา้100 ปีกว่ามาแล้ว้วัดตะโหมดมี
บทบาทส าคัญ้ในการพัฒนาท้องถ่ิน้ในฐานะเป็นที่พึ่งของชาวบ้าน้
โดยมีท่านพระครูกิจจาทร้เจ้าอาวาสเป็นผู้บุกเบิกงานพัฒนา้ 

 

 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนเิวศน์ 
้้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของชุมชนตะโหมด้ได้แก่ 
้้น้ าตกตะโหมด 

น้ าตกตะโหมด้มีช่ือเดิม้คือ้น้ าตกลานหม่อมจุ้ยหรือน้ าตก
หม่อมจุ้ย้มีช้ันน้ าตกเตี้ยๆ้แต่มีหลายช้ันลดหลั่นลงไป้มีแมกไม้
นานาพรรณไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาพืชพรรณไม้ต่างๆและมี
สถานที่ส าหรับการจัดอบรมสัมมนา้การเข้าค่ายพักแรม้ของ
นักเรียนนักศึกษา 

 

 

 

 

 
 
กิจกรรมการเดินป่าเขาเจ็ดยอด 
   เขาเจ็ดยอด้เป็นภูเขาซึ่งอยู่ในแนวเดียวกันกับเทือกเขา
บรรทัด้มีแหล่งป่าไม้ที่อุดมสมบรูณ์้มีปริมาณออกซิเจนในปริมาณที่
สูง้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว 
 

 

 
 
 



๒๘ 

 

กิจกรรมแอดแวนเจอร์ 
 กิจกรรมแอดแวนเจอร์้เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความตื่นเต้น้และ
ท้าทาย”้ซึ่งได้แก่ 
 

 การพายเรือคายัค 
 

 

  

 

 

 

 
 

การป่ันจักรยานวิบาก 
 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน 
  คุณลุงวรรณ้้ขุนจันทร์้เป็นชาวบ้านชุมชนตะโหมด้มีอาชีพ
ท าการเกษตร้มหาวิทยาลัยทักษิณ้ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติ
ศักดิ์้คุณลุงวรรณ้มีความรอบรู้เกี่ยวกับด้านเกษตรกรรมโดยเฉพาะ
การปลูกข้าว้สวนยางพารา้และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวบ้าน
ในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนตะโหมด 
  มีการรวบรวมองค์ความรู้้ภูมิปัญหา้เพื่อจัดท าผลิตภัณฑ์
ชุมชนตะโหมดโดยได้น าวัตถุดิบ้ได้แก่้กล้วย้ทุเรียน้แป้ง้มาจัดท า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน้เพื่อจ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว 

 
 

 

 
  



๓๑ 

 

การมีส่วนร่วมการจัดการการท่องเท่ียวชุมชนตะโหมดผู้ท่ีมีส่วนร่วมการจัดการท่องเท่ียวชุมชนตะโหมด 
ตารางท่ี ๑้ผู้ที่มีส่วนร่วมการจัดการท่องเที่ยวชุมชนตะโหมด 

กิจกรรม 

ผู้ที่มีส่วนร่วมการจัดการท่องเที่ยวชุมชนตะโหมด 

เทศบาล 
ตะโหมด 

ผู้น าชุมชน 
ตะโหมด 

ประธานชมรม 
การท่องเที่ยว 

ผู้ประกอบการ ประชาชน 
ศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์
ท รั พ ย า ก ร
ท่องเที่ยว 

๑. ความรู้ความเข้า 
ใจเกี่ยวกับการท่อง 
เท่ียวโดยชุมชน 

การสนับสนุ น
ให้ชุมชนจัดการ
ท่องเท่ียว 

การดูแล้บ ารุง 
รั ก ษ า แ ห ล่ ง
ท่องเท่ียว 

ศึกษาเกี่ยวกับการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ท่องเท่ียว 

ก า ร ไ ด้ รั บ
ประ โยชน์ ก า ร
ท่องเท่ียว 

ก า ร ไ ด้ รั บ
ประโยชน์การ 
ท่องเท่ียว 

การอนุ รั กษ์ และ
รักษาทรัพยากร 

๒.้การจัดกิจกรรม 
ท่องเทียว 

ส่ ง เ ส ริม ้ และ
พั ฒ น า ก า ร
ท่องเท่ียว 

ประชุมช าวบ้ าน
เพื่ อ จั ดกิ จ กรรม
ท่องเท่ียวชุมชน 

จัดโปรแกรมการ
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว
สอดคล้องชุมชน 

การจัดกิจกรรม
แ ล ะ บ ริ ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม
ท่องเท่ียว 

เข้าร่วประชุม
เกี่ ยวกั บการ
จั ด ก า ร
ท่องเท่ียว 

มีการจัดโปรแกรม
การปลูกป่า 

๓ .้การบ า รุง รักษา
แหล่งท่องเท่ียว 

แ ก้ ปั ญ ห า ใ น
ชุมชนเกี่ยวกับ
การบ ารุงรักษา 
แหล่งท่องเท่ียว 

ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า
ความสะอาดของ
แหล่งท่อง 
เท่ียว 

มี ก ารบ ริห ารจั ด
จัดการเร่ืองขยะ 

มีการดูแล เร่ือง
ความสะอาดของ
แหล่งท่อง 
เท่ียว 

ให้ควาร่วมมือ
ใ น ก า ร ดู แ ล
รักษา ้ความ
ส ะ อ า ด ก า ร
จัดการขยะ 

จั ดกิ จก รรม กา ร
ก า รบ า รุ ง รั ก ษ า
แหล่งท่องเท่ียว 
 



๓๒ 

 

ตารางท่ี ๑้ผู้ที่มีส่วนร่วมการจัดการท่องเที่ยวชุมชนตะโหมด้(ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ผู้ที่มีส่วนร่วมการจัดการท่องเที่ยวชุมชนตะโหมด 

เทศบาล 
ตะโหมด 

ผู้น าชุมชน 
ตะโหมด 

ประธานชมรม 
การท่องเที่ยว 

ผู้ประกอบการ ประชาชน 
ศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์
ท รั พ ย า ก ร
ท่องเที่ยว 

๔ .้การได้ รัผลประ
โยชน์ จากการการ
จัดการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน 

เศรษฐกิจชุมชน 
ดีข้ึน้ 

มีอาชีพ้และรายได้
ในชุมชนมากข้ึน 

มี ก า ร ก ร ะ จ า ย
รายได้ให้กับชุมชน 

สร้างงาน้และ 
ร า ย ไ ด้ ใ ห้ กั บ
ชุมชน 

มีราย ได้ มาก
ข้ึน 

มี ก า ร ก ร ะ จ า ย
รายได้ให้กับชุมชน 

๕.้การวางแผนและ 
ตัดสินใจก าหนดการ 
ด าเนินงาน 

มี ก ารก าหน ด
แผนงานในการ
จัดกาท่องเท่ียว 

มี ก า ร ว า ง แ ผ น
ร่วมกับชาวบ้าน 

มีก ารจั ดประชุ ม
เพื่อวางแผนและ
ตัดสิ น ใจ ร่วมกั บ
ชาวบ้าน 

ให้ความร่วมมือ
ต า ม แ ผ น ก า ร
ด าเนินงาน 

เข้าร่วประชุม
เพื่อวางแผน/
ตัดสินใจ 

มีการวางแผนการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
การท่องเท่ียว 

๖.้การจัดการด้านสิ่ง
อ านวยควาสะดวก 

มีการดูแลเร่ือง
โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานต่าง้ๆ้ 
 

การดูแล รักษาสิ่ ง
อ า น ว ย ค ว า ม
สะดวกต่าง้ๆ้ 

มีการส ร้าง้ และ
ปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง 

ใ ห้ บ ริ ก า ร
ท่องเท่ียวอาหาร้
ท่ี พั ก ส า ห รั นั ก
ท่องเท่ียว 

มีส่วนร่วมดูแล 
สิ่ ง อ า น ว ย
ความสะดวก
แก่นักท่อง 
เท่ียว 

มี ก า ร ป รั บ
สภ า พแ ว ดล้ อ ม้
เพื่อรองรับนักท่อง 
เท่ียว 



๓๓ 

 

 

ตารางท่ี ๑้ผู้ที่มีส่วนร่วมการจัดการท่องเที่ยวชุมชนตะโหมด้(ต่อ) 
 

กิจกรรม 

ผู้ที่มีส่วนร่วมการจัดการท่องเที่ยวชุมชนตะโหมด 

เทศบาลตะโหมด ผู้น าชุมชนตะโหมด 
ประธานชมรมการ

ท่องเที่ยว 
ผู้ประกอบการ ประชาชน 

ศูนย์อนุรักษ์
ทรัพยากรท่องเที่ยว 

๗.้การจัดการด้าน 

ประชาสัมพันธ์ 

จัดท าแผนยุทธ 

ศาสตร์การท่อง 

เท่ียวชุมชนของ 

เทศบาล 

ป้ายประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวชุมชน 

ตะโหมด 

จัดท าเว็บไซด์และ
ป้ายประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวชุมชน 

ตะโหมด 

ช่วยประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวชุมชน 

ตะโหมด 

ช่วยประชา 

สัมพันธ์การ 

ท่องเท่ียวชุมชน 

ตะโหมด 

จัดท าป้ายอนุรักษ์ 

ทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว 

๘.้ข้อเสนอแนะ้ความ 

คิดเห็น้สิ่งที่ต้องการ 

ไม่มี ไม่มี ต้องการศูนย์เรียนรู้
ชุมชน 

ไม่มี มัคคุเทศก์
ท้องถ่ิน 

โครงการอนุรักษ์ 

ทรัพยากร 

 

 

 



๓๔ 

 

๒. การจัดการท่องเท่ียวโดยชมุชน 
้้้้ชุมชนตะโหมดมีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน้ดังนี้ 
้้้้   ๒.๑้การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบการจัดการท่องเที่ยว
ชุมชนตะโหมดมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่ขับเคลื่อนการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตะโหมด้โดยคณะกรรมการฯ้จะมีการแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบกันอย่างยุติธรรม้โดยแบ่งคณะกรรมการออกเป็นฝ่ายต่าง้
ๆ้เพื่อรับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว้และจะมีการคัดเลือกกรรมการจาก
สมาชิกในชุมชนให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของสมาชิก้ 
   ๒.๒้การจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน้ชุมชนให้ความร่วมมือ้และ
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ้ในการสร้างจิตส านึกให้คนในชุมชนเกิด
ความรัก้ความสามัคคี้ในการดูแลรักษาแหล่งท่องเทีย่วชุมชน้โดยจะมีการ
สอดส่องดู้และคอยให้ค าแนะน านักท่องเที่ยว  
   ๒.๓้การจัดการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก้ชุมชนตะโหมดมีไฟฟ้า้
และน้ าประปาทุกครัวเรือน้รวมถึงถนนที่เช่ือมต่อและสร้างเสร็จจนเกือบ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล้ 
   ๒.๔้การจัดการด้านความปลอดภัย้้มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลใน
การคอยดูแลรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาล้้ชุมชนจะเข้ามามี
บทบาทเฉพาะในช่วงเวลาที่มีเทศกาล้หรืองานประเพณีประจ าปีเท่านั้น้
เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีนักท่องเที่ยวจ านวนมาก้ 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. การมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวของชุมชน 
้้้้ชุมชนตะโหมดได้มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน้แบ่งเป็น้
๓้ด้าน้คือ 
      ๓.๑้การมีส่วนร่วมในการวางแผน้้ชุมชนตะโหมดได้มีการรวมตัว
กันเพื่อด าเนินการวางแผนด้านการบริหารจัดการของการท่องเที่ยวชุมชน้
ผ่านเวทีการประชุมของสมาคมการท่องเที่ยวชุมชนตะโหมด้เพื่อการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนตะโหมด้ 
  ๓.๒้ด้านความร่วมมือในการปฏิบัติ  ชุมชนตะโหมดมีการร่วมมือ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน้โดยมีการร่วมคิด้วิเคราะห์้
เสนอแนะ้และปรับแผนการจดัการการทอ่งเที่ยวชุมชน้ส าหรับการร่วมมือ
ในการปฏิบัติน้ันมีรายละเอียดความร่วมมือ้ดังนี้้ 

๑.้ความร่วมมือปฏิบัติการการจัดการทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว้
และวัฒนธรรมท้องถ่ิน้ได้แก่ 

 
 
 
 



๓๖ 

 

    - ร่วมกันวางแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ้ 
    -1ร่วมกันด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ้ 

      - ร่วมกันปฏิบัติตาม้กฎ้ระเบียบ้อย่างเคร่งครัด้และจะ
ช่วยกันสอดส่องดูแล้หากใครไม่ปฏิบัติตามกฎ้ระเบียบ้ก็จะท าการว่า
กล่าวตักเตือน้้้  

- มีส่วนร่วมในการส ารวจประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ินของ
ชุมชนตะโหมดว่ามีวัฒนธรรมอะไรบ้าง้และวัฒนธรรมอะไรที่ก าลังจะสูญ
หายไป้จะท าการน าวัฒนธรรมเหล่าน้ันมาจัดเป็นกิจกรรม้ 

๒.้ความร่วมมือปฏิบัติการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนตะ
โหมด 
 ้้้้การก าหนดกิจกรรมการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนตะโหมด้มีขั้นตอนการด าเนินงานของชุมชน้คือ 

    - การจัดประชุมสมาชิกของท่องเที่ยวชุมชนเพื่อให้น าเสนอทุน้
(ทรัพยากร )้หรือของดีของ ชุมชนตะโหมดทั้ ง ภูมิปัญญา้วิ ถี ชี วิต้
ประวัติศาสตร์้ทรัพยากรธรรมชาติ้เพื่อน ามาก าหนดกิจกรรม้และจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยว้ซึ่งได้แก่้ภูมิปัญญาด้านอาหารท้องถ่ิน้้ปราชญ์
ชาวบ้าน้แหล่งท่องเที่ยว้เช่น้น้ าตก้้้้้้้ตะโหมด้(หม่อมจุ้ย)้้แอ่งน้ า
ขนาดใหญ่้(โครงการพระราชด าริ)้ภูเขา้(เขาเจ็ดยอด)้และวัฒนธรรม
ประเพณีที่ร่วมปฏิบัติสืบทอดกันมา้ 

 
 
 
 
 



๓๗ 

 

   - จัดกิจกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยว้
โดยได้ก าหนดกิจกรรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว้ดังนี้ 

้้้้้้๑) กิจกรรมการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิต้ที่มีความสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของชาวบ้านชุมชนตะโหมด้ซึ่งได้แก่้ การท าอาหาร้ชมสวนผัก้
ผลไม้ตามฤดูกาล้และสวนยางพารา้ เรียนรู้วิถีเกษตรเชิงพุทธ การนวด
แบบธาราบ าบัด การเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้านที่มีช่ือเสียง  วิถีเงาะซาไก้
บริเวณเทือกเขาบรรทัด้(ในกรณีเดินป่า) 

้้้้้้้๒) กิจกรรมท่องเที่ยวตามประเพณี้จากจุดเด่นของชุมชนตะ
โหมดที่ว่า้เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างไทยพุทธ้และไทยมุสลิม้
ที่มีความรักใคร่้สามัคคีกันดีน้ัน้ท าให้มีประเพณี้และวัฒนธรรม้2้ศาสนา
ของชุมชน้ที่สามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว  

       ๓)้กิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ้ชุมชนตะโหมดมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์้ชาวบ้านจึงได้น าทรัพยากรธรรมชาติมา
ใช้เพื่อจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว้ได้แก่้ ท่องเที่ยวน้ าตกตะโหมด้(น้ าตก
หม่อมจุ้ย)  เดินป่าส ารวจธรรมชาติ้เขาเจ็ดยอด้พายเรือในแอ่งน้ าขนาด
ใหญ่้ปั่นจักรยานวิบาก้ 

้้้้้้้้๔)้กิจกรรมโฮมสเตย์้ชุมชนตะโหมดได้มีการคัดเลือก
บ้านเรือนส าหรับรองรับนักท่องเที่ยวแบบค้างคืนโฮมสเตย์้โดยมีการ
ประชุมเพื่อจัดล าดับในการรองรับการพักโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวให้มี
ความชัดเจนย่ิงข้ึน้กิจกรรมที่ก าหนดส าหรับนักท่องเที่ยวโฮมสเตย์้ได้แก่้
ชมการแสดงมโนราห์้กิจกรรมด านา้ท ากาแฟจากข้าวสังข์หยด้การกรีด
ยาง้การเก็บผักมาท าอาหารและปรุงอาหารร่วมกับเจ้าของบ้าน้(หาก
นักท่องเที่ยวไม่ต้องการสามารถปฏิเสธได้)้การเก็บไข่ไก่้การให้อาหารปลา 

 
 
 



๓๘ 

 

๓. ด้านความร่วมมือในการประเมินผล 
 ้้้้้ชุมชนตะโหมดมีความร่วมมือในการประเมินผลการปฏิบัติการ
ท่องเที่ยวชุมชน้ดังนี้ 
          - ร่วมมือกันประเมินผลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ้โดยการ
ด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้ว้ท าให้เกิดความรู้สึก
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ้และมีความรักความสามัคคีกันเป็นอย่างดี้ 
         - ร่วมมือกันประเมินผลการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน้โดยชาวบ้าน
ตะโหมดท าให้ลูกหลานได้ตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทย้และสามารถ
น ามาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว 
  - ร่วมมือกันประเมนิผลการจัดการท่องเที่ยวชุมชน้โดยมีสมุดบันทึก
ส าหรับนักท่องเที่ยวในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าพัก้และมี
แบบฟอร์มในการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว้ซึ่งสอบถาม
เกี่ยวกับ้อัธยาศัยของเจ้าของบ้าน้ความสะอาด้ความปลอดภัย้ 

 



๓๙ 

 

แนวทางในการจัดท านโยบายสาธารณะด้านการจัดการการท่องเท่ียว
ชุมชนจากกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชน อ าเภอตะโหมด 
จังหวัดพัทลุง 

แนวทางในการจัดท านโยบายสาธารณะด้านการจัดการการ
ท่องเที่ยวชุมชนจากกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชน้จะท าให้
ชุมชนตะโหมดสามารถไปสู่เปา้หมายการจดัการทอ่งเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน้
ซึ่งมีรายละเอียดแนวทางการจัดท านโยบาย้้๔้ด้าน้ดังนี้ 

กรอบนโยบายด้านการจัดการภาครัฐ 
มีรายละเอียด้ดังนี้ 
๑. ควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนอย่าง

ยั่งยืนให้กับชาวบ้านในชุมชน้ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง้
เพื่อให้การพัฒนาและการด าเนินการต่าง้ๆ้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้อง
กัน้ 



๔๐ 

 

๒. สร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ้เอกชน้และ
ชุมชน้เพื่อบูรณาการโครงการทีเ่กี่ยวข้องกับการจดัการท่องเที่ยวชุมชนเข้า
ไว้ด้วยกัน้ซึ่งจะเป็นการลดการใช้จ่ายงบประมาณและบุคลากร้ลดความ
ซ้ าซ้อนของโครงการ้  

๓. สร้างกระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน้และภาคเอกชน้
ตั้งแต่การเสนอความคิดเห็น้การจัดท าโครงการ้และยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยวชุมชนตะโหมด้การน าโครงการไปด าเนินการ้การติดตาม้
ประเมินผล้และตรวจสอบการด าเนินงานภาครัฐให้เป็นไปอย่างโปร่งใส้ 

 

กรอบนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
นโยบายการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังคงส่งเสริมและให้

ความส าคัญกับการท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้น 
ทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก ดังนั้นกรอบนโยบายด้านเศรษฐกิจที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวชุมชนตะโหมด้ควรมีรายละเอียดดังนี้ 
๑. การก าหนดนโยบายการท่องเที่ยวของชุมชนตะโหมดควรมุ่งให้

เกิดการกระจายผลประโยชน์และรายได้ลงสู่ชาวบ้านในชุมชนอย่างทั่วถึง  
๒. การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนตะโหมดให้มีความ

หลากหลาย้และแตกต่าง เพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้เวลา้และเพิ่มการใช้จ่าย
ในชุมชนตะโหมดมากข้ึน  

๓. การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการประกอบอาชีพและดึงภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน น าสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถ่ินในแหล่งท่องเที่ยว
เช่ือมโยงกับสถานประกอบการภายในชุมชนตะโหมด 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนชาวบ้านในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับ
คนในชุมชน 
 



๔๑ 

 

กรอบนโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวชุมชนตะโหมดก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิต้

และวัฒนธรรมของคนในชุมชนตะโหมด้ดังนั้น นโยบายการด้านสังคมและ
วัฒนธรรม้ควรมีรายละเอียด้ดังนี้ 

๑. ส่งเสริมให้ชาวบ้านชุมชนตะโหมดมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวให้มากขึ้น เพื่อรักษาความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน้ 

๒.  สร้างความภูมิใจในความเป็นไทย อนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรม้วัฒนธรรมและประเพณีชุมชน้เช่น้ประเพณีท าบุญ้2้ศาสนา้  

๓. ้สร้างความตระหนักถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี้และสร้างความ
ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมกับท าหน้าที่สอดส่องดูแลความสงบ
เรียบร้อย เพื่อลดปัญหาสังคมที่จะเกิดข้ึนจากการท่องเที่ยว  เช่น 
อาชญากรรมภายในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

กรอบนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะ ชุมชนตะโหมดตระหนักถึงปัญหา
ดังกล่าว้จึงขอเสนอรายละเอียดนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมดังนี้ 

๑. ควรให้ชาวบ้านชุมชนและนักท่องเที่ยวตระหนักถึงความส าคัญ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๒. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบการก าจัดขยะและ
การบ าบัดน้ าเสีย ปลูกฝังจิตส านึกรักชุมชนให้กับเยาวชน  

๓. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการท่องเที่ยว อันจะ
ก่อให้เกิดความรู้สึกรัก หวงแหน เป็นเจ้าของและปกป้องทรัพยากร พร้อม
กับให้ความรู้ สร้างจิตส านึก สนับสนุนการด าเนินงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมให้กับผู้ประกอบการ  
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑. เทศบาลต าบลตะโหมด้ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดพัทลุง้จึงควรเพิ่มโครงการในแผนที่รองรับยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
พร้อมกับน าโครงการสู่การน าไปปฏิบัติ 

๒. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวใดไม่สามารถด าเนินการได้ จาก
ปัญหาความขัดแย้งหรือข้อจ ากัดของกฎระเบียบภาครัฐ  ควรมีการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ วิเคราะห์ผลดีผลเสียในทุกด้าน จากผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียทุกภาคส่วน และควรปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มี
ความยืดหยุ่น เอื้อต่อการพัฒนาสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว  

 
 
 



๔๓ 

 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๑. ควรเพิ่มการเผยแพร่แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ให้กับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ เข้าใจและน าไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนา้
และจัดการท่องเที่ยวชุมชน  

๒. ชุมชนตะโหมดควรเพิ่มบทบาทในการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวด้วยการให้ความรู้และปลูกจิตส านึกความเป็นเจ้าของใน
ทรัพยากรธรรมชาติกับชุมชน  

๓. เทศบาลต าบลตะโหมด้และเทศบาลต าบลเขาหัวช้าง ควรเพิ่ม
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะเปน็ส่วนส าคัญในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคเอกชน 

๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

 

 

 

 


