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ปรับข้อมูลคู่มือ 
กลไกการบริหารจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควายเล 

แบบบูรณาการโดยชุมชนเป็นฐานรองรับการเชื่อมร้อยเครือข่าย 
การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 
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 คู่มือการด าเนินโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ เรื่อง 

กลไกการบริหารจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควายเลแบบ

บูรณาการโดยชุมชนเป็นฐานรองรับการเชื่อมร้อยเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัด

บุรีรัมยน์ี้ เหมาะส าหรับชุมชนที่ต้องการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเนื้อหา

มุ่งเน้นจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยของสรรเพชร เพียรจัด (2561) 

พยอม รอดมงคลดี (2552) และจินตนา วัชรโพธิกร (2562) โดยเน้นจัดการความรู้

จากงานวิจัยแบบบูรณาการให้เกิดการน ามาใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควายเลให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการจัดการชุมชน

ท่องเที่ยวของตนเองได้ ในกระบวนการวิจัย เน้นการมีส่วนร่วมของหลายฝ่ายทั้ง

ภาควิชาการ ภาคการท่องเที่ยว ภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน เพื่อให้เกิดการใช้

องค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยที่สามารถรองรับการเชื่อมร้อยเครือข่าย    

การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ของภาคีเครือข่ายได้ โดยใช้กระบวนการบูรณาการ    

สหสาขา เน้นการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน โดยใช้  ชุมชนเป็นฐาน

ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism 

management) ผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนคือยังเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ        

ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ทั้งทางวิถีชีวิตภูมิปัญญาและทางความหลากหลายทาง

ชีวภาพให้คนรุ่นใหม่ในอนาคตได้ศึกษา และเป็นโครงการที่ช่วยท าให้คนในชุมชน

เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้นในการหวงแหนทรัพยากรที่มีค่าและเก็บรักษาไว้ให้       

ชั่วลูกชั่วหลานต่อไป 

บทน า 
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 โครงการเรื่อง กลไกการบริหารจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ควายเลแบบบูรณาการโดยชุมชนเป็นฐานรองรับการเชื่อมร้อยเครือข่าย
การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้
การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส าเร็จลุลว่งด้วยดี 
คณะวิจัยขอขอบคุณ 1) ผู้อ านวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
บุรีรัมย์ 2) วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3) พัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์  4) ก านันต าบล
แคนดง 5) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางทะเล 6) การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
บุรีรัมย์ 7) ผู้จัดการส านักงานพื้นที่ พิเศษ 2 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดบุรีรัมย์ 8) ประธานชมรมมัคคุเทศก์                
9) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 10) ผู้อ านวยการการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานบุรีรัมย์ 11) นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัด
บุรีรัมย์ 11) ประธานชมรมมัคคุเทศก์ และโดยเฉพาะคนในชุมชนานม่วงทะเล 
ต าบลแคนดง อ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ   
แก้ไขปัญหาของตนเอง 

 สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณครอบครัวที่ให้ก าลังใจจนท าให้งานวิจัยนี้
ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 

 

คณะจัดท า 
เมษายน 2564 

กิตติกรรมประกาศ 
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ปรับข้อมูลคู่มือ 
กลไกการบริหารจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควายเล 

แบบบูรณาการโดยชุมชนเป็นฐานรองรับการเชื่อมร้อยเครือข่าย 
การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิถีชีวิตการหาปลา “ชุมชนม่วงทะเล” 
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จุดชมวิว “กุดทะเลสวน” 

ฐานเรียนรู้การพิมพ์ผ้าจากใบไม้ ลวดลายการพิมพ์ผ้าจากใบไม้ 

ฐานเรียนรู้อนุรักษ์ควายไทย 
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การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการท่องเที่ยวทางเลือกที่บริหารจัดการ         

โดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานก่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่ความ

ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตที่ด ี

การที่ชุมชนจะเก็บเก่ียวประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้นั้น ต้องมีความ

เชื่อมโยงของผลประโยชน์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก 

การท่องเที่ยว เช่น ผู้ประกอบการท่องเที่ยว บุคคลที่ประกอบอาชีพอื่นในชุมชน 

กระบวนการเชื่อมโยงผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวไปยังชุมชนถือเป็น    

จิ๊กซอว์ในกิจกรรมท่องเที่ยว เชน่ การน าเที่ยว อาหาร ที่พัก ของที่ระลึก กิจกรรม

การท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งแต่ละชุมชนไม่ต้องมีครบทุกอย่าง แต่สามารถมีกระบวนการ

เชื่อมโยงกัน เพื่อเติมเต็มการท่องเที่ยวและได้รับประโยชน์ร่วมกันได ้

การท่องเที่ยวโดยชุมชนก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ซึ่งท าให้ชุมชนได้รับ
ผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ ส่งผลให้คนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในณะเดียวกัน
ยังกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษณ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ สืบทอดวิถีชีวิต สังคม และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพือ่ชุมชน 

ทะเลบัวใน “กุดทะเลสวน” 
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แนวทางการด าเนินงานการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

เตรียมความพร้อมชุมชน 

 ตั้งคณะท างานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 สร้างกฏ-กติกา และข้อตกลงร่วมกัน 
 แบ่งบทบาทหน้าที่การท างาน 
 ค้นหาทุนและศักยภาพชุมชน 
 จัดท าแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
 ประสานหน่วยงานภาคีความร่วมมือ 

เสริมสร้างศักยภาพคณะท างานชุมชน 

 มัคคุเทศก์และนักสื่อความหมายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 

 การจัดการโฮมสเตย์เพื่อเตรียมการรับนักท่องเที่ยว 
 คิดค้นต ารับเมนูอาหารพ้ืนถิ่น 
 เสริมพลังชุมชนในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
 การดูแลรักษาต้นทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 การสร้างคุณค่าและมูลค่าจากทุนที่มีในชุมชน 
 ผลิตภัณฑ์ชุมชนและระบบการตลาด 
 ชักชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่เติมเต็มการขับเคลื่อน

การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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เตรียมพร้อมสู่การตลาด 
 การสร้างโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการวิเคราะห์

มูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 การประชาสัมพันธ์และการเชื่อมร้อยเครือข่ายการท่องเที่ยว 

 ท าโปรแกรมท่องเที่ยว ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

 กิจกรรมทดลองการท่องเท่ียว 

 ชุมชนเป็นเจ้าของ 
 ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและ

ตัดสินใจ 
 ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง 
 ยกระดับคุณภาพชีวิต 
 มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม 
 คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม 
 เคารพในวัฒนธรรมท่ีแตกต่างและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 เกิดผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่คนท้องถิ่น 
 มีการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน 

หลักการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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กลไกในการพฒันาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เชื่อมร้อยเครือข่ายการท่องเที่ยว  

 

คณะท างานชุมชน 
     คณะท างานถือเป็นหัวใจส าคัญของการบริการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ในการจัดตั้งคณะท างาน จึงต้องมีการเชื่อมร้อยเครือข่ายการท างานทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชนเพื่อสร้างการบูรณาการการท างาน โดยการจัดตั้งคณะท างานต้องมี
การก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทบาทหน้าที่ภาคีคณะท างาน 
ทีมสนับสนุนวิชาการ :  บทบาทเพ่ิมขีดความสามารถและเสริมสร้างศักยภาพด้าน
ต่างๆ ของคณะท างานชุมชนให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมาย  
ภาคีหน่วยงาน :  ช่วยเสริมมติิด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมเติมเต็ม
ทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
คณะท างานชุมชน : พัฒนาศักยภาพและเสริมพลังทีมคณะท างานให้การท างาน
ประสบผลส าเร็จในการบริการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

คณะท างานชุมชน 

ภาคีหน่วยงาน ทีมสนับสนนุวิชาการ 
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 หัวใจการเป็น 

คณะท างาน 
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

  01 การคัดเลือกคณะท างาน มุ่งเน้นสมาชิกที่มีความสนใจ พร้อมที่จะเรียนรู้ 
เป็นมีจิตอาสาพร้อมที่จะเสียสละตนเองเป็นตัวแทนของกลุ่ม และมีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ก าลังจะได้รับมอบหมาย  

  02 ก าหนดภาพฝันร่วมกัน คณะท างานจ าเป็นต้องมีการก าหนดเป้าหมายและ
แผนการท างานร่วมกัน โดยเป้าหมายจะต้องมองเห็นผลส าเร็จทั้งในระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว  

  03 มีกฏ-กติกาที่ทุกคนยอมรับ การสร้างกติกา ข้อตกลง หรือแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกัน เพื่อเป็นสัญญาใจและลดความขัดแย้งกันภายในกลุ่ม โดยกติกาและ
ข้อตกลงที่เกิดขึ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะท างานทุกคน  

  04 แผนปฏิบัติการต้องเชื่อมโยงภาคี การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการนอกจาก 
จะต้องมีการแบ่งบทบาทหน้าที่การท างานแล้ว คณะท างานต้องมองหาภาคี
หน่วยงานมาร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนด้วย รวมถึงจ าเป็นออกแบบวิธีการ
สื่อสาร การเสริมพลังใจภายในทีม และการติดตามประเมินผลการท างานร่วมกัน 
เพื่อให้ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

  05 ขับเคลื่อนจากทุนและภูมิปัญญาเดิมของชุมชน แผนปฏิบัติการในชุมชน
ต้องเน้นการใช้ต้นทุนทรัพยากรในชุมชนเป็นหลัก และน าคนหลายกลุ่มวัย มาร่วม 
ด าเนินการเพื่อให้เกิดการสืบทอดต้นทุนภูมิปัญญาให้เกิดการคงอยู่และใช้ประโยชน์  

  06 มีการประชุมและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง การประชุมอย่างต่อเนื่องจะท า
ให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้ปัญหาต่างๆ เกิการแก้ไขและพัฒนาไปในทิศทาง
ที่ดีขึ้น โดยการประชุมหากมีการเชิญหน่วยงานภาคีเข้ามาร่วมประชุมกับชุมชนด้วย 
ก็จะท าให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
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Best line Data 
บริบทชุมชน 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ศักยภาพ
ชุมชน 

ผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยว 

ช่องทางการ
สื่อสาร 

 ข้อมูลทั่วไป 
 ประวัติศาสตร์

ชุมชน 
 รายได้ของ

ชุมชน 
 ฤดูการที่

เหมาะสมกับ
การท่องเที่ยว 

 แหล่งท่องเที่ยว 
 แหล่งเรียนรู ้
 ประเพณี/

วัฒนธรรม 
 กลุ่มวิสาหกิจ/

ผลิตภัณฑ์เด่น 
 ครูภูมิปัญญา/

ช่างฝีมือ 
 เมนูอาหารพื้นถิ่น 
 หน่วยงานที่ร่วม

ท างาน 

 โปรแกรมการ
ท่องเที่ยว 

 จุดแวะพัก/จุด
ดึงดูด
นักท่องเที่ยว 

 ข้อมูล
นักท่องเที่ยว 

 ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์
ชุมชน 

 สื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

ฐานข้อมูลการยกระดับศักยภาพ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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     ส ารวจบริบทชุมชน 

STEP 
01 

คณะท างานระดมสมองเพื่อ “ชวนคิด ชวนคุย” เกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ผู้น าทางจิต
วิญญาณ ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน  

STEP 
02 

จากนั้นลองเข้าไปพบปะคนในชุมชนเพื่อท าการ “คุย ขุ้ย 
เขี่ย” จากคนในชุมชนเพิ่มติมจากข้อมูลที่คณะท างาน   
พูดคุยกัน ว่ายังมีข้อมูลใดที่ขาดหายไปหรือไม่  

STEP 
03 

อุ่นเครื่องการรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิค “Free writing” 
โดยน้พข้อมูลที่รวบรวมได้มาแยกหมวดหมู่ ตามประเด็น
ต่างๆ และท าการชวนคิด ชวนคุย เพื่อให้ได้ประเด็น        
เชิงลึกย่ึงข้ึน 

STEP 
04 

จากนั้นคณะท างานช่วยกันพิจารณาทุนและศักยภาพของ
ชุมชนที่สอดคล้องกับเกณฑ์มตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ว่าอยู่ในระดับใด  

STEP 
05 

ผลจากเกณฑ์การประเมิน คณะท างานช่วยกันวิเคราะห์ว่า   
มีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานตาม
ศักยภาพที่ชุมชนสามารถด าเนินการได้ และก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกัน 
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บันไดผลลัพธ ์
เครื่องมือการขับเคลื่อนกลไกให้ส าเร็จ 

ผลลัพธ ์

ขั้นที่ 1 

คณะท างานมี
ข้อมูลตัดสินใจ 

แผนปฏิบัติการ

ทุกคนมสี่วน

เกิดการติดตาม
แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

เกิดสมดุลย์
ทางการ 

ท่องเที่ยวชุมชน 
ขั้นที่ 2 

ขั้นที่ 3 

เป้าหมาย 

ตั ว ชี้ วั ด 
ตัวชี้วัด 

ผลลัพธ์ขั้นท่ี 1 

ตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ขั้นที่ 2 

ตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ขั้นที่ 3 

ตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ภาพฝันคืออะไร 
 

ระบุเป้าหมายสุดท้าย 
(Ultimate Goal)     

จากการด าเนินโครงการ 
ต้องการให้ชุมชนเกิดการ

ท่องเที่ยวแบบไหน 
ลักษณะใด (ข้อมูลมาจาก
การวิเคราะห์ Best line 

Data)  

เริ่มต้นจากอะไร 
 
ผลลัพธ์รายทาง (Interim 
outcome) มากจาก
เกณฑ์การบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน     
ซ่ึงแต่ละชมุชนจะต้อง
ออกแบบกิจกรรม ให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์แต่
ต้องอยู่บนข้อมูล Best 
line Data  

วัดผลอย่างไร 
 
แนวทางการวัดผล 
ประเมินผลจาก
ออกแบบกิจกรรม  
เพ่ือตอบผลลัพธ์นั้นๆ 
สามารถตอบโจทย์ได้
ตามท่ีคาดหมายไว้
หรือไม่ อย่างไร 
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     บันไดผลผลัพธ ์

STEP 
01 

คณะท างานหยิบเลือก “เป้าหมาย” ที่ชุมชนต้องการให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง โดยได้มาจากผลการประเมินศักยภาพ
ชุมชนมาตามมาตรฐานการ่ทองเที่ยว และการก าหนด
เป้าหมายร่วมกันที่  

STEP 
02 

จากนั้นลองวาดภาพ “บันได” และน าเป้าหมายที่ต้องการ
แก้ไขไว้บนบันไดขั้นสูงสุด ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ชุมชนอย่า    
จะพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน 

STEP 
03 

ถัดมา คณะท างานต้องชวนกัน “มองถอยหลัง” ว่ามีผลลัพธ์
อะไรที่จะเกิดขึ้นก่อนจะเดินทางไปถึงเป้าหมาย แล้วเขียน
ผลลัพธ์นั้นขยับบันใดลงทีละขั้น จดถึงบันใดขั้นสุดท้าย        
ที่เป็นสถานการณ์ของชุมชนในปัจจุบัน 

STEP 
04 

จากนั้นลองชวนคิดในแต่ละขั้นบันได ต้องก าหนด “ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์” เพื่อเป็นแนวทางวัดผลการเปลี่ยนแปลงแต่ละข้ัน 
โดยเขียนไว้ใต้บันได โดยตัวชี้วัดต้องแสดงความเป็นรูปธรรม
และทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน 

STEP 
05 

สุดท้ายในแต่ละขั้นบันไดช่วยกันวิเคราะห์ ว่าสิ่งใดเป็นแรง
ขับเคลื่อนที่จะให้งานด าเนินการได้ดี และสิ่งใดน่าเป็นปัญหา
อุปสรรคในการพัฒนา จนไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้
ส าเร็จ  
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Force Field Analysis  
วิเคราะห์แรงเสริมแรงตา้น 

       การออกแบบกิจกรรมท่ีจะแก้ปัญหาต้องสอดคล้องกับผลลัพธ์      
ที่ตั้งไว้ โดยใช้วิธีวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้านจะช่วยท าให้คณะท างาน  
ทราบถึง “ต้นทุนและข้อจ ากัด” ในแต่ละพื้นที่ รวมถึงช่วยให้สามารถ
ก าหนด “กิจกรรม” เพื่อเสริมแรงและลดแรงต้าน เพื่อไปสู่ผลลัพธ์หรือ
เป้าหมายท่ีคาดหวังไวได ้

“อะไรที่เป็นแรงเสริม 
หรือแรงผลักดัน       

ไปสู่ผลลัพธ์ 

“อะไรที่เป็นแรงต้าน 
หรืออุปสรรค             

ในการด าเนินงาน 

“ต้องท าอะไรบ้างเพื่อลดแรงต้านให้เหลือน้อยที่สุด
และเพิ่มแรงเสริมให้มีพลังมากย่ิงขึ้น” 
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     การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน 

STEP 
01 

STEP 
03 

STEP 
05 

การวิเคราะห์แรงเสริม-แรงต้าน คณะท างานจะต้อง         
“คลี่บันได” จากบันไดผลลัพธ์ ท าทีละบันได โดยเริ่มจาก   
บันไดล่างสุดไปหาบันไดที่อยู่บนสุด 

STEP 
02 

ชวนคิดชวนคุยเรื่อง “แรงเสริม” หรือแรงสนับสนุนในพื้นที่ 
ที่จะท าให้การด าเนินงานของทีมงานไปสู่ความส าเร็จ เช่น 
นโยบาย ทุนทางทรัพยากร สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ 
กระแสความตื่นตัว เป็นต้น 

ชวนคิดชวนคุยในมุมกลับเรื่อง “แรงต้าน” หรืออุปสรรค
ขวากหนามที่จะท าให้การท างานไม่ไปสู่ผลลัพธ์ เช่น ไม่มี
นโยบาย แนวปฏิบัติไม่ชัดเจน ทีมงานขายศักยภาพ เป็นต้น 

STEP 
04 

ค าถามที่ส าคัญที่ตามมาที่คณะท างานต้องคุยกันต่อ คือ 
“ต้องท าอะไร อย่างไรบ้าง เพื่อลดแรงต้านให้เหลือน้อยที่สุด 
และเพิ่มแรงเสริมให้มีพลังมากยิ่งขึ้น” เขียนกิจกรรมที่ต้อง
ท าจากฐานแรงเสริม-แรงต้านทีละข้อ 

ร่วมกันก าหนดกลุ่มหรือบุคคล “เป้าหมายคือใคร” และ    
ก าหนดภาคีที่จะร่วมขั้บเคลื่อนในกิจกรรมนั้นๆ เป็นใคร 
และการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมเป็นใคร 
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กระบวนการขับเคลื่อน 

กลไกการบรหิารจัดการ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ข้อมูล 

Best line 

วิเคราะห์

สถานการณ์ 

ก าหนดเป้าหมาย

การพัฒนา 

วิเคราะห์แรง

เสริมแรงต้าน 

แบ่งงาน

ขับเคลื่อน 

เช่ือมประสาน

ภาคีความร่วมมือ 

ติดตาม

ประเมินผล 

ประชุมประชาคม

คืนข้อมูล 

กลไกการ

บริหารจัดการ 

     



 21 

 

     การขับเคลื่อนกลไก 

STEP 
01 

คัดเลือกคณะท างาน ที่พร้อมเป็นมีจิตอาสาพร้อมที่จะ
เสียสละ  “ก าหนดเป้าหมายและแผนการท างานร่วมกัน” 
โดยเป้าหมายจะต้องมองเห็นผลส าเร็จทั้งในระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว  

STEP 
02 

การสร้าง “กติกา ข้อตกลง” หรือแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 
เพื่อเป็นสัญญาใจและลดความขัดแย้งกันภายในกลุ่ม โดย
กติกาและข้อตกลงที่เกิดขึ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะท างานทุกคน  

STEP 
03 

ก าหนด “บทบาทหน้าที่” และค้นหา “ภาคีหน่วยงาน” 
มาร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และร่วมกันออกแบบ
วิธีการสื่อสาร การเสริมพลังใจภายในทีม และการติดตาม
ประเมินผลการท างานร่วมกัน  

STEP 
04 

พัฒนา “แผนปฏิบัติการการจัดการท่องเที่ยวชุมชน”      
โดยการใช้ต้นทุนทรัพยากรในชุมชน และน าคนหลายกลุ่มวัย 
มาร่วม ด าเนินการเพื่อให้เกิดการสืบทอดต้นทุนภูมิปัญญา
ให้เกิดการคงอยู่และใช้ประโยชน์  

STEP 
05 

คณะท างานต้องมี “การประชุมและติดตามงาน” โดยน าผล
การด าเนินงานมาเป็นวาระในการประชุม และร่วมกัน
วิเคราะห์ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ ว่าด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมาย
หรือไม่ หากไม่ส าเร็จต้องแก้ไขและด าเนินการอย่างไร    
พร้อมหาฉันทามติร่วมกันในการด าเนินการแก้ไข 
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“กุดทะเลสวน” แหล่งน้ าจืดขนาด 800 ไร่  

กิจกรรมนั่งเรือเก็บสายบัว ฐานเรียนรู้การทอผ้า 

ฐานเรียนรู้ “วัดสว่างแคนทะเล” 
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        บ้านม่วงทะเล ชุมชนเล็กๆ แห่งหนึ่งในอ าเภอแคนดง เป็นแหล่งท่องเที่ยว    
ในจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณปี พ.ศ. 2465 มีผู้น า คือพ่อน้อย-แม่แดง แก่นอินทร์    
พ่อแหล่ แก่นชวดดง พ่อบุตรดา ทอนนุสะ พาครอบครัวเดินทางมาจาก อ าเภอ 
พยัฆคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในสมัยนั้นมีความแห้งแล้ง จึงได้พากันอพยพ
หาที่ตั้งถิ่นฐานใหม่ โดยสมัยนั้นได้เดินทางมาโดยใช้เกวียนวัว ล่อ ข้ามแม่น้ ามูลมา 
ในช่วงที่เดินทางเป็นช่วงหน้าแล้ง น้ าในแม่น้ ามูลลดลง จึงท าให้อพยพข้ามแม่น้ ามูล
มาได้ เมื่อเดินทางมาเรื่อยๆ มาเจอแหล่งน้ าที่อุดมสมบูรณ์ที่เป็นกุด ซึ่งในตอนนั้น
ชาวบ้านที่พากันอพยพมา เห็นแหล่งน้ านี้กว้างใหญ่มากเหมือนทะเล จึงเรียกว่า 
“กุดทะเลสวน” 
 
 จุดเด่นของหมู่บ้าน คือ วิถีชีว ิตที่หาอยู่หากินกับกุดทะเลสวน มีความ
อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ในน้ ามีปลา ในนามีข้าว มีการท านาปีและนาปรัง แทบ
ทุกหลังคาเรือนจากมีการเลี้ยงกระบือไทย นอกจากนี้ชุมชนยังภูมิปัญญาชุมชนที่
หลากหลายที่เกี่ยวกับการล่า จับ ดัก สัตว์น้ าจาก “กุดทะเลสวน” 
 
          “กุดทะเลสวน” ในอดีตชุมชนจะเรียกท่ีแห่งนี้ว่า “ทะเล” ด้วยบริเวณ
ดังกล่าวมีพื้นที่กว่า 800 ไร่ เป็นพื้นที่ๆ มีน้ าขังตลอดทั้งปี นอกจากกุดทะเลสวนจะ
เป็นแหล่งที่ใช้ในการเกษตรและประมงแล้ว ยังเป็นจุดท่องเที่ยวที่สวยงามน่าชมอีก
แห่งหนึ่ง  โดยเฉพาะบรรยากาศยามเช้าและยามเย็นที่พระอาทิตย์ขึ้นและตกลง
กลางแหล่งน้ า เป็นภาพที่สวยงาม เหมาะแก่การล่องเรือชมบรรยากาศวิถีชีวิตชุมชน 

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศควายเล 
บ้านม่วงทะเล อ าเภอแคนดง จงัหวัดบุรีรัมย์ 
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โครงสร้างคณะท างาน 
ชุมชนท่องเที่ยวควายเล 
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การเชื่อมร้อยกลไกการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชมุชนควายเล

ชุมชนสะท้อนความคิด 

โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควายเล 
ผ่านการใช้ เวทีสาธารณะเพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลและรับฟังความ
คิดเห็นจากชุมชนและหน่วยงาน  
  

นักวิจัยประเมินศักยภาพ 

โดยส ารวจตามเกณฑ์การพัฒนา  
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 5 ด้าน 
(ททช.) และ เกณฑ์ของสภาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลก 
(GSTC)  



 29 

 

การเชื่อมร้อยกลไกการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชมุชนควายเล 

ภาคีร่วมหนุนเสริม เชื่อมร้อยแผนบูรณาการ 

7 ภาคีหน่วยงาน ก าหนดเป้าหมาย   
ในการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน
ตามกรอบภาระงานของตนเอง เพื่อ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแหล่ง
ใหม่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา    
ในจังหวัดบุรีรัมย ์ 

ทีมนักวิจัยแสดงภาพการบูรณา
การองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม 

รวมถึงแผนปฏิบัติการระหว่าง
ชุมชน สถาบันการศึกษา และ
ภาคีหน่วยงาน เพื่อการพัฒนา
ชุมชนท่องเที่ยวควายเล 
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กิจกรรมและการขับเคลื่อน 
การด าเนินงาน 

จัดตั้งคณะท างาน 

สร้างฐานข้อมูลชุมชน 

วิเคราะห์ปัญหา   
อย่างมีส่วนร่วม 
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ศึกษาดูงานชุมชน
เข้มแข็ง 

สร้างแผนปฏิบัติการ 
ระดับพื้นที ่

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้
และนวัตกรรม 

ทดลองการทอ่งเทีย่ว
เชิงอนุรักษ์ควายเล     
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โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควายเล 
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กิจกรรมนั่งรถซาเล้ง 
น าชมหมู่บ้าน 

กิจกรรมสักการะ 
พระธาตุเมืองแคน 

ฐานเรียนรู ้
ข้าวแต๋นน้ าแตงโม 

ฐานเรียนรู ้
การทอเสื่อกก 
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เมนูอาหารว่าง 
เมี่ยงกลีบบัว 

ฐานการเรียนรู้ 
เครื่องจักสาน 

ฐานการเรียนรู้ 
ผ้ามัดย้อม 

ฐานการเรียนรู้ 
ทอผ้าไหม 
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กิจกรรม 
ขี่ควายชมทุ่ง 

ฐานการเรียนรู้ 
ผลิตกระถาง        
จากมูลควาย 

กิจกรรมล่องเรือ      
ชมกุดทะเลสวน 

กิจกรรมถ่ายภาพ
บรรยากาศยามเย็น 
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ผลความเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม 
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เกิดอาชีพจากการท่องเที่ยว  
เชิงอนุรักษ์ จ านวน 4 อาชีพ 

โปรแกรมท่องเที่ยว 
ที่มีกิจกรรมและ  

บริการทาง 
การท่องเที่ยว 

ของชุมชน 

เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางน้ า 
แห่งใหม่ สง่ผลกระทบด้านบวก 
ต่อการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 

เกิดคณะท างานชุมชน 
ที่สามารถจัดการท่องเที่ยว 

และสร้างการกระจารายได้สู่ชุมชน 

ผลความเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจ 
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