
a 

  
  

คู่มือองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการใช้ประโยชน์คู่มือองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการใช้ประโยชน์  
โครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์โครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์  

บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนามาตรฐานบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนามาตรฐาน  
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มคลัสเตอร์คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มคลัสเตอร์  

การท่องเที่ยวจังหวัดสนุก (จังหวัดสกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร)การท่องเที่ยวจังหวัดสนุก (จังหวัดสกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร)  
    

 

 
  

โดยโดย  
นางสาวสุวคนธ์  สมไพรพิทักษ์นางสาวสุวคนธ์  สมไพรพิทักษ์  และคณะผู้วิจัยและคณะผู้วิจัย  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ได้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย   

โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน  สังคมโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน  สังคม   
ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยารจัดการความรู้การวิจัย  

เพื่อการใช้ประโยชน์  ประจ าปี 2563เพื่อการใช้ประโยชน์  ประจ าปี 2563  
จาก ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)จาก ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

         



b 

ค าน าค าน า  
 

คู่มือองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการใช้ประโยชน์  โครงการนวัตกรรม                  
การท่องเที่ยวโดยชมุชนเชิงสรา้งสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มคลัสเตอร์ การท่องเที่ยวจังหวัดสนุก (จังหวัด
สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร) จัดท าขึ้น เพื่อน าเสนอแนวทาง, แนวปฏิบัต ิและวิธีการ                 
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากการจัดการความรู้ผลงานวิจัย  พร้อมทั้ง
น าเสนอวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การน าไปใช้ในการบริหารจัดการ                      
การท่องเที่ยวโดยชมุชนเชิงสรา้งสรรค์บนฐานเศรษฐกจิพอเพียง  จากการถอดทบเรียนของ
ชุมชนต้นแบบคือ ชุมชนบ้านท่าเรือ อ าเภอนาหว้า  จังหวดันครพนม  อันน าไปสู่การทดลอง
น าองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับจากการจัดประชุม เสวนา และการสร้างนวัตกรรม     
การบริหารจดัการการท่องเที่ยวโดยชุมชน น ามาใช้ในสภาพการณ์จริงและการจองทัวร์                     
การเก็บสถติินักท่องเที่ยว และการประเมินความพงึพอใจผา่นระบบ AI Software เบื้องต้น 
ที่ชุมชนสามารถใช้งานได้จริงและไม่ซับซ้อนจนเกิน ไป  ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานแหลง่ท่องเทีย่วโดยชมุชนในกลุ่มคลัสเตอรก์ารทอ่งเทีย่วจังหวัดสนกุดว้ย ตลอดจน 
ยังสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปให้กับชุมชน ต้นแบบ  ชุมชนบ้านท่า เรือ                   
ในการจัดกิจกรรมการท่องเทีย่วโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต 
นอกจากนี ้ยังเปน็แนวปฏบิัตนิ าไปขยายผลยังชุมชนอื่นๆ ในกลุ่มคลัสเตอร์การท่องเที่ยว
จังหวัดสนุก (จังหวัดสกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร) ที่มีอัตลักษณ์ทีโ่ดดเด่นและพร้อมเป็น
ส่วนส าคัญของการสร้างนวัตกรรมการทอ่งเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อใหเ้กิดชมุชนทอ่งเทีย่วกลุม่เป้าหมายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์               
บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงที่มากขึ้นเป็น เครือข่ายการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกัน  และ                        
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้มีมาตรฐานและมีบทบาทในการสร้างคุณภาพใหม่                        
ของการทอ่งเที่ยวเมืองรอง (เมืองดาวรุ่ง) ในเครือข่ายการทอ่งเทีย่วโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

 
นางสาวสวุคนธ์  สมไพรพทิักษ ์และคณะผู้วิจยั 

 

  
  



c 

สารบัญสารบัญ  
  

เรื่องเรื่อง     หน้หน้าา 
        

1.1.  นิยามการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสรา้งสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 11   
        

2.2.  ปฐมบทองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการใชป้ระโยชน์โครงการนวัตกรรม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชงิสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกจิพอเพียงและการ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพแหล่งทอ่งเทีย่วโดยชุมชนในกลุ่มคลัสเตอร์ 
การท่องเที่ยวจงัหวัดสนุก (จังหวัดสกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร) 

33   

     

3.3.  กระบวนการที่ 1 การจดัการชดุความรูก้ารบรหิารจดัการการทอ่งเทีย่ว 
โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยการถอดบทเรยีน
จากชุมชนต้นแบบ ชุมชนบา้นทา่เรอื  อ าเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม  
ในการประยุกต์ใช้กระบวนการแพรก่ระจายของนวัตกรรม 

66   

     

4.4.  กระบวนการที่ 2  การสร้างและการน าเทคโนโลยกีารบริหารจัดการ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชงิสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกจิพอเพียง  
โดยถอดบทเรียนจากชมุชนต้นแบบ บ้านท่าเรอื  อ าเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม ผ่านการน าระบบ AI Software เบื้องต้น มาประยกุต์ใช้ 

3030   

     

5.5.  กระบวนการที่ 3 การบริหารจัดการกจิกรรมการทอ่งเทีย่วเชิงสรา้งสรรค์ 
บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

7575   

     

บรรณานุกรม 8383   
 

 

 

 



1 

  

นิยามการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์นิยามการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์  
บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  

  

  

การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชงิสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  มีฐานการนิยม
มาจาก การท่องเทีย่วเชิงสรา้งสรรค์ (Creative tourism) โดยการประยุกต์แนวคิดดังนี้ 

 Richards and Raymond (2000) ผู้ เ ริ่ ม กล่ า วถึ ง ก าร ท่ อ งเที่ ย ว                        
เชิงสร้างสรรค์ ได้ให้นิยามไว้ว่า การท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาส                 
ในการพัฒนาศักยภาพเชิงสรา้งสรรค์ผา่นกกิจกรรมการมีส่วนร่วม และจากประสบการณ์
ที่ได้เรียนรู้  ซึ่งเป็นอัตลกัษณเ์ฉพาะของจดุหมายปลายทางของวันหยุดของนักท่องเที่ยว  

 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแหง่สหประชาชาติ (UNESCO) 
ได้ให้นิยามของการทอ่งเทีย่วเชิงสรา้งสรรค์ว่า เป็นการท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดความยั่งยืน                 
ในการด าเนินชีวิตของชุมชน  โดยชุมชนจะจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างกลมกลืน และ
สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์  วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในชุมชน ในมิติของการเรียนรู้และ                
การทดลองปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์                
จากสิ่งที่มีอยู่และเป็นอยู่จริงในชุมชน  นอกจากนั้นชุมชนจะต้องสามารถใช้การจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เปน็เครื่องมือในการรกัษาสมดุลระหว่าง (1) การเปลี่ยนแปลงและ                                
ผลกระทบที่เกิดขึน้จากการท่องเที่ยวภายในชุมชน และ (2) ผลประโยชนท์ี่ชมุชนจะได้รับ  
ทั้งในรูปแบบที่เป็นผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน  

 สถาบันวิจัยเพื่อพฒันาประเทศ (2553) ได้น าเสนอ นิยามของการทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้างสรรค์ว่า เป็นกระบวนการ “การต่อยอด  เพิ่มค่า  หาจุดต่าง โดยใช้ความคิด                 
เชิงสร้างสรรค์  

 Ankomah and Larson (2000) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว                    
เชิงสร้างสรรค์ว่า มี 5 ลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 

4.1 การสร้างสรรค์ จะมีศักยภาพและสามารถเพิ่มมูลค่าได้ง่าย  แต่มักไม่ค่อย                
เกิดขึ้น จะต้องผสมผสานกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรมและผลติภัณฑ์ประเพณี                          
ทางวัฒนธรรมนัน้ดว้ย 

4.2 การสร้างสรรค์ จะต้องมีการน าวัตกรรมหรือการสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่                 
ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเรว็ และสามารถสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขันได ้
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4.3 เนื่องจากการสร้างสรรค์ เปน็กระบวนการ  ดังนั้น ทรัพยากรที่เกดิจาก                
การสร้างสรรค์จะต้องมีความคงอยู่อยา่งยัง่ยืน มากกว่าการเป็นผลติภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 
ที่สามารถสัมผัสหรือมองเหน็ได้  ในขณะที่ทรัพยากรทางกายภาพด้านวัฒนธรรม เช่น 
พิพิธภัณฑ์  อนุสาวรีย ์ อาจตกยุคสมัยและลดคุณค่าลง  แต่ทรัพยากรที่เกิดจาก 
การสร้างสรรค์จะคงอยู่ตลอดไปไม่มีทีส่ิ้นสุด 

4.4 การสร้างสรรค์ สามารถเคลื่อนไปอยา่งเป็นพลวตัหรอืไม่หยุดนิ่งมากกว่า
ที่จะเป็นเพียงผลิตภณัฑ์ทางวัฒนธรรมทีส่ามารถสัมผัสได้เทา่นัน้ การสร้างสรรค์ไม่หยดุนิง่ 
เช่น ศิลปะ  งานฝีมือ  ซึ่งมีชีวิตอยู่ตลอดเวลาและไม่มีรูปแบบทีแ่นน่อนตายตัวเหลา่นี ้
ถือเป็นความท้าทายส าคัญ  และเป็นจุดหมายของการพฒันาการทอ่งเทีย่วเชิงสรา้งสรรค์ 

4.5 การสร้างสรรค์ ไม่เพียงแต่จะเกี่ยวกันกับความม่ันคงทางเศรษฐกิจเทา่นัน้  
แต่ยังเกี่ยวข้องกับคุณค่าอีกด้วย  ดังนั้น  กระบวนการสร้างสรรค์จะต้องสร้างคุณค่าใหม่ๆ  
ให้กับยุคปัจจุบนันีใ้ห้เกิดอยา่งรวดเรว็เพื่อก่อให้เกิดการทอ่งเทีย่วเชิงสรา้งสรรค์ได้  

จากการให้นยิามข้างต้น  สามารถน ามาประยุกต์ใช้และให้นิยาม การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว                                
โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ได้ว่า   เป็นการท่องเที่ยวซึ่งแสดงถึง               
การเปิดโอกาสให้นกัท่องเทีย่ว/ผูเ้ยีย่มเยอืนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองผ่านการทดลอง
ปฏิบัติจริงและเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่มีเป้าหมายสอดคล้องกับ                  
แนวทางการพัฒนาชุมชน และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ของจังหวัด หรือแนวทาง                     
การพัฒนาท้องถิ่น   ของกลุ่มจังหวัด โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้เกิดความยัง่ยืนในการด าเนิน
ชีวิตของคนในชมุชน  โดยชุมชนจะจดักจิกรรมการท่องเที่ยวอย่างกลมกลืน และกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะต้องสะทอ้นถงึความสมัพันธ์กับประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม 
วิถีชุมชนและเอกลักษณ์ของชุมชน โดยมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยือน  ได้เรียนรู้                    
เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรม และมีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับ
เจ้าของชมุชน  เนน้คุณค่าของชมุชนเปน็หลกั  ตลอดจนสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว
ร่วมกันกับคนในชมุชนในแต่ละฐานการเรยีนรู้กจิกรรมการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันประกอบดว้ย ความพอประมาณ, มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน 
รวมถึงการมีความรูคู่้คุณธรรม ที่ชุมชนลงมติคัดเลือกและจดัล าดบักจิกรรมในการน าเสนอ
ให้กับนักท่องเทีย่ว   นอกจากนี ้การจดักจิกรรมทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์ของชุมชน จะต้อง
เชื่อมโยงกันระหว่างการเปลีย่นแปลงและผลกระทบทีเ่กิดขึน้ จากการท่องเที่ยวภายในชมุชน 
และ ผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับทั้งในรูปแบบที่เป็นผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและ                 
พัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน  
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ปฐมบทองค์ความรู้แลปฐมบทองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการใช้ประโยชน์ะเทคโนโลยีเพ่ือการใช้ประโยชน์  
โครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์โครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์  
บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนามาตรฐานคุณภาพบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ  

แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มคลัสเตอร์การท่องเที่ยวจังหวัดสนุก แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มคลัสเตอร์การท่องเที่ยวจังหวัดสนุก   
(จังหวัดสกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร(จังหวัดสกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร ))  

  

  

การด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  โครงการนวัตกรรม                      
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชงิสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกจิพอเพียงและการพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มคลัสเตอร์การท่องเที่ยวจังหวัดสนุก  (จังหวัด
สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร) แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว/                  
ผู้เยี่ยมเยือน ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพเชิงสรา้งสรรค์ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วม 
และจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ (Richards and Raymond (2000) และต้องเป็น
กิจกรรมที่มีเป้าหมายสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชมุชน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วอย่างม่ันคง ม่ังค่ัง และยังยนื 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น                        
ด้านการท่องเที่ยว แผนแม่บทย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม                         
โดยมุ่งพัฒนา 2 ประเด็นคือ (1) สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒ นธรรมเพิ่มขึ้น ให้กับชุมชน และ (2 ) ชุมชนที่ มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว                          
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ยังสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 
(Thailand 4.0 Model) โดยมุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ “Value-Based 
Economy” ให้เกิดความได้เปรียบในเชิงแข่งขันผ่านการต่อยอดความได้เปรียบในกลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีคุณค่าสูง  นอกจากนี้ การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ยังสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 (สกลนคร–นครพนม–มุกดาหาร) พ.ศ. 2561–2564 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1: 
การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ  ธรรมชาติ  วัฒนธรรม) ในมิติการพัฒนา                
แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการทอ่งเทีย่วให้ได้มาตรฐานและให้ความรู้
ด้านการท่องเที่ยวและบริการแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวยังผลเชิงบวกอย่างยั่งยืน  
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ทั้งนี้ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ทั้งนี้ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
((สกลนครสกลนคร--นครพนมนครพนม --มุกดาหาร) หรือคลัสเตอร์การท่องเที่ยวจังหวัดสนุก ได้มุ่งเมุกดาหาร) หรือคลัสเตอร์การท่องเที่ยวจังหวัดสนุก ได้มุ่งเ น้นน้น                                      
การพัฒนาชุมชนการพัฒนาชุมชน    บนการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการด าเนินชีวิต บนการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
และได้มีการและได้มีการดึงอัตลักษณ์ดึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละชุมชนจากการสนับสนุนการผลิตวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละชุมชนจากการสนับสนุนการผลิต
สินค้าสินค้าหนึ่งต าบลหนึง่ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึง่ผลิตภัณฑ์  ((OOTTOOPP::  OOnnee  TTaammbboonn  OOnnee  PPrroodduucctt))    ของแต่ละของแต่ละ
ชุมชน มาเป็นจดุร่วชุมชน มาเป็นจดุร่วมในการพฒันาชุมชนร่วมกันในเชิงประจักษ์  ซึ่งจุดร่วมในการดึงมในการพฒันาชุมชนร่วมกันในเชิงประจักษ์  ซึ่งจุดร่วมในการดึง                                 
อัตลักษณ์วัฒนธรรมทอ้งถิ่นของแต่ละชุมชนดังกล่าวสามารถน ามาต่อยอดอัตลักษณ์วัฒนธรรมทอ้งถิ่นของแต่ละชุมชนดังกล่าวสามารถน ามาต่อยอดและพจิารณาและพจิารณา
คัดเลือกตามเกณฑ์และนิยามการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คัดเลือกตามเกณฑ์และนิยามการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สู่การจัดการท่องเที่ยวสู่การจัดการท่องเที่ยว                                             
เชิงสร้างสรรค์เชิงสร้างสรรค์ ใในมิติการสร้างชุดความรู้การด าเนินกิจกรรม , การจัดกิจกรรมนมิติการสร้างชุดความรู้การด าเนินกิจกรรม , การจัดกิจกรรม                                                       
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์                               
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ในเชิงปฏิบั ติการในสภาพการณ์จริงของกลุ่มคลัสเตอร์ในเชิงปฏิบั ติการในสภาพการณ์จริงของกลุ่มคลัสเตอร์                                                 
การท่องเที่ยวจังหวัดสนุก (จังหวัดสกลนครการท่องเที่ยวจังหวัดสนุก (จังหวัดสกลนคร --นครพนมนครพนม --มุกดาหาร)มุกดาหาร)  ได้อย่างชัดเจน  ได้อย่างชัดเจน      

โดยสามารถน าเสนอองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยีเพื่อการใช้ประโยชน์ในการน าไป
ขยายผลและต่อยอดยังชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่กลุ่มคลัสเตอร์การท่องเที่ยวจังหวัดสนุก  
น าเสนอในรูปแบบเชิงกระบวนการสู่การพัฒนามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว                      
โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 3 กระบวนการ  ที่มีความเชื่อมโยงกนั กับเกณฑ์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยบูรณาการการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
สร้างสรรค์ 5 ด้าน 28 เป้าประสงค์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

กระบวนการที่ กระบวนการที่ 11  การจัดการองค์ความรู้จากชดุความรู้การบรหิารจดัการ                    
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชงิสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกจิพอเพียง โดยถอดบทเรยีนจาก
ชุมชนต้นแบบ บ้านทา่เรือ  อ าเภอนาหวา้ จังหวัดนครพนม ซึ่งเปน็พืน้ทีต่้นแบบเปา้หมาย
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุม่คลัสเตอรก์ารท่องเที่ยวจังหวัดสนกุ (จังหวัดสกลนคร, 
นครพนม และ มุกดาหาร)  

กระบวนการที่ กระบวนการที่ 22   การสร้างและการน าเทคโนโลยีการบริหารจดัการการทอ่งเทีย่ว                 
โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยถอดบทเรยีนจากชุมชนต้นแบบ 
บ้านท่าเรือ  อ าเภอนาหว้า จังหวดันครพนม ผ่านการน าระบบ AI Software เบื้องต้น 
มาประยุกต์ใช้ จ านวน 3 วิธี ได้แก่ 

2.1 วิธีการหรือขั้นตอนของการจองบริการการท่องเที่ยว 
2.2 การเก็บรวบรวมสถิตินกัท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว/เยี่ยมเยือน ชุมชน

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
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2.3 การประเมินผลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ 

กระบวนการที่ กระบวนการที่ 33 การบริหารจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 2 วิธี  

3.1 การจัดกิจกรรมการทอ่งเทีย่วเชิงสรา้งสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์                           

บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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กระบวนการที่ 1 กระบวนการที่ 1   
การจัดการการจัดการชุดความรู้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนชุดความรู้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

เชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการถอดบทเโดยการถอดบทเรียนจากชุมชนรียนจากชุมชน
ต้นแบบ ต้นแบบ ชุมชนบ้านท่าเรือ  อ าเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม ชุมชนบ้านท่าเรือ  อ าเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม   
ในในการประยุกต์ใช้กระบวนการแพร่กระจายของนวัตกรรมการประยุกต์ใช้กระบวนการแพร่กระจายของนวัตกรรม  

  

  

การจัดการชุดองค์ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการการท่องเที่ยว                       
โดยชุมชนสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง และเป็น เครื่องมือส าคัญในการจัดการ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และสามารถน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติขยายผลยัง
ชุมชนอื่นๆ ในกลุ่มคลัสเตอร์การท่องเที่ยวจังหวัดสนุก (จังหวัดสกลนคร, นครพนม, 
มุกดาหาร) ที่มีอัตลักษณ์ทีโ่ดดเดน่และพร้อมเปน็ส่วนส าคัญของการสร้างนวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชงิสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดชุมชนท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลาย เป็น เครือข่ายการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกัน และยังผลให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีมาตรฐานและมีบทบาทในการสร้าง
คุณภาพใหม่ของการท่องเที่ยวเมืองรอง (เมืองดาวรุ่ง) อย่างเป็นพลวัต 

การจัดการชุดองค์ความรูก้ารบรหิารจดัการการท่องเที่ยวโดยชมุชนเชงิสร้างสรรค์
บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าประสงค์เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ในการด าเนินชีวิต                     
ของชุมชน โดยชุมชนจะจดักิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างกลมกลืน และกิจกรรมท่องเที่ยว
สร้างสรรค์จะต้องสะท้อนถงึความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  วิถีชุมชน  
และเอกลักษณ์ของชุมชน โดยมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยือน  ได้เรียนรู้เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรม และมีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับเจ้าของ
ชุมชน เน้นคุณค่าของชุมชนเป็นหลัก (UNESCO) นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว       
เชิงสร้างสรรค์ของชุมชน จะต้องสร้างสมดุลร่วมกันระหว่าง (1) การเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวภายในชุมชน และ (2 ) ผลประโยชน์ที่ชุมชน                  
จะได้รับทั้งในรูปแบบที่เป็นผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน   
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ซึ่งข้อมูลชุดความรู้การบรหิารจดัการการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกจิ
พอเพียง สามารถด าเนินการโดยค านึงถึงกระบวนการ 2 แบบ ดังนี้  

(1 ) กร ะบว นก าร “ต่ อยอ ด  เพิ่ม ค่า  ห าจุด ต่าง โดย ใช้ ควา มคิ ด                
เชิงสร้างสรรค์” (สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย. 2553) และ 

(2) กระบวนการการท างานการทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ (องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน). 2558 : 26 – 27) 

โดยต้องมีการพิจารณาจากการบูรณาการกระบวนการในการจัดการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกจิพอเพียง จากรายละเอียดทรัพยากรด้านวัฒนธรรมและ                  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน/หมู่บ้าน และความโดดเด่นและความสามารถในการน า
ทรัพยากรนั้นๆ มาเพิ่มมูลค่าทีห่ลากหลายในกรท ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
จะส่งผลต่อการประเ มินศักยภาพทรัพยากรตามนิยามการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์                    
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

ข้ันตอนข้ันตอนที่  1ที่  1 ตรวจสอบและส ารวจทรัพยากรด้านวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น   ของชุมชนบ้านท่าเรือว่ามีอะไรบา้ง  และประเมินกิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่มีศักยภาพและเปน็ไปตามนยิามการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  จากนั้นท าการคัดเลือก
และชุมชนเห็นควรในการน ามาใช้เป็นฐานการเรียนรู้กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
และจัดล าดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านท่าเรือ อ าเภอนาหว้า  
จังหวัดนครพนม  ดังตัวอย่างแบบฟอร์มตาราง A1  

ข้ันตอนข้ันตอนที่ 2ที่ 2 พิจารณาคุณค่าทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนว่ามีคุณค่าที่โดดเด่นและสามารถน ามาเพิ่มมูลค่าเพิ่ม                      
ในรูปแบบที่หลากหลายที่สามารถน ามาเพิ่มมูลค่าในรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว                  
เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม พร้อมจัดล าดับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่จะน าเสนอให้กับนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยือน                          
ดังตัวอย่างแบบฟอร์มตาราง A1 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มตัวอย่างแบบฟอร์ม   
ตารางตาราง  AA11  ตรวจสอบตรวจสอบและส ารวจทรัพยากรด้านวัฒและส ารวจทรัพยากรด้านวัฒนนธรรมธรรม  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชน/หมูบ่้าน .................  และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชน/หมูบ่้าน .................    
อ าเภอ..................  จังหวัด .................. อ าเภอ..................  จังหวัด ..................   

  

 
ที่ 

 
รายละเอียดทรัพยากร                       

ด้านวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ชุมชน/หมู่บ้าน 

ศักยภาพตามนิยาม 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

 
ความโดยเด่น
และสามารถ

น ามาเพิ่มมูลค่า 
ที่หลากหลายใน
การท ากิจกรรม
การท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์ 
พร้อม จัดล าดับ
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

เชิงสร้างสรรค์ 

 
มีศักยภาพ
ตามนิยาม 

 
มีศักยภาพ 
แต่ไม่เป็นไป
ตามนิยาม/ 
มีข้อจ ากัด

บางประการ 

1 ……………………………………… ……….  1 
2 ..............................................  ………. - 
3 ……………………………………… ……….  2 
4 .............................................. ……….  3 
 

ค าอธิบายในการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มค าอธิบายในการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม   
ช่องที่ ช่องที่  ให้เขียน/พิมพ์ล าดับที่ของการส ารวจทรัพยากรด้านวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ช่องที่ ช่องที่  ให้เขียน/พิมพ์รายละเอียดทรพัยากรด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา                  

ท้องถิ่นของชุมชน/หมู่บา้นนั้นๆ  
ช่องที่ ช่องที่  ให้ใส่เครื่องหมาย  หากทรัพยากรด้านวัฒนธรรมและภูมิปญัญา                  

ท้องถิ่นเรื่องนั้นๆ มีศักยภาพในการน ามาต่อยอดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์
และเป็นไปตามนยิาม 
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ช่องที่ ช่องที่  ให้ใส่เครื่องหมาย  หากทรัพยากรด้านวัฒนธรรมและภูมิปญัญา                  
ท้องถิ่นเรื่องนั้นๆ มีศักยภาพแตไ่ม่สามารถน ามาต่อยอดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์ตามนยิามการทอ่งเทีย่วสร้างสรรค์หรือชุมชนเหน็วา่ไม่เหมาะสม 
ในการน ามาต่อยอดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ หรือมีข้อจ ากัดบางประการ
ในการน ามาต่อยอดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ 

ช่องที่ ช่องที่  ให้เขียนหมายเลขโดยเป็นการเรียงล าดับกิจกรรมการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์เพื่อน าไปใช้ในการจัดกจิกรรมฐานเรียนรูเ้ชิงสร้างสรรค์ในบรบิท
สภาพการณ์จริง   

รายละเอียดดังตัวอย่างการด าเนินงานของชุมชนต้นแบบ ชุมชนบ้านท่าเรือ  
อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ดังนี้  
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ข้ันตอนข้ันตอนที่ 3ที่ 3 ถอดชุดความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์                    
อันประกอบด้วย ความเป็นมาของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วัตถุดิบที่ใชใ้นการจดั
กิจกรรม  ขั้นตอนและวิธีการท ากิจกรรม  ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม  การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนนิกิจกรรมแต่ละฐานการเรียนรูก้ิจกรรมการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์ รายชือ่นกัปราชญ์ผู้ให้ความรู้-สาธิต และถา่ยทอดองค์ความรู ้
ให้นักท่องเที่ยว/ ผู้เยี่ยมเยือน ฝึกลงมือปฏิบตัิกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ 
ในสภาพการณจ์ริง ดังตัวอยา่งแบบฟอร์มตาราง A2 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มตัวอย่างแบบฟอร์ม   
ตารางตาราง  AA22  การถอดชุดความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทอ่งเที่ยวเชิการถอดชุดความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์งสร้างสรรค์  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชน/หมูบ่้าน .................  และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชน/หมูบ่้าน .................    
อ าเภอ..................  จังหวัด .................. อ าเภอ..................  จังหวัด ..................   

  

 
ที ่

 
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

เชิงสร้างสรรค์ 

 
ความ
เป็นมา 

 
วัตถุดิบ
ที่ใช้ใน
การจัด
กิจกรรม 

 
ข้ันตอน
และ

วิธีการ
ท า 

 
ระยะเวลา
การร่วม
กิจกรรม 

 การ
ประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิ
การร่วม
กิจกรรม  

1 …………………… ……………. …………... ………… …………….. …………….. 
2 ........................ …………….. …………... ………… …………….. …………….. 
3 …………………... …………….. …………... ………… …………….. …………….. 

  

รายละเอียดดังตัวอย่างการด าเนินงานของชุมชนต้นแบบ ชุมชนบ้านท่าเรือ  
อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ดังนี้   
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ถอดบทเรียนจากชุมชนต้นแบบถอดบทเรียนจากชุมชนต้นแบบ  ชุมชนบ้านทา่เรือ อ.นาหวา้ จังหวัดนครพนมชุมชนบ้านทา่เรือ อ.นาหวา้ จังหวัดนครพนม 
ได้ดังนี้ จากกระบวนการในการจดัการทอ่งเทีย่วเชิงสรา้งสรรค์ดังกลา่วขา้งต้นจึงมีมติจาก
การเสวนา  สัมภาษณ์ ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต าบล
ท่าเรือ อ าเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะกรรมการด าเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชน  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ต าบลท่าเรือ  อ าเภอนาหว้า  
จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะกรรมการด า เนินงานวิสาหกิจชุมชน ที่ปรึกษากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรมต าบลท่าเรอื อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้น าชุมชน มีมติให้เลือกต่อยอดการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว                   
เชิงสร้างสรรค์จากฐานการเรียนรู้ทางการท่องเที่ยว ได้แก่  ฐานการเรียนรู้ที่  1                         
ฐานการเรียนรู้แคน , , ฐานการเรียนรู้ที่  2 ฐานการเรียนรู้โหวด , , ฐานการเรียนรู้ที่ 3                   
ฐานการเรียนรู้พิณและโปงลาง, , ฐานการเรียนรู้ที่ 4  ฐานการเรียนรู้ปี่นก -ปี่ภูไท และ                    
ฐานการเรียนรู้ที ่13 ฐานการเรยีนรู้ของที่ระลกึชุมชนบา้นท่าเรอื ซึ่งการพิจารณาคัดเลือก
ฐานการเรียนรู้ทั้ง 5  ฐานเรียนรู้ มาต่อยอดสู่การจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยว                        
เชิงสร้างสรรค์นั้น บ่งชี้ถึงการต่อยอดความส า เร็จจากการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงกาอัน เนื่องมาจาก
พระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) . 2556; มูลนิธิ ม่ันพัฒนา (Thailand Sustainable 
Development Foundation. 2564) มาใช้ในการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในมิติ
ความส าเร็จของ เครื่องดนตรีพืน้เมืองอีสานเครื่องดนตรีพืน้เมืองอีสาน  เป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
เป็นแหล่งผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านอสีานทีใ่หญ่ที่สุดในประเทศไทย  โดยชาวบ้านชุมชน
บ้านท่าเรือใช้ป่าชุมชนเป็นพื้นทีป่ลูกไผ่แคนหรือไผเ่ลก็ ส าหรับท าเครื่องดนตรี  โดยน าพนัธุ์
ไผ่แคนมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic 
Republic) ซึ่งท าให้ชุมชนบ้านท่าเรือมีวัตถุดิบในการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านอย่าง
เพียงพอ หลายคุ้มในบ้านทา่เรือมีจดุสาธิตการท าเครื่องดนตรพีื้นบ้านให้ผูม้าเยือนแวะเขา้
ชมได้ตามความสนใจ  เช่น คุ้มวังแคนเป็นจุดสาธิตการท าแคน  พิณ  โหวด  รวมถึง
สถานที่จ าหน่ายเครื่องดนตรีพื้นบ้านและของที่ระลึก  นอกจากนี้ ชาวบ้านชุมชนบ้าน
ท่าเรือยังยินดถี่ายทอดภูมิปญัญาดนตรีพืน้บา้นให้กัผูม้าเยี่ยมเยอืนทกุเพศทกุวัยไม่วา่จะเปน็
ลายเพลง  การเป่าแคน  ดีดพิณ  ร้องหมอล า หรอืเลน่ดนตรีพื้นบ้านอื่นๆ ชุมชนให้เหตุผลชุมชนให้เหตุผล
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกต่อยอดฐานเรียนรู้การท่องเที่ยวสู่การจัดกิจกรรมประกอบการพิจารณาคัดเลือกต่อยอดฐานเรียนรู้การท่องเที่ยวสู่การจัดกิจกรรม                                         
การท่องเที่ยวเชิงสการท่องเที่ยวเชิงส ร้างสรรค์ของชุมชนบ้านท่าเรือว่าร้างสรรค์ของชุมชนบ้านท่าเรือว่า ด้วยความโดดเด่นของกิจรรมด้วยความโดดเด่นของกิจรรม             
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์งานฝีมอืในรูปแบบของที่ระลึก   ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทีชุ่มชนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์งานฝีมอืในรูปแบบของที่ระลึก   ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทีชุ่มชน
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บ้านท่าเรือ  อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  มีการผลิตและจัดจ าหน่ายในปัจจุบัน บ้านท่าเรือ  อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  มีการผลิตและจัดจ าหน่ายในปัจจุบัน 
และพิจาและพิจารณาถึงความเหมาะสมรณาถึงความเหมาะสมของช่วงเวลาของช่วงเวลาในการแลกเปล่ียนเรียนรู้  และทดลองในการแลกเปล่ียนเรียนรู้  และทดลอง                             
ท าจริงของนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยือนประกอบกันท าจริงของนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยือนประกอบกัน   ในการน ามาเป็นเครื่องมือในการในการน ามาเป็นเครื่องมือในการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน                                         
บ้านท่าเรือ  อ าเภอนาหบ้านท่าเรือ  อ าเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนมว้า  จังหวัดนครพนม    

โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ชุมชนบ้านท่าเรือ  อ าเภอนาหว้า   
จังหวัดนครพนม คัดเลือกมามีทั้งหมด 8 กิจกรรม ได้แก่  

1. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์ กิจกรรมที ่1 ท าของที่ระลึก 1. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์ กิจกรรมที ่1 ท าของที่ระลึก ““แคนแคน””  
2. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์ กิ2. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์ กิจกรรมที ่2 ท าของที่ระลึก จกรรมที ่2 ท าของที่ระลึก ““ปี่นกปี่นก””  
3. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์ กิจกรรมที ่3 ท าของที่ระลึก 3. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์ กิจกรรมที ่3 ท าของที่ระลึก ““ตุ๊กแกตุ๊กแก””  
4. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์ กิจกรรมที ่4 ท าของที่ระลึก 4. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์ กิจกรรมที ่4 ท าของที่ระลึก ““โหวดโหวด””  
5. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์ กิจกรรมที ่5 ท าของที่ระลึก 5. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์ กิจกรรมที ่5 ท าของที่ระลึก   

““สร้างมูลค่สร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษผ้าไหม ผ้าฝ้ายาเพิ่มจากเศษผ้าไหม ผ้าฝ้าย””  
6. กิจกรรมการท าแคน, 6. กิจกรรมการท าแคน, 7. กิจกรรมการท าพิณ7. กิจกรรมการท าพิณ, , 8. กิจกรรมการท าโหวด8. กิจกรรมการท าโหวด  
    

ทั้งนี้  เม่ือ พิจารณ าการคัดเลือกกิ จกรรมการท่ องเที่ ยวเชิ งส ร้างส รรค์                
งานฝีมือในรูปแบบของที่ระลึก ที่ชุมชนบ้านท่า เรือ อ าเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม   
เลือกให้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ นั้น ไปสอดคล้องกับลักษณะการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Ankomah and Larson (2000) ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ทั้ง 8 กิจกรรมของชุมชนบ้านท่าเรือ 
อ าเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม มีศักยภาพและสามารถเพิ่มมูลค่าได้ ง่ายแต่ต้องมี                   
การผสมผสานกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรมและประเพณีอื่นๆ ในชุมชนบ้านท่าเรือ  

2. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ทั้ง 8 กิจกรรมของชุมชนบ้านท่าเรือ 
อ าเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม สามารถสรา้งผลติภณัฑ์ใหม่ระยะเวลาจ ากัดและสามารถ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ได้อย่างชัดเจน เนื่องด้วยมีเพียงที่หมู่บ้านท่าเรือ                   
แห่งเดียวที่ผลิตขึ้น 

3. การสร้างสรรค์ เปน็ “กระบวนการ” ซึ่งทรัพยากรทีเ่กิดจากการสร้างสรรค์
จะต้องมีความคงอยู่อย่างยั่งยนื มากกวา่เป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่สามารถสมัผัสหรอื
มองเห็นได้  ซึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 8 กิจกรรมที่ชุมชนบ้านท่าเรือ อ าเภอนาหว้า  
จังหวัดนครพนม น าเสนอเป็นกิจกรรมที่มุ่งเนน้กระบวนการเป็นหลัก มีแต่จะเพิ่มคุณค่า
ให้กับทรัพยากรมากยิ่งขึ้น  
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4. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ทั้ง 8 กิจกรรมของชุมชนบ้านท่าเรือ 
อ าเภอนาหว้า จังหวดันครพนม เป็นการสร้างสรรค์ที่สามารถเคลื่อนไปอย่างเป็นพลวัต
และไม่หยุดนิ่ง โดยเป็นไปในรูปแบบศิลปะงานฝีมือ (ของที่ระลึก) ซึ่งมีชีวิตอยู่ตลอดเวลา 
และไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาได้ตลอดเวลา และ
ลักษณะสุดท้าย  

5. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ทั้ง 8 กิจกรรมของชุมชนบ้านท่าเรือ 
อ า เภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจฯ และ                       
คนในชุมชน ตลอดจนยังประโยชนภ์าพรวมให้กับชุมชน และเปน็กระบวนการสร้างสรรค์
กิจกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับชุมชนบ้านท่าเรือเชิงประจักษ์ 

อนึ่งในส่วนของชุดความรู้การจัดท าเครื่องดนตรีในฐานการเรียนรู้อื่นๆ ก็ได้มี             
การรวบรวมข้อมูลและจดัท าในรูปแบบของสื่อปา้ยประชาสมัพันธ ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่ชุมชนสามารถน าไปใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในอีกช่องทางหนึ่งด้วย  

 

ตัวอย่างตัวอย่างชุดความรู้ในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ชุดความรู้ในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ โดยชุมชนโดยชุมชน  
บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านท่าเรือ  อ าเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม  บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านท่าเรือ  อ าเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม  

ประกอบด้วยประกอบด้วย  
  

1. ชุดความรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์ ชุมชนบ้านท่าเรือ  1. ชุดความรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์ ชุมชนบ้านท่าเรือ    
อ าเภอนาหว้า  จังหวัอ าเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม  ดนครพนม  ได้ท าการรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูลเพือ่ให้
ปราชญ์ชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 
พร้อมตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ก่อนจดัท าเป็นข้อมูลชุดความรู้ ทั้งสิ้น  
5 ชุดความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการทอ่งเทีย่วเชิงสรา้งสรรค์ ดังนี้      
   กิจกรรมการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ 1 ท าของที่ระลึก กิจกรรมที่ 1 ท าของที่ระลึก ““แคนแคน””  
   กิจกรรมการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ กิกิจกรรมการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ 2 ท าของที่ระลึก จกรรมที่ 2 ท าของที่ระลึก ““ปี่นกปี่นก””  
   กิจกรรมการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ กิจกิจกรรมการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ 3 ท าของที่ระลึก กรรมที่ 3 ท าของที่ระลึก ““ตุ๊กแกตุ๊กแก””  
   กิจกรรมการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรกิจกรรมการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ 4 ท าของที่ระลึก รค์ กิจกรรมที่ 4 ท าของที่ระลึก ““โหวดโหวด””  
   กิจกรรมการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ 5 ท าของที่ระลึก กิจกรรมการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ 5 ท าของที่ระลึก   
  ““สร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษผ้าไหม ผ้าฝ้ายสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษผ้าไหม ผ้าฝ้าย””  
2. ชุดความรู้การท าเครื่องดนตรีพืน้บ้านอีสาน ชุมชนบ้านท่าเรือ  2. ชุดความรู้การท าเครื่องดนตรีพืน้บ้านอีสาน ชุมชนบ้านท่าเรือ    

อ าเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม  เพื่อประกอบการถ่ายทอดออ าเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม  เพื่อประกอบการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ดยใช้งค์ความรูโ้ดยใช้  
ชุดความรู้ในรูปแบบป้ายส่ืชุดความรู้ในรูปแบบป้ายส่ือความหมาย และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อความหมาย และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้   
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ชุดความรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนบ้านท่าเรือ  จังหวัดนครพนมชุดความรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนบ้านท่าเรือ  จังหวัดนครพนม   
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รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์   
กิกิจกรรมที่ 1 ท าของที่ระลึก จกรรมที่ 1 ท าของที่ระลึก ““แคนแคน” ” มีรายละเอียดดังต่อไปนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
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รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์   
กิจกรรมที่ 2 ท าของที่ระลึก ปี่นกกิจกรรมที่ 2 ท าของที่ระลึก ปี่นก”  ”  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
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รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
กิจกรรมที่ 3 ท าของที่ระลึก กิจกรรมที่ 3 ท าของที่ระลึก ““ตุ๊กแกตุ๊กแก”  ”  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
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รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์   
กิจกรรมที่ 4 ท าของที่ระลึก กิจกรรมที่ 4 ท าของที่ระลึก ““โหวดโหวด”  ”  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
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รายละเอียดของวัสดุอุรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ปกรณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์   
กิจกรรมที่ 5 ท าของที่ระลึก กิจกรรมที่ 5 ท าของที่ระลึก ““สร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษผ้าไหม ผ้าฝ้ายสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษผ้าไหม ผ้าฝ้าย” ”   

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
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ชุดความรู้การท าเครื่องดนตรีพื้นบ้าน (แคน) ชุมชนบ้านท่าเรือ  จ.นครพนมชุดความรู้การท าเครื่องดนตรีพื้นบ้าน (แคน) ชุมชนบ้านท่าเรือ  จ.นครพนม   
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ชุดความรู้การท าเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ชุดความรู้การท าเครื่องดนตรีพื้นบ้าน (พิณ) ชุมชนบ้านท่าเรือ  จังหวัดนครพนม(พิณ) ชุมชนบ้านท่าเรือ  จังหวัดนครพนม   
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ชุดความรู้การท าเครื่องดนตรีพื้นบ้าน (โหวด) ชุมชนบ้านท่าเรือ  จังหวัดนครพนมชุดความรู้การท าเครื่องดนตรีพื้นบ้าน (โหวด) ชุมชนบ้านท่าเรือ  จังหวัดนครพนม   
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ข้ันตอนข้ันตอนที่ 4ที่ 4 ทดลองปฏิบัติน านกัทอ่งเทีย่ว/ผู้เยี่ยมเยือนมาท่องเที่ยว
เรียนรู้ในชุมชน อาจประสานหนว่ยงานภาครฐั/บริษัทน าเทีย่ว โดยใช้ชดุความรูก้ิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ได้รวบรวมชุดความรู้และจดัท าเปน็สือ่ประกอบการอธิบาย
การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ที่คัดเลือก น ามาประเมินสิ่งทีต่้องพัฒนา
เพิ่มเติมในแต่ละฐานการเรียนรูก้ิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  

ข้ันตอนข้ันตอนที่ 5ที่ 5 ประเมินผลกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยนกัทอ่งเทีย่ว/ 
ผู้เยี่ยมเยือนและคณะพี่เลี้ยง โดยด าเนนิการประเมินผลจาก 2 ส่วนคือ (1) จากการเสวนา
และประเมินผลระหว่างชุมชนและคณะพี่เลี้ยง โดยใช้แบบฟอร์มดงัตาราง A3  
และ (2) จากการประเมินผลความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อคุณภาพการบริการ 
และการจัดการทอ่งเทีย่วโดยชุมชนเชิงสรา้งสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพยีง (รายละเอยีด
ปรากฏดังกระบวนการที่ 2)  
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มตัวอย่างแบบฟอร์ม   
ตารางตาราง  AA33  การประเมินผลส่ิงที่ต้องปรับปรุงภายหลังจากการใช้ชุดองค์ความรู้การประเมินผลส่ิงที่ต้องปรับปรุงภายหลังจากการใช้ชุดองค์ความรู้  
กิจกรรมการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์มารองรับนกัท่องเที่ยวในสภาพการณ์จกิจกรรมการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์มารองรับนกัท่องเที่ยวในสภาพการณ์จริงริง   
ของชุมชน/หมู่บ้าน .................  อ าเภอ..................  จังหวัด ..................ของชุมชน/หมู่บ้าน .................  อ าเภอ..................  จังหวัด ..................   
  

  
   

การด าเนินงานกิจกรรมการท่องเที่ยวการด าเนินงานกิจกรรมการท่องเที่ยว   
เชิงสร้างสรรค์ ชุมชน ........................เชิงสร้างสรรค์ ชุมชน ........................   

   
ส่ิงที่ต้องปรับปรุงส่ิงที่ต้องปรับปรุง   

ภายหลังจากการใช้ชุดองค์ความรู้ภายหลังจากการใช้ชุดองค์ความรู้
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มางสรรค์มา
รองรับนักท่องเที่ยวในสภาพการณ์จริงรองรับนักท่องเที่ยวในสภาพการณ์จริง   

........................................................................................................................................  ........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  ........ ................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  ........................................................................................................................................  
  

รายละเอียดดังตัวอย่างการด าเนินงานของชุมชนต้นแบบ ชุมชนบ้านท่าเรือ  
อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ดังนี ้
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กระบวนการที่ 6กระบวนการที่ 6 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบว่าชุมชน 
บ้านท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม พร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยว 
ที่มีความประสงค์ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ YouTube,  
Live steam, การท่องเที่ยวแบบ On-Site, การท่องเที่ยวแบบ Virtual Tourism เป็นต้น  
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กระบวนการที่ 2กระบวนการที่ 2   
การสร้างและการน าเทคโนโลยีการบริหารจัดการการท่องเที่ยว                 

โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยถอดบทเรียน 
จากชุมชนต้นแบบ บ้านท่าเรือ  อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  

ผ่านการน าระบบ AI Software เบื้องต้น 
มาประยุกต์ใช้  

  

  

การสร้างและการน าเทคโนโลยีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกจิพอเพียงและการพัฒนามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
โดยชุมชนในกลุ่มคลัสเตอร์การท่องเที่ยวจังหวัดสนุก (จังหวัดสกลนคร, นครพนม, 
มุกดาหาร)  ได้มาจากจากการลงพื้นที่ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล ท าการสัมภาษณ์ 
เสวนา และสังเกตการณ์  จากปราชญ์ชุมชน ผู้น าชุมชน ประธานวิสาหกิจชมุชนท่องเทีย่ว
และคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว แล้วน าข้อมูลการลงพื้นที่มาจัดท า                    
ในรูปแบบตารางเทยีบเคียงกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย 
(Community Based Tourism Development) และการบริหารจดัการแหล่งทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism Destination Management) โดยใช้กรอบแนวคิด
ของเก ณ ฑ์ก ารพัฒ น ากา รท่อ งเที่ย วโดย ชุมชน   5   ด้ าน  28 เป้ าป ระสง ค์ 
(คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแหง่ชาติ. 2559 : 9 – 70) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ด้านที่  1  ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านที่  1  ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  1.1 การบริหารจดัการการท่องเที่ยวโดยชมุชน  
  1.2 ข้อตกลงร่วมกันส าหรับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชมุชน 
  1.3 ข้อควรปฏิบตัิส าหรับนกัท่องเที่ยว 
  1.4 การพัฒนาบุคลากรในกลุม่บรหิารจดัการการท่องเที่ยวโดยชมุชน 
  1.5 การส่งเสริมการมีสว่นรว่มของทกุฝ่าย 
  1.6 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือขา่ยตา่งๆ  
  1.7 การจัดการการตลาดและประชาสัมพันธ์การทอ่งเทีย่วโดยชุมชน 

มีประสิทธิภาพ 
  1.8 ระบบบัญชี การเงินมีประสิทธิภาพ 
  1.9 เด็กและเยาวชนได้รับการใหค้วามส าคัญในการท่องเที่ยวโดยชมุชน 
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 ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเศรษฐกิจ  สังคม  และคุณภาพชีวิตที่ดีด้านที่ 2 ด้านการจัดการเศรษฐกิจ  สังคม  และคุณภาพชีวิตที่ดี 
  2.1 การจัดสรรรายได้ 
  2.2 การส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตทีด่ีเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.3 ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพเพื่อเสริมสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ 

จากการท่องเที่ยว 
  2.4 สิทธิมนุษยชนในการท่องเที่ยวได้รับการให้ความส าคัญ 
 ด้านที่ 3 ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนด้านที่ 3 ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน 
  3.1 ฐานข้อมูลด้านมรดกวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวมีคุณภาพ 
  3.2 การเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมชุมชนผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

มีประสิทธิภาพ 
  3.3 การอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ 
 ด้านที่ 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อมด้านที่ 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อม   

  อย่างเป็นระบบและยั่อย่างเป็นระบบและยั่ งยืนงยืน 
  4.1 การจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพ 
  4.2 ฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ 
  4.3 การเผยแพร่ภมิูปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม 

ผ่านการท่องเทียบโดยชมุชนมีประสิทธิภาพ 
  4.4 การอนุรักษพ์ื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

มีประสิทธิภาพ 
  4.5 การสร้างความตระหนกัรูถ้ึงความส าคัญของการรักษา 

ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอ้มผ่านการทอ่งเทีย่ว 
มีประสิทธิภาพ 

 ด้านที่ 5 ด้านคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านที่ 5 ด้านคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  5.1 การให้บริการด้านการทอ่งเทีย่วเป็นไปอย่างนา่พงึพอใจ 
  5.2 นักสื่อความหมายมีประสิทธิภาพ 
  5.3 จุดบริการทอ่งเทีย่วมีคุณภาพ 
  5.4 การติดต่อประสานงานด้านบรกิารมีประสิทธิภาพ 
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 หมวดการเตรียมความพร้อมเรือ่งความปลอดภัยหมวดการเตรียมความพร้อมเรือ่งความปลอดภัย 
  5.5 เส้นทางและกิจกรรมทอ่งเทีย่วมีความปลอดภยั 
  5.6 จุดบริการทอ่งเทีย่วมีความปลอดภยั 
  5.7 การบริหารจดัการเสน้ทางการเดินทางทอ่งเทีย่วในชุมชน 

มีประสิทธิภาพ 
  5.8 การบริหารจดัการกรณฉีุกเฉินมีประสิทธิภาพ 

ตัวอย่างการน าขอ้มูลการลงพื้นที่มาจัดท าในรูปแบบตารางเทียบเคียงกับเกณฑ์
การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (Community Based Tourism 
Development) และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Tourism Destination Management) โดยใช้กรอบแนวคิดของเกณฑ์การพัฒนา                 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน  5  ด้าน 28 เป้าประสงค์ ดังแบบฟอร์ม A4 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่างแบบฟอร์ม   
ตาราง ตาราง AA44  เทียบเคียงเทียบเคียงข้ข้อมูลการส ารวจลงพืน้ที่ชุมชนอมูลการส ารวจลงพืน้ที่ชุมชน  ....................................กับเกณฑ์การพัฒนากับเกณฑ์การพัฒนา  
การท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย การท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย และการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่วและการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ว   
เชิงสร้างสรรค์ โดยใช้กรอบแนวคิดของเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้กรอบแนวคิดของเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน   

 

เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ 
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ผลการส ารวจเทียบ 
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ 

แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ด้านที่  1  ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านที่  1  ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
1.1 การบริหารจดัการการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนมีประสิทธิภาพ  
(1) มีจัดต้ังกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนซึ่งได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานภาครัฐ และมีโครงสรา้ง 
การท างาน แบ่งบทบาทหนา้ทีแ่ละ 
ความรับผิดชอบของแต่ละหน้าที่  
(2) มีกรรมการกลุ่มส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว
โดยชุมชนที่เป็นคนในชุมชน และมีบทบาท
ในการจัดท าและขับเคลื่อนแผน 
การพัฒนาการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน   

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
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เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ 
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ผลการส ารวจเทียบ 
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ 

แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน 
มีวิสัยทัศน์  เป้าหมาย  พันธกิจ  
ยุทธศาสตร์  และแผนการด าเนนิงาน 
ที่ครอบคลุมทั้ง  3  มิติ คือ เศรษฐกิจ  
สังคม  สิ่งแวดล้อม  
(4) กลุ่มส่งเสริมการทอ่งเทีย่วโดยชุมชนมี
ทะเบียนประวัติขอ้มูลสมาชิกที่เปน็ปัจจบุนั 

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

1.2 ข้อตกลงร่วมกันส าหรับการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวโดยชมุชน 
มีประสิทธิภาพ 
(5) กลุ่มส่งเสริมการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน 
มีข้อตกลงร่วมกันในการกระจายรายได้ 
จากการท่องเทีย่วเพื่อประโยชน์ 
ของการพัฒนาชุมชน 
ค าอธิบาย: กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนมีการร่วมกนัก าหนดขอ้ตกลง
ร่วมกันในการกระจายรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเข้ากองทุนส่วนกลาง 
เพื่อประโยชน์ของชมุชนโดยการน ากองทุน
ดังกล่าวไปใช้ในกิจกรรมอย่างเปน็รปูธรรม 
เพื่อให้ทุกคนในชุมชนได้รบัประโยชน ์
ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการท่องเที่ยว 
(6) กลุ่มส่งเสริมการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน 
มีข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรด้านสังคม  ประเพณี  
และวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
 

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
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เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ 
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ผลการส ารวจเทียบ 
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ 

แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 
(7) กลุ่มส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว 

โดยชุมชนมีข้อตกลงร่วมกันในการบรหิาร
จัดการทรัพยากรดา้นธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการทอ่งเทีย่ว 

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

1.3 ข้อควรปฏิบตัิส าหรับนกัท่องเที่ยว 
มีประสิทธิภาพ 
(8) กลุ่มส่งเสริมการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน 
มีข้อควรปฏิบัติส าหรบันกัทอ่งเทีย่ว 
(9) ข้อควรปฏิบัติส าหรับนกัทอ่งเทีย่ว 
มีการน าไปปฏบิัติจริง 

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

1.4 การพัฒนาบุคลากรในกลุม่บรหิาร
จัดการการท่องเที่ยวโดยชมุชน 
มีประสิทธิภาพ 
(10) การพัฒนาบุคลากรในกลุ่มส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธภิาพ 
(11) สมาชิกกลุ่มส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว 
โดยชุมชนมีศักยภาพ  ความรู้  และทักษะ
ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนอย่างยั่งยนื 

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

1.5 การส่งเสริมการมีสว่นรว่มของทกุฝ่าย
มีประสิทธิภาพ 
(12) กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชมุชน 
มีการเปิดโอกาสใหทุ้กฝา่ยมีส่วนในการรบัรู้
ข่าวสารการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน 
(13) กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชมุชน 
มีการส่งเสริมการเข้าร่วมกจิกรรม 
และการเป็นสมาชิกกลุ่มฯ 

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 



35 

เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ 
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ผลการส ารวจเทียบ 
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ 

แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 
1.6 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือขา่ยตา่งๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(14) กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชมุชน 
มีการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ  
(15) กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชมุชน 
มีการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ทางการตลาดเพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว 
ในชุมชน 

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

1.7 การจัดการการตลาด 
และประชาสัมพันธ์ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธภิาพ 
(16) กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชมุชน 
มีการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสม 
กับชุมชน  
(17) กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชมุชน 
มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
โดยชุมชน 

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

1.8 ระบบบัญชี  การเงินมีประสิทธิภาพ 
(18) กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชมุชน 
มีระบบบริหารจดัการการเงิน  การบัญช ี
ที่มีประสิทธิภาพ 

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

1.9 เด็กและเยาวชนได้รับการให้
ความส าคัญในการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน 
(19) กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชมุชน
เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีสว่นรว่ม 
ในกิจกรรมของกลุ่มฯ 
 

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
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เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ 
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ผลการส ารวจเทียบ 
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ 

แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ด้านที่ด้านที่   2 ด้านการจัดการเศรษฐกิจ  สังคม  และคุณภาพชีวิตที่ดี2 ด้านการจัดการเศรษฐกิจ  สังคม  และคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.1 การจัดสรรรายได้มีประสิทธิภาพ 
(1) กลุ่มส่งเสริมการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน 
มีการจัดสรรรายได้ทีเ่กิดจากการท่องเที่ยว
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

2.2 การส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิต 
ที่ดเีป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

2.3 ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพ 
เพื่อเสริมสร้างโอกาส 

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

2.4 สิทธิมนุษยชนในการท่องเที่ยว 
ได้รับการให้ความส าคัญ 

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

ด้านที่ 3 ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนด้านที่ 3 ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน 
3.1 ฐานข้อมูลด้านมรดกวัฒนธรรมชมุชน 
เพื่อการท่องเที่ยวมีคุณภาพ 

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

3.2 การเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมชมุชน 
ผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธภิาพ 

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

3.3 การอนุรักษฟ์ื้นฟวูัฒนธรรมท้องถิ่น 
มีประสิทธิภาพ 

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

ด้านที่ 4 ด้านการจัดการทรัพยด้านที่ 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อมากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อม   
  อย่างเป็นระบบและยั่งยืนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
4.1 การจัดการพื้นทีเ่พือ่การท่องเที่ยว
อย่างมีประสิทธิภาพ 

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

4.2 ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ 

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

4.3 การเผยแพร่ภมิูปัญญาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอ้มผ่าน
การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธภิาพ 

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
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เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ 
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ผลการส ารวจเทียบ 
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ 

แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 
4.4 การอนุรักษฟ์ื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีประสิทธิภาพ 

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

4.5 การสร้างความตระหนกัรูถ้ึง
ความส าคัญของการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอ้ม 
ผ่านการท่องเที่ยวมีประสทิธิภาพ 

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

ด้านที่ 5 ด้านคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านที่ 5 ด้านคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
5.1 การให้บริการด้านการทอ่งเทีย่ว 
เป็นไปอย่างน่าพึงพอใจ 

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

5.2 นักสื่อความหมายมีประสิทธิภาพ …………………………………………………………. 
5.3 จุดบริการทอ่งเทีย่วมีคุณภาพ …………………………………………………………. 
5.4 การติดต่อประสานงานด้านบรกิาร 
มีประสิทธิภาพ 

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

หมวดการเตรียมความพร้อมเรื่หมวดการเตรียมความพร้อมเรื่องความปลอดภัยองความปลอดภัย 
5.5 เส้นทางและกิจกรรมทอ่งเทีย่ว 
มีความปลอดภัย 

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

5.6 จุดบริการทอ่งเทีย่วมีความปลอดภยั …………………………………………………………. 
5.7 การบริหารจดัการเสน้ทางการเดินทาง
ท่องเที่ยวในชุมชนมีประสิทธิภาพ 

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

5.8 การบริหารจดัการกรณฉีุกเฉิน 
มีประสิทธิภาพ 

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

 
จากผลการส ารวจเทยีบเกณฑ์จึงเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้มีการใช้ระบบ 

AI Software เบื้องต้น ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์                     
บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยเทคโนโลยีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ต้นแบบผ่านระบบ AI Software เบื้องต้น จ านวน 3 วิธี ได้แก่ 
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2.1 วิธีการหรือขัน้ตอนของการจองบริการการท่องเที่ยว 
2.2 การเก็บรวบรวมสถิตินกัทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้มาท่องเที่ยว/เยีย่มเยือน 

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์ 
2.3 การประเมินผลความพึงพอใจของนกัทอ่งเทีย่วทีม่าเยี่ยมเยือน 

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์  
  

จากการประชุมและเสวนาน าเสนอการวิเคราะห์ระบบ AI Software ที่จะสร้าง
ให้กับชุมชนน าไปใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการถอดบทเรียน
จากชุมชนต้นแบบ บ้านท่าเรือ อ าเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม ได้ความว่า การวิเคราะห์
สร้างระบบ AI Software ที่ เป็นรูปแบบโปรแกรมบริหารจัดการการท่องเที่ยว                             
โดยครอบคลุมกระบวนการบริหารจัดการทัวร์ทั้งระบบ ได้แก่ เพื่อบริหารการจองที่พัก                 
ในชุมชน การจองรถ น าเทีย่วชมุชนรอบหมู่บา้น การจองโปรแกรมน าเที่ยวภายในชุมชน 
การจองอาหาร พิมพ์ใบสั่งงานให้สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มท่องเที่ยว ทราบ  
ก่อนเริ่มงานได้อย่างรวดเร็ว มีระบบการเงิน เจ้าหนี้ ลูกหนี้เอเย่นต์ สรุปรายได้ ต้นทุน-
ค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยระบบที่คณะผู้วิจัยน าเสนอนี้จะช่วยให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน /                        
กลุ่มท่องเที่ยวท างานเสรจ็ได้อยา่งรวดเรว็ เนื่องจากขอ้มูลมีความเชื่อมโยงกันทุกเอกสาร 
ลดการทางานที่ซ้ าซ้อน ลดปริมาณงานเอกสารที่วุ่นวาย  และยังสามารถออกเอกสาร                  
ใบวางบิล  ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคา ใบจองสินค้าได้อย่างมืออาชีพ มีความเสถียร
ถูกต้องแม่น ย าสูง  เนื่องจากพัฒ นาโดย ใช้ฐานข้อมูลระดับ  Database Server                       
สร้างมาตรฐานและความน่าเชื่อถือให้การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพียงแต่ต้องด าเนินการ                       
ผ่านคอมพิวเตอร์เป็นหลัก และต้องใช้งานอินเตอร์เน็ต  

ซึ่งจากการน าเสนอการวเิคราะห์ระบบ AI Software เพื่อใช้ในการบรหิารจัดการ                     
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังกล่าวข้างต้นเป็นการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมา ก                 
แต่เม่ือพิจารณาการน ามาใช้ในการบริหารจัดการในบริบทของชุมชน ระบบดังกล่าว
ค่อนข้างยากและซับซ้อนมากเกนิไปของกลุม่วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มทอ่งเทีย่วในการน าไปใช้ 
ซึ่งการบริหารจดัการการทอ่งเทีย่วโดยชุมชนต้นแบบ มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
อย่างเป็นระบบในระดับหนึ่ง  ซึ่งสิ่งที่จะพัฒนาและต่อยอดในการบริหารจัดการ                     
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ควรเป็นโปรแกรมที่ไม่ยาก – ไม่ซับซ้อนจนเกิน ไป ตลอดจน
สามารถครอบคลุมการด า เนินการบริหารจัดการทัวร์ของชุมชน ให้ใกล้เคียงกันกับ
โปรแกรมบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่น า เสนอข้างต้น  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/                          
กลุ่มท่องเที่ยว สามารถเขา้ระบบตรวจสอบข้อมูลจากระบบได้โดยตรงและไม่จ าเป็นต้อง
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ใช้คอมพิวเตอร์ในการด าเนินการอย่างเดียว สามารถใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็นระบบ 
Android  หรือ iPhone ในการสรา้งระบบและการตรวจสอบข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน   

ดังนั้น จึงปรับการสร้างระบบในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน                   
โดยจะน า Google Form มาใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งน ามา
ประยุกต์ใช้ในการรับจองทัวร ์และรวบรวมข้อมูลของนกัทอ่งเทีย่ว/ผูเ้ยีย่มเยือน ตลอดจน
ประเมินผลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยือนที่มาท่องเที่ยวในชุมชน ทั้งนี้               
การน า  Google form มาใช้สร้างข้อมูลเพื่อให้นักท่องเที่ยว/ผู้ เยี่ยมเยือน ที่สนใจให้
รายละเอียดส่งกลับมาเพื่อการติดต่อการท่องเที่ ยวโดยชุมชนในอนาคตจะสร้าง                      
ความสะดวกให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น หากแต่ยังอยู่ในช่วง                 
การสร้างแล ะทดล องใช้ ใน ช่วงแรกเท่ านั้น  ซึ่งกา รทดลอ งน า  Google Form                         
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง                      
ที่นักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยือน สามารถใช้ในการติดต่อกับชุมชนท่องเที่ยวเพื่อจองทัวร์                     
ได้โดยตรง  

เหตุผลที่เลือกใช้ Google Form ในการน ามาทดลองประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนต้นแบบคือ ชุมชนบ้านท่าเรือ อ าเภอนาหว้า 
จังหวัดนครพนม เนื่องจาก Google Form เป็นส่วนหนึ่งในบริการของกลุ่ม  Google 
Docs ที่ช่วยให้สร้างแบบสอบถามออนไลน ์หรือใช้ส าหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการใช้งาน Google Form  ผู้ใช้งานสามารถน าไปปรับ
ประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ  เพียงแต่การใช้งานกูเกิ้ลฟอร์มนั้น ผู้ใช้งานหรือผู้ที่จะ
สร้างแบบฟอร์มจะต้องมีบัญชขีอง Gmail หรือ Account ของ Google เสียก่อน ผู้ใชง้าน
สามารถเข้าใช้งานสร้างแบบฟอร์มผ่าน  Web Browser ได้เลยโดยที่ ไม่ต้องติดตั้ง
โปรแกรมใดๆ ทั้งสิ้น หรือดาวน์โหลด Google Form app ลงในโทรศัพท์มือถือระบบ 
Android หรือ iPhone แล้วสร้างข้อมูลผ่านมือถือได้เลย   

จากการน าเสนอการใช้ Google Form ในการน ามาประยุกต์การบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนต้นแบบ            
ชุมชนบ้านท่า เรือ อ า เภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว          
เชิงวัฒ นธรรมต าบลท่าเรือ อ า เภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม สามารถน าไปใช้                 
ในการจองทัวร์ได้ในเบื้องต้น และการเก็บรวบรวมสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว/
เยี่ยมเยือนชุมชน เนื่องด้วยสร้างเป็นแบบฟอร์มออนไลน์ชุดเดียวกัน หากแต่ต้องมีการ
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พัฒนาและต่อยอดต่อไป  นอกจากนี้  รายละเอียดที่ ใช้ในการสร้าง Google form                      
เพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เชิงสร้างสรรค์  มีวิธีการหรือขั้นตอน                   
ของการจองบริการการท่องเที่ยว และการเก็บรวบรวมสถิตินักท่องเที่ยวที่ เข้ามา
ท่องเที่ยว/เยี่ยมเยือนชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  
1. สมัครใช้งาน G-mail 
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2. Login เข้าสู่ระบบ G-mail ด้วย Username และ Password 

 

3. คลิกเลือก  เมนู Drive, เลือก "เพิ่มเติม" และ  เลือก "Google ฟอร์ม" 
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4. จากนั้นจะแสดงหน้าจอให้ต้ังช่ือแบบฟอร์มการจองทัวร ์ดังภาพ 
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และเลือกธีม (Theme) ของแบบฟอร์มการจองทัวร์ของชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

 

5. เริ่มสร้างแบบฟอร์ม ซึ่งจะมทีั้งหมด 2 ส่วน ได้แก่ 
5.1 ส่วนพิมพ์ค าถามในแบบฟอรม์ ให้พมิพค์ าถามที่ต้องการถามลงไป 

 
 
 
 
 

ค าถามที่ต้องการถามผู้จองทัวร์ 
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5.2 ส่วนยืนยัน คือส่วนที่ระบบก าหนดให้ยนืยันการบนัทึกข้อมลู 
หรือการอนุญาตให้ส่งลิงค์ตอบกลับ ดังภาพ 

 

6. ในส่วนของการสร้างค าถามจะประกอบด้วย                                                       
6.1 หัวข้อค าถาม คือ ค าถามที่จะใช้ในการถามเพื่อจองทัวร์ 

 

ค าถามที่จะใช้ในการถามเพือ่จองทัวร ์
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6.2 ก าหนดรูปแบบค าตอบที่ต้องการให้ผู้จองทวัร์เลือกตอบ โดยรูปแบบค าตอบ 
มหีลายแบบให้ก าหนดตามรูปแบบทีต้่องการค าตอบ  

 

7. เมื่อค าถามนั้นมคีวามจ าเป็นที่จะต้องได้ค าตอบ ให้เลือกข้อความ “จ าเป็น”  
เพื่อด าเนินการแล้วเสร็จในการสรา้งค าถามในเเต่ละข้อ หลังจากระบบบนัทึกข้อมูล
อัตโนมัติแล้วจะปรากฏเครื่องหมาย “*” สีแดง 
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8. เมื่อต้องการสร้างค าถามต่อไป ให้เลือก “เพิ่มรายการ”  
จะปรากฏรูปแบบค าถามข้ึนมาให้เลือกตามที่ต้องการสร้างแบบฟอร์มการจองทัวร์ 

 

9. จากนั้นจะได้ค าถามการจองทัวรต์ามรายละเอียดที่ได้ร่างไว้ 
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10. หรือหากชุมชนต้องการแก้ไขรายละเอียดสามารถท าได้ ดังภาพ  
จากนั้นท าการยืนยันข้อความที่แก้ไข 

 

11. การส่งลิงค์ไปยังผู้ประสงค์จองทัวร์ สามารถด าเนินการได้โดยคลิกที่ “แสดงลิงก์
เพื่อส่งการตอบกลับอ่ืน” ค าเชิญที่จะถูกส่งไปยังผู้จองทัวร์ใหเ้ข้ากรอกรายละเอียด 
ในแบบฟอร์มการจองบรกิารการท่องเที่ยวของชุมชน ดังภาพ  

 

แก้ไขรายละเอียดในแบบฟอร์มการจองทัวร์ 
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เมื่อกรอกข้อมูล “เรื่อง” ระบุเป็นช่ือแบบฟอร์มการจองทัวร์” และ กรอกที่อยู่อีเมลล์
บุคคลที่ติดต่อจองทัวร์เบื้องต้นเพื่อให้แจ้งรายละเอียดการจองทวัร์ให้ชุมชนทราบ  
เสร็จแล้วคลิกกด "ส่งฟอร์ม" ดังภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 กรอกที่อยู่อีเมลล์บุคคลที่ติดต่อจอง
ทัวร์เบ้ืองต้นเพื่อให้แจ้งรายละเอียด                 
การจองทัวร์ให้ชุมชนทราบ 

 

                    ระบุช่ือแบบฟอร์มการจองทัวร์ 
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12. กรณีที่จะเผยแพร่แบบฟอร์มใหส้าธารณชน/องค์กร/ก าหนดบุคคลทีต้่องการ 
ส่งลิงค์แบบฟอร์มในการจองทัวร์ใหก้รอกรายละเอียด หรือเผยแพร่ข้อมลูผ่านโซเซียล
ให้กดที่สัญลักษณ์แชร์ข้อมูล จะปรากฏลิงก์ในการเช่ือมต่อยังแบบฟอร์ม ดังภาพ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญลักษณ์แชร์ข้อมูล 

ลิงก์ในการเชื่อมต่อยังแบบฟอร์ม 
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กรณีต้องการเพิ่มผู้ท างาน/ดูแลระบบร่วมกันในชุมชน สามารถคลิกปุ่ม  
" เพิ่มผู้ท างานร่วม " ซึ่งภายหลังจากเพิม่ผู้ท างานรว่มกันแล้ว บุคคลผู้นัน้ในกลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชน/กลุ่มท่องเทีย่วชุมชน สามารถเข้ามาร่วมแก้ไขรายละเอียดในแบบฟอร์ม 
การจองทวัร์ของชุมชนได้เช่นกัน ดังภาพ   
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13. นอกจากนี้ ยังสามารถก าหนดช่องทางรับข้อมลูเมือ่มีผู้จองทัวร์กรอกรายละเอียด
เข้าในระบบให้อยู่ในรปูแบบตารางรายละเอียด ซึ่งสามารถระบุช่องทาง  
โดยเลือกที่ "การตอบกลับ" จากนั้นคลิกเลือก “เลือกปลายทางของการตอบกลับ"  
ดังภาพ 

 

14. จากนั้นก าหนด โดยเลือกว่าจะใหส้ร้างสเปรดชีตใหม่ (ตารางรายละเอียดใหม)่ 
หรือ สเปรดชีตเดิม (ตารางรายละเอียดชุดเดิมต่อเนื่องจากรายละเอียดที่มอียู่แล้ว)  
***14.1 หากเลือกเป็น สเปรดชีตใหม่ (ตารางรายละเอียดใหม่)  

ต้องต้ังช่ือของสเปรดชีต (ตารางรายละเอียดใหม)่ เพื่อแสดงผล 
ข้อมูลการจองทัวร์ 

14.2 หากเลือกเป็น สเปรดชีตที่มีอยู่ ข้อมูลจะปรากฏในรูปแบบ 
ตารางข้อมูลเลย   ดังภาพ 
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15. เมื่อมาดูใน Drive ของที่สร้างข้ึนเช่ือมโยงกับ Gmail ของชุมชน/ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว/กลุ่มท่องเทีย่ว ก็จะพบไฟล์ที่จัดเกบ็ข้อมูล จ านวน 2 ไฟล์ 
คือ  ไฟล์แบบฟอร์มการจองทัวร์ของชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ  
 ไฟล์รายละเอียดการจองทัวร์ในรูปแบบตาราง (สเปรดชีต) ดังภาพ  
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ลิงค์ที่สามารถเข้าระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนลิงค์ที่สามารถเข้าระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต้นแบบต้นแบบ  
การจองบการจองบริการการท่องเที่ยวของริการการท่องเที่ยวของ ชุมชนต้นแบบการท่องเทีย่วโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ชุมชนต้นแบบการท่องเทีย่วโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์   

ชุมชนชุมชนบ้านท่าเรือ  อ าเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม บ้านท่าเรือ  อ าเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม   
  

  

hhttttppss::////ffoorrmmss..ggllee//kkEEAAmmLLaaggKKPPFFBBLLQQFFHHaa88  
  

 

หรือสามารถสแกนด้วย หรือสามารถสแกนด้วย QQRR  CCooddee  ได้ดังนี้ได้ดังนี้  
 

 
 

รายละเอียดการจองบริการการท่องเที่ยวของชุมชนรายละเอียดการจองบริการการท่องเที่ยวของชุมชน ต้นแบบต้นแบบ  
การท่องเการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง   

ชุมชนชุมชนบ้านท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนมบ้านท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม   
และและการเก็บรวบรวมสถิตินักทอ่งเทีย่วทีเ่ข้ามาท่องเที่ยว/เยีย่มเยือนชุมชนการเก็บรวบรวมสถิตินักทอ่งเทีย่วทีเ่ข้ามาท่องเที่ยว/เยีย่มเยือนชุมชน   บ้านทา่เรอืบ้านทา่เรอื  

อ าเภอนาหว้าจังหวัดนครพนมอ าเภอนาหว้าจังหวัดนครพนม  ผ่านระบบ ผ่านระบบ GGooooggllee  FFoorrmm  มีรายละเอียดดังนี้มีรายละเอียดดังนี้  
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การสร้างระบบ AI Software เบื้องต้น ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

เชิงสร้างสรรค์ การจองทัวร/์เยี่ยมชม/ทัศนศึกษา/ดูงาน ณ ชุมชนทอ่งเทีย่วเชิงสรา้งสรรค์ 
ชุมชนบ้านท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (1) 
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การสร้างระบบ AI Software เบื้องต้น ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เชิงสร้างสรรค์ การจองทัวร/์เยี่ยมชม/ทัศนศึกษา/ดูงาน ณ ชุมชนทอ่งเทีย่วเชิงสรา้งสรรค์ 

ชุมชนบ้านท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (2) 
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การสร้างระบบ AI Software เบื้องต้น ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เชิงสร้างสรรค์ การจองทัวร/์เยี่ยมชม/ทัศนศึกษา/ดูงาน ณ ชุมชนทอ่งเทีย่วเชิงสรา้งสรรค์ 

ชุมชนบ้านท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (3) 
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การสร้างระบบ AI Software เบื้องต้น ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เชิงสร้างสรรค์ การจองทัวร/์เยี่ยมชม/ทัศนศึกษา/ดูงาน ณ ชุมชนทอ่งเทีย่วเชิงสรา้งสรรค์ 

ชุมชนบ้านท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (4) 
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การสร้างระบบ AI Software เบื้องต้น ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เชิงสร้างสรรค์ การจองทัวร/์เยี่ยมชม/ทัศนศึกษา/ดูงาน ณ ชุมชนทอ่งเทีย่วเชิงสรา้งสรรค์ 

ชุมชนบ้านท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (5) 
 

ส าหรับส าหรับการประเมินผลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนชุมชนการประเมินผลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนชุมชน
ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน บ้านท่าเรือ                     บ้านท่าเรือ                     
อ าเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนอ าเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม ม   ได้สร้างแบบสอบถามโดยท าการศึกษาน าร่องจาก                  
ผู้เยี่ยมเยือนที่ เดินทางมาท่องเที่ยวและสัมผัสประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านทา่เรือ จ านวน 30 คน ที่มีต่อคุณภาพการบริการ
และการจัดการท่องเที่ ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพีย ง                          
ได้สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศึกษาน าร่อง (Pilot Study) และหาค่า     
ความเชื่อม่ันรายด้านและทั้งฉบับ (Reliability) ของแบบสอบถาม ซึ่งคุณภาพของ
แบบสอบถามอยู่ในระดับความเชื่อม่ันสูงมาก น าไปสู่การพัฒนาเป็นแบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยอืนชุมชนบา้นท่าเรือ  อ าเภอนาหว้า 
จังหวัดนครพนม  ทีมี่ต่อคุณภาพการบริการและการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน                          
เชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกจิพอเพียง ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google form โดยขอ้
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ค าถามในแบบสอบถามมีจ านวน 48 ข้อ ครอบคลุมแนวคิด คุณภาพการบริการ                             
การท่องเที่ยว โดยประยุกต์การบรูณาการเชิงทฤษฎี ประกอบด้วย แนวคิดการประเมิน
คุณ ภ า พกา รบ ริก าร  RATER (Collier. 1991) แ น วคิ ดป ร ะส บ กา รณ์ บ ริก า ร                          
ในการท่องเที่ยว  (Otto and Ritchie. 1996 : 165)  และแนวคิดมาตรฐานการทอ่งเทีย่ว
โดยชุมชน (กรมการท่องเที่ยว. 2563) ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ (1) ด้านการให้ข้อมูล
ข่าวสารทางการทอ่งเทีย่ว จ านวน 10 ข้อ (2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จ านวน 9 ข้อ 
(3) ด้านสุขลักษณะและความปลอดภัย จ านวน 11 ข้อ (4) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  (Activities) จ านวน 18 ข้อ  

ซึ่งแบบสอบถามออนไลน์ดังกล่าว สามารถเก็บรวบรวมสถิตินกัท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยม
เยือน และแปลผลผา่นการใช้ค าสั่งแสดงผลในรูปแบบสถติิพ้ืนฐานร้อยละ (Percentage) 
และค่าเฉลี่ย (Mean) น าเสนอในรูปแบบแผนภูมิวงกลมและแผนภูมิแท่งอย่างง่าย และ
สมารถน าไปใช้เปน็แนวทางการสร้างแบบสอบถามให้กับชุมชนอื่นๆ ที่มีความพร้อมเป็น
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์ในกลุ่มคลัสเตอร์การท่องเที่ยวจังหวัดสนุกในล าดับถัดไป   

 

ลิงค์ที่สามารถเข้าระบบบลิงค์ที่สามารถเข้าระบบบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ   
ของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยืของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนชุมชนอนชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์   
ชุมชนชุมชนบ้านท่าเรือ  อ าเภอนาหว้า จังหวดันครพนมบ้านท่าเรือ  อ าเภอนาหว้า จังหวดันครพนม   ที่ที่มีต่อคุณภาพการบริการมีต่อคุณภาพการบริการ   

และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง คือคือ  
  

  

hhttttppss::////ffoorrmmss..ggllee//EE33DDccCCDDgguummQQuuzzooMMccee99  
  

  

หรือสามารถใช้วิธีสแกนด้วย หรือสามารถใช้วิธีสแกนด้วย QQRR  CCooddee  ต่อไปนี้ต่อไปนี้  
  

  
  

รายละเอียดแบบสอบถามความพงึพอใจของนักทอ่งเทีย่วรายละเอียดแบบสอบถามความพงึพอใจของนักทอ่งเทีย่ว  ผ่านระบบ ผ่านระบบ GGooooggllee  FFoorrmm  
มีรายละเอียดดังนี้มีรายละเอียดดังนี้ 
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การสร้างระบบ AI Software เบื้องต้น การประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
ที่มาเยี่ยมเยือน ชุมชนบ้าท่าเรือ อ าเภอนาหวา้  จังหวดันครพนม มีต่อคุณภาพการบริการ

และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง (1) 
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การสร้างระบบ AI Software เบื้องต้น การประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
ที่มาเยี่ยมเยือนชุมชนบา้ทา่เรือ อ าเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม มีต่อคุณภาพการบริการ

และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
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การสร้างระบบ AI Software เบื้องต้น การประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
ที่มาเยี่ยมเยือนชุมชนบา้ทา่เรือ อ าเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม มีต่อคุณภาพการบริการ

และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง (3) 
 
 

จากการน าแนวคิดการเผยแพร่องค์ความรูแ้ละนวัตกรรมสู่ชุมชนตามแนวคิดของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย ์วิจิตรโกสมุ และ อาจารย์ ดร. อุ่นเรอืน เล็กนอ้ย   น ามา
ประยุกต์ใช้กับ ชุมชนบ้ านท่า เรือ  อ า เภ อนาหว้า   จังหวัดน ครพน ม   พบ ว่า                           
การรับนวัตกรรมและองค์ความรูข้องชุมชนบา้นทา่เรือ  อ าเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม 
อยู่ใน กลุ่มที่ 2 ผู้ล้ าสมัย (Early Adopters – Respectable) เป็นกลุ่มทีมี่การยอมรบั
นวัตกรรมในระดับมาก หากแต่การน า  นวัตกรรมต่างๆ ไปใช้ จะมีการพิจารณา                      
อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มนักคิด และผู้น า ในสังคม อาทิ                 
ผู้น าชุมชน, ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน, ปราชญ์ชุมชน เป็นต้น  
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กระบวนการที่ 3กระบวนการที่ 3   
การบริหารจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การบริหารจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์   

บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
  

 

การบริหารจดัการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 2 วิธี  

1. การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจ

พอเพียง  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  

11..  การจัดกิจกการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง   
11..11  การเลือกพื้นที่ (ลักษณะทางกายภาพ) การเลือกพื้นที่ (ลักษณะทางกายภาพ) ที่ใช้ในการจัดกจิกรรมการทอ่งเทีย่ว

เชิงสร้างสรรค์ ควรพิจารณาพื้นที่และลักษณะทางกายภาพอื่นๆ ที่จะเอื้ออ านวยต่อ                   
การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยน า เกณฑ์การประเมินขีดความสามารถ                       
ในการรองรับการท่องเที่ยวมาใชใ้นการวิเคราะห์ประกอบการพิจารณา (องค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน). 2564)  แล้วน า
รายละเอียดมากรอกลงตัวอย่างแบบฟอร์มในตาราง A5 เพือ่พิจารณาและก าหนดพ้ืนที่   
จัดกิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยว ดังแผนภาพ 

 
การประเมินขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว (อพท. 2564) 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มตัวอย่างแบบฟอร์ม   
ตารางตาราง  AA55  การประการประเมินขีดความสามารถในการก าหนดพืน้ทีร่องรบัเมินขีดความสามารถในการก าหนดพืน้ทีร่องรบั   

การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ของชุมชน/หมูบ่้าน ของชุมชน/หมูบ่้าน ........ ........  
อ าเภอ..................  จังหวัด .................. อ าเภอ..................  จังหวัด ..................   
  

 
ที่ 

 
การประเมินขีด

ความสามารถในการก าหนด
พื้นที่รองรับ 

การจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

 
รายละเอียด

การ
ประเมิน  

 
ลงคะแนน
ตามเกณฑ์

การพิจารณา 
5 ระดับ 

 
ลงมติ

คัดเลือก
สถานที่ 

จัดกิจกรรม 

1. ด้านชีวภาพหรือด้านนเิวศ  …………….. …………….. 
…………….. 
…………….. 
................. 
............... 

2. ด้านสังคมจิตวิทยา …………….. …………….. 
3. ด้านการจัดการและ 

สิ่งอ านวยความสะดวก 
…………….. …………….. 

4. ด้านกายภาพ …………….. …………….. 
5. ด้านสังคมวัฒนธรรม  …………….. …………….. 

ค าอธิบายค าอธิบายการกรอกแบบฟอร์มการกรอกแบบฟอร์ม  
ช่องที่ ช่องที่     รายละเอียดการประเมินให้เขยีน/พิมพ์ บรรยายและให้เหตุผล

ประกอบ ถึงลักษณะในการประเมินขดีความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยว 
แต่ละด้าน เพื่อพิจารณาก าหนดพื้นทีใ่นการจดักิจกรรมการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์  
และเสวนาร่วมกันกับผู้น าชุมชน, ประธานวิสาหกิจชุมชน, ปราชญ์ชมุชน, คนในหมู่บ้าน, 
สมาชิกกลุ่มวิสาหกจิชมุชน   

ช่องที่ ช่องที่    กรอกตัวเลขระดับผลการประเมิน โดยออกเสียงและลงมติ กรอกตัวเลขระดับผลการประเมิน โดยออกเสียงและลงมติ   
จาก 5 ระจาก 5 ระดับ ดังนี้ ดับ ดังนี้   

55   แทนด้วยแทนด้วย   มีขีดความสามารถรองรับการจัดกจิกรรมมีขีดความสามารถรองรับการจัดกจิกรรม   
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มากที่สดุการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มากที่สดุ   

44   แทนด้วยแทนด้วย   มีขีดความสามารถรองรับการจัดกจิกรรมมีขีดความสามารถรองรับการจัดกจิกรรม   
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มาก  

33   แทนด้วยแทนด้วย   มีขีดความสามารถรองรับการจัดกจิกรรมมีขีดความสามารถรองรับการจัดกจิกรรม   
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ปานกลางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ปานกลาง   
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22   แแทนด้วยทนด้วย   มีขีดความสามารถรองรับการจัดกจิกรรมมีขีดความสามารถรองรับการจัดกจิกรรม   
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นอ้ยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นอ้ย   

11   แทนด้วยแทนด้วย   มีขีดความสามารถรองรับการจัดกจิกรรมมีขีดความสามารถรองรับการจัดกจิกรรม   
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นอ้ยทีสุ่ดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นอ้ยทีสุ่ด   

ช่องที่ ช่องที่    เขียน/พิมพ์ มติการคัดเลือกพื้นทีใ่นการจดักิจกรรมท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์ โดยอาจมีมติคัดเลือกพืน้ทีใ่นการจดักิจกรรมท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์                         
มากกว่า 1 พื้นที่ เพื่อรองรับการจดักิจกรรมการทอ่งเทีย่วในหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย   

นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรมต้องน ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 (D-M-H-T) สถาบันป้องกนัควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข. (2563) มาใช้เพื่อสุขอนามัยและการทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรค์อย่างปลอดภัย 
ในยุค NEW NORMAL อันประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้  

D-M-H-T คื อ  วิธี ป้ อ งกั น ตัว เองจา ก กา รติ ด เชื้ อเ ม่ื อ ไป ร่ว มกิ จ ก รร ม                 
ตามสถานที่ต่างๆ  

D: Distancing คือ การเว้นระยะห่างระหว่างกัน 
M: Mask Wearing คือ สวมหน้ากากผ้า/ หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
H: Hand washing คือ ล้างมือบ่อยๆ  
T: Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน  
11..22  การการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์    

1.2.1 ผู้สอน/ปรา1.2.1 ผู้สอน/ปรา ชญ์ชุมชนชญ์ชุมชน ต้องสนับสนุนให้คนในชุมชนที่เป็นผู้สอน/
ปราชญ์ชุมชน  มีอิสระในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบันกัท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยือน โดยมี
การใช้ภาษาพื้นถิ่น และมีนักเล่าเรื่องเป็นผู้อธิบายเสริมให้กับนักท่องเที่ยวได้รับทราบ
ข้อมูลอีกครั้ง  

1.2.2 1.2.2 การก าหนดระยะเวลาจัดกิการก าหนดระยะเวลาจัดกิ จกรรม จกรรม ให้มีความยืดหยุ่นและกระชับ                    
โดยมีการประชุมและชี้แจงและก าหนดระยะเวลาในการสาธิต – อธิบาย – และให้
นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติจริงร่วมกับผู้สอน/ปราชญ์ชุมชน เพื่อไม่ท าให้กิจกรรมยืดเยื้อ
และยาวนานเกินไป  

1.2.3 การบริหารจัดการจัดกิจกรรมตามจ า1.2.3 การบริหารจัดการจัดกิจกรรมตามจ านวนนกัท่องเทีย่ว/ผู้เยี่ยมเยือนนวนนกัท่องเทีย่ว/ผู้เยี่ยมเยือน 
ในกรณี มีนักท่องเที่ยว/ผู้ เยี่ยมเยือนในจ านวนที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว และชุมชนสามารถบริหารจัดการการจัดกิจกรรมรองรับ
นักท่องเที่ยวได้อย่างเป็นระบบ  
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รายละเอยีดดังตัวอย่างการด าเนินงานของชุมชนต้นแบบ ชุมชนบ้านท่าเรือ  
อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ดังนี้ 
 

จ านวนนักท่องเทีย่ว/ผู้
เยี่ยมเยือน 

ลักษณะการบริหารจัดการ 
ในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 

เชิงสร้างสรรค์ 
กลุ่มเล็ก ไม่เกิน 15 คน ใช้การจัดกิจกรรมแบบเรียงล าดับเขา้ฐานการเรียนรู้ 

เชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกจิพอเพียง ตามล าดับที่ 
ชุมชนก าหนด 

กลุ่มขนาดกลาง  
ตั้งแต่ 16 – 25 คน  

ใช้การจัดกิจกรรมแบบเวียนฐาน โดยแบง่กลุ่มออกเปน็  
2 กลุ่ม เข้าฐานสลับจากฐานแรก – ฐานสุดท้าย (ชุดที่ 1), 
ฐานสุดท้าย – ฐานแรก (ชุดที่ 2)  

กลุ่มขนาดใหญ่   
26 – 50 คน  

ใช้การจัดกิจกรรมแบบเวียนฐาน โดยแบง่กลุ่มออกเปน็  
3 กลุ่ม เข้าฐานสลับ โดยแบง่ฐานออกเป็น 3 ชุด 
ฐานการเรียนรู้  และให้นักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยือน  
สลับฐานการเรียนรู ้จากทัง้ 3 ชุดที่วางระบบไว้  

  

1.2 .4  ก ารปร ะเมิ นผลสัม ฤท ธ์ิในก ารจัดกิจก รรมก ารท่อ งเที่ย ว1.2 .4  ก ารปร ะเมิ นผลสัม ฤท ธ์ิในก ารจัดกิจก รรมก ารท่อ งเที่ย ว                                                       
เชิงสร้างเชิงสร้าง สรรค์ สรรค์  สามารถด าเนินการได้ 3 รูปแบบคือ (1 ) การออกแบบสอบถาม 
(อ อน ไล น์ ) แล ะแ บบ สอ บถ ามแบ บเป็ นชุ ดเอ กสา รแจ ก, (2 ) ก ารป ระเ มิน                      
จากชิ้น งาน ในเชิงประจัก ษ์ที่นั กท่องเที่ย ว/ผู้ เยี่ ยมเยือน  ได้ทด ลองท า  แล ะ                  
(3) การสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยือน  
  

2. 2. การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง       
สามารถด าเนนิการโดยต้องค านึงถึงบริบทของชุมชนและความพร้อมของชุมชน  

ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนที่มีอยู่แล้ว เพื่อน ามาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับชุมชนในรูปแบบการสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว                     
ซึ่งหลักการในการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกจิพอเพยีง 
มีรายละเอียดดังนี้  

2 .1  การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์  โดย ค านึ งถึ ง                
การอนุรักษ์และทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน  
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2.2 การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  โดยค านงึถึงความยั่งยืน
ของทรัพยากรการทอ่งเทีย่วและภูมิปญัญาท้องถิ่นในชุมชน 

2.3 การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  โดยค านงึถึงการสืบสาน              
และต่อยอดองค์ความรู้ภมิูปัญญาทอ้งถิ่นในชมุชน  

2.4 การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ โดยค านงึถึงการมีส่วนร่วม              
ของคนในชุมชน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชมุชน กลุ่มผู้น าชุมชน และเยาวชนคนรุน่ใหม่ 
ในชุมชน 

2.5 การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ โดยค านงึถึง               
ขีดความสามารถในการรองรบัด้านการทอ่งเทีย่วของชุมชน  

2.6 การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ โดยค านงึถึงผลกระทบ               
ทั้งทางสังคม-วัฒนธรรม-นเิวศวิทยา เศรษฐกิจชมุชน และความเสื่อมโทรม 
ของสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นส าคัญ 

2.7 การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ โดยค านงึถึง              
ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว  

2.8 การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์  โดยค านงึถึงการดึง                
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง อันประกอบด้วย พอประมาณ, มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกนั 
มาใช้เป็นประยุกต์ใช้เปน็หลักพืน้ฐานในการจดักิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชน ดังภาพ 

 

 
การประยุกต์ใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการออกแบบกิจกรรมการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
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กล่าวโดยสรุป การน าองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยีทีไ่ด้จากการด าเนินงานโครงการ
นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชงิสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกจิพอเพียงและการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มคลัสเตอร์การท่องเที่ยวจังหวัดสนุก 
(จังหวัดสกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร) มาใช้ในการถ่ายทอดเพื่อใช้ประโยชน์สามารถ       
น าผลิตคือ ชุดความรู้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์                              
บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 ชุดความรู้ และผลลพัธ์คือ วิธีการการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยถอดบทเรียนจาก
ชุมชนต้นแบบ บ้านทา่เรือ  อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จ านวน 5 วิธี ผ่านการน า
ระบบ AI Software เบื้องต้นมาประยุกต์ใช้ จ านวน 3 วิธี และการบรหิารจดัการกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 2 วิธี มาใช้ในสภาพการณ์
จริงในการจัดการการท่องเที่ยวและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  โดยได้น าแนวคิดการให้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของ ผศ.ดร. เสาวนยี์ วิจิตรโกสุม และ ดร. อุ่นเรอืน เล็กน้อย (2560)  
น ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการสร้างการยอมรับ ในองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการน า
นวัตกรรมนั้นๆ ไปทดลองและปรับใช้ในบริบทที่แตกต่างอย่างเหมาะสม ซึ่งผลการ
ด าเนินงานสอดคลอ้งกับแนวคิดที่ว่า ต้องปฏิบัติให้เห็นจริงด้วยการ ให้ชุมชนได้เข้าร่วม
เรียนรู้ ปฏิบัติ และทดลองจนเห็นผลเชิงประจักษ์ โดยสามารถน าทฤษฎกีารแพร่กระจาย
นวตักรรมน ามาประยกุต์ใช้ได้จริงกับชุมชนบ้านท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  
โดยเป็นไปตามการก าหนดแนวทางในการสร้างการยอมรับนวัตกรรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย                    
ดังนี้ 

11. .   การสร้างผู้น าการเปล่ียนแปลง (การสร้างผู้น าการเปล่ียนแปลง (CChhaannggee  AAggeenntt)) เพื่อเป็นข้อต่อให้เกิด   
การส่งผ่านองค์ความรู้และ นวัตกรรมจากการจัดการองค์ความรู้งานวิจัยจากนักวิจัย                    
สู่ชุมชน โดยการสนับสนนุและสรา้งการมีส่วนรว่มในนวัตกรรมให้กบักลุม่ที่เป็นกลุ่มนกัคิด 
ผู้น า ในสังคม โดยการส่งผ่าน จากกลุ่มผู้ สร้างนวัตกรรมด้วยการสร้างตัวแท น                        
การเปลี่ยนแปลงซึ่งถือว่า มีความส า คัญเป็นอย่างมากในฐา นะที่ เป็นข้อต่อของ                          
ความเชื่อมโยงระหว่างผู้พัฒนานวัตกรรม กับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี  

2) ก ารพัฒ น าระบบพี่ เ ล้ีย ง (2) ก ารพัฒ น าระบบพี่ เ ล้ีย ง (MMeennttoorriinngg)) เพื่ อให้เป็ นผู้ ช่วย แน ะน า               
ให้ค าปรึกษาหารือ และช่วยสนับสนุน  การใช้นวัตกรรม เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด                      
จากประสบการณ์ตรงของผูท้ี่มีประสบการณ์ในการเรียนรูแ้ละการน า นวัตกรรมนั้นมาใช้
ไปยังผู้ที่ ไม่เคยสัมผัสหรือมีประสบการณ์กับนวัตกรรมนั้นๆ นอกจากนี้ ระบบพี่เลี้ยง                     
ยังท าให้ ผู้ที่จะทดลองใช้นวัตกรรมไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ท าให้สามารถป้องกันการล้มเลิก                   
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การทดลองใช้นวัตกรรมกลางคันได้ ซึ่งเป็นภาวะที่พบได้มากในการถ่ายทอดองค์ความรู้
และนวัตกรรม  

3) การสร้างเครือข่ายความรว่มมือ3) การสร้างเครือข่ายความรว่มมือ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนการท่องเที่ยว ตลอดจนกลุ่มวิสาหกิจอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ในการสาธิต เพื่อขยาย/                  
เพิ่มจ านวน ผู้ยอมรับนวัตกรรม โดยศูนย์การเรียนรู้และการสาธิต รวมทั้งเครือข่าย                 
ความร่วมมือจะสามารถกระตุ้นให้กลุ่มทันสมัย และคนกลุม่มาทหีลังในการรับนวัตกรรม
ให้สามารถได้รับความรู้ความเขา้ใจ และการบอกต่อเกี่ยวกับนวัตกรรมได้อย่างลึกซึ้งและ
รวดเร็วมากขึ้น ทั้งในระดับการฟัง การเห็น และการได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะท าให้เกิด
การขยายตัวของการยอมรับนวัตกรรมได้กว้างขวางมากขึ้น  

4) การใช้กลยุ4) การใช้กลยุทธการส่ือสารทธการส่ือสาร การยอมรบันวัตกรรมในรปูแบบตัวบคุคล (Face to 
face) เป็นเทคนิค ในการสื่อสารที่เน้นการส่งผา่นความคิดแบบปากต่อปาก จากคนกลุ่ม
เดียวกันและมีความเป็นกันเอง ซึ่งย่อมสร้าง ความเข้าอกเข้าใจบนพื้นฐานของการรับรู้
สภาพสังคม วัฒนธรรม และวิถีประชาร่วมกันได้ดังนี้  
 (1) การจัดเวที Knowledge sharing เพื่อให้สมาชิกในชุมชนที่ได้ทดลองใช้
นวัตกรรมแล้ว ได้มีโอกาส บอกเล่าประสบการณ์ร่วมกับผู้พัฒนานวัตกรรมสู่ชุมชน                    
เพื่อการขยายผลต่อไป  
 (2) การใช้การส่ือสารแบบตัวบุคคลผ่านส่ือสังคมออนไลน์  เนื่องจาก               
มีความใกล้เคียงกับการสื่อสารแบบตัวบคุคล (face to face) แต่มีจุดเด่นทีส่ามารถส่งต่อ
ข้อมูลส าคัญหรือรูปภาพต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถสะท้อนถึงข้อเท็จจริงได้ดีกว่า
ค าพูดหรือตัวหนังสือ  

5) การก าหนดเนื้อหาสาระของส่ือสารนวัตกรรม 5) การก าหนดเนื้อหาสาระของส่ือสารนวัตกรรม ที่สามารถชี้ให้เห็นถึงความโดด
เด่นของนวัตกรรมใน 5 มิติ อันเป็นการสร้างความรู้และโน้มน้าวให้เกิดการตัดสินใจ
ยอมรับนวัตกรรม ดังต่อไปนี้  

(1) มิติด้านคุณค่าและประโยชนขอ์งนวตักรรม โดยการน าเสนอเปรยีบเทียบ
กับวิธีการแบบเดิม หรือ แบบอื่นที่ผูร้ับนวัตกรรมมีความคุ้นเคยอยู ่โดยเฉพาะในแง่ของ
ต้นทุน ก าไร ที่เกิดขึ้นจากการน านวัตกรรมนัน้ไปใช้  

(2) มิติด้านความสอดคลองเชื่อมโยง ความไปด้วยกันได้ระหว่างนวัตกรรมกับ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพื้นที ่โดยมุ่งเน้นเพือ่ชี้ใหเ้หน็ถงึการสนับสนนุต่อการใช้
นวัตกรรมจากลกัษณะทางสงัคมและ วัฒนธรรม  
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(3) มิติด้านความง่ายและไม่ซับซ้อนของการน านวัตกรรมไปใช้โดยชี้ให้เห็นถึง                  
ความเป็นไปได้ในทางปฏบิัติในการน านวัตกรรมและองค์ความรูไ้ปใช้ในสภาพการณจ์รงิ  

(4) มิติด้านความสามารถในการน าไปทดลองใช้ได ้โดยมีความคุ้มค่าในแง่
เศรษฐศาสตร์และหากมีการเลิกใชน้วัตกรรมดังกล่าวในอนาคตจะไม่กอ่ใหเ้กิดผลกระทบใด ๆ  

(5) มิติด้านความสามารถในการสังเกตผลที่เกิดดีขึ้นได้ โดยเนน้การแนะน าให ้                
ผู้รับนวัตกรรมสังเกตถงึผลทีจ่ะเกดิขึ้นอย่างเปน็รปูธรรมจากการน านวัตกรรมนั้นไปใช้  

6) การจัดการเผยแพรน่วัตกรรม เพื่อวิเคราะห์ผลการน านวัตกรรมและ 
องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ ผ่านการวิเคราะหป์ัญหา อุปสรรค ผลทีไ่ด้รับ และแนวทาง
การขยายผลสูก่ลุ่มเป้าหมายทีม่ากขึน้ในกลุ่มคลัสเตอร์การท่องเที่ยวจังหวัดสนกุ 
ในอนาคตอันใกล้ 
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