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ท่องเทีย่ วโดยชุมชนตามอัตลักษณ์ของเขตพัฒนาการท่องเทีย่ ว
อารยธรรมอีสานใต้รว่ มสมัยสูค่ วามยัง่ ยืน อย่างน้อย 10 ชุมชน”
รายงานการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ด้านการท่องเทีย่ วโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ทีม่ อี ตั ลักษณ์เฉพาะ
ในเขตอารยธรรมอีสานใต้ ด้วยวิธกี ารฝึกอบรมแบบผสมผสาน
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ที่มาและความส�ำคัญของโครงการ

การสร้างความยัง่ ยืนในการท่องเทีย่ วสามารถใช้ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
ภายในประเทศ ล้วนแต่เป็นจุดเด่นที่ท�ำให้ภาครัฐได้เข้ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยงบประมาณจ�ำนวนมาก         
พร้อมทั้งใช้กลวิธีที่หลากหลายที่จะดึงความสนใจให้นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยว และมีการพัฒนาให้ชุมชนเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism : CBT) ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ในสองทศวรรษที่ผ่านมาและคาดหวังว่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ทั้งนี้เพราะว่าเป็นการท่องเที่ยวที่สร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กันกันระหว่างบุคคลกับชุมชนโดยสมาชิกในชุมชน ได้รว่ มมือกันและตัง้ เป้าหมายในการพัฒนา
ร่วมกันเพื่อด�ำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และทุนมนุษย์ในชุมชนเป็นสิ่งส�ำคัญในการเรียนรู้และอนุรักษ์
ไว้ซึ่งคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
การท่องเทีย่ วโดยชุมชนให้ยงั่ ยืนนัน้ เป็นกระบวนการทางสังคม และเป็น      
กระบวนการในการพัฒนาชุมชนลักษณะหนึง่ โดยใช้ “การท่องเทีย่ ว” เป็นเครือ่ งมือ
ในการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม ดังนัน้ การด�ำเนินการ
วิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญ      
กับการพัฒนา “ทรัพยากรมนุษย์” ซึ่งจะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการท่องเที่ยว               
โดยชุมชนคือ ในส่วนรายได้จากการท่องเที่ยว ให้เน้นการกระจายประโยชน์         
อย่างเท่าเทียม  มีการสร้างกองทุนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายในชุมชนภายใต้
ฐานคิดที่ว่า รายได้เป็นเป้าหมายรอง ส่วนเป้าหมายหลักคือ การดูแลทรัพยากร
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และเป้าหมายด้านเศรษฐกิจหรือการกระจายรายได้
เข้ามาสู่ชุมชนจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้เกิดการยกระดับและพัฒนาขีดความ
สามารถของการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น
เขตพัฒนาการท่องเทีย่ วอารยธรรมอีสานใต้ เป็นหนึง่ ในเขตพัฒนาการท่องเทีย่ วทีม่ พี นื้ ทีค่ รอบคลุมจังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกษ และอุบลราชธานี
ศักยภาพการท่องเที่ยวมีความหลากหลาย ทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และ             
สิ่งปลูกสร้างทันสมัยซึ่งมีความโดดเด่นและมีอัตลักษณ์เฉพาะ รวมถึงชุมชนการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนา               
การท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ที่มีการด�ำเนินงานและพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยศักยภาพและบริบท
เชิงพื้นที่ที่แตกต่างกันท�ำให้กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส�ำหรับการท่องเที่ยว โดยชุมชนภายในเขต
พัฒนาการอารยธรรมอีสานใต้ขาดความเข้ มแข็งที่เป็นระบบและต่อเนื่อง ในมิติการบริหารจัดการชุมชน                    
การท่องเที่ยว การตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์
เฉพาะของชุมชน
ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จึงได้เข้ามามีสว่ นร่วมใน การพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
ตามอัตลักษณ์ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ร่วมสมัยสู่ความยั่งยืนอย่างน้อย 10 ชุมชน                 
เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 การสร้าง
รายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน                  
ตามแนวทางพระราชด�ำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน         
อย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2559 - 2563) อันส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท่องเที่ยวในระยะยาวส�ำหรับการท่องเที่ยว  
โดยชุมชนภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้สืบไป
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“คนสร้างบ้าน..อีสานใต้” คืออะไร

การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ
ในเขตอารยธรรมอีสานใต้ด้วยวิธีการฝึกอบรมแบบผสมผสานตามแนวคิดชุมชนเป็นฐาน “คนสร้างบ้าน..
อีสานใต้” เป็นแนวคิดทีส่ ง่ เสริมและพัฒนาการเรียนรูข้ องบุคลากรชุมชนการท่องเทีย่ วในเขตพัฒนาการท่องเทีย่ ว
อารยธรรมอีสานใต้ ให้สามารถด�ำรงอยู่อย่างภาคภูมิพร้อมด้วยศักยภาพที่จะพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดให้หยัดยืน         
ตามวิถีภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของตน โดยมีการกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสานกับวิทยาการเทคโนโลยี           
เพื่อสร้างเสริมมีภูมิคุ้มกันและเปี่ยมด้วยพลังใน การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

การฝึกอบรมแบบผสมผสาน คืออะไร

รูปแบบการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตอารยธรรมอีสานใต้ด้วยวิธีการฝึกอบรม       
แบบผสมผสานตามแนวคิดชุมชนเป็นฐานนัน้ เป็นกระบวนการพัฒนารูปแบบการเรียนรูข้ องบุคลากรทีม่ สี ว่ นได้เสีย
ในชุมชนการท่องเที่ยว ได้แก่ บ้าน วัด หรือ โรงเรียน รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน
สามารถพัฒนาศักยภาพให้มีความเจริญ และยั่งยืนได้ โดยได้แบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ 45 ชั่วโมง
ได้แก่
การอบรมบุคลากรด้านการท่องเทีย่ วโดยชุมชนแบบผสมผสาน ในระยะ
ที่ 1 นั้นเป็นการปฐมนิเทศกระบวนการเรียนรู้ โดยชุมชนที่สนใจร่วมพัฒนาได้
ส่งตัวแทนของชุมชนเข้ามาปฐมนิเทศ และท�ำความเข้าใจในกระบวนการเรียน
รู้ผ่านระบบเครือข่าย (Website) คนสร้างบ้านอีสานใต้ร่วมกัน เป็นระยะเวลา
2 วัน 1 คืน ก่อนกลับไปขยายผล และเรียนรู้ร่วมกันเพื่อจะสามารถพัฒนา
กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนด้วยตนเอง
การอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบผสมผสานด้วย
ระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายนั้นจัดอยู่ในกระบวนการพัฒนา ระยะ       
ที่ 2 (ขั้นเรียนรู้) ที่สามารถเสริมโอกาสให้บุคลากรของชุมชนการท่องเที่ยว        
ในเขตพัฒนาการท่องเทีย่ วอารยธรรมอีสานใต้สามารถเรียนรูเ้ พิม่ เติมได้ทกุ คน
ทุกที่และทุกเวลา (all anywhere and anytime) โดยผสานทักษะทาง
เทคโนโลยีให้ผู้อบรมได้เข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้จากแหล่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ เนื้ อ หารวมถึ ง มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู ้ อ บรมกั บ ผู ้ อื่ น สามารถอภิ ป ราย            
แสดงข้อคิดเห็นได้อย่างอิสระและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ส�ำหรับผู้เข้าอบรมได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุที่เป็นสิ่งที่
ผู้เข้าอบรมสนใจใฝ่ศึกษาและมีเป้าหมายการเรียนรู้ด้วยตนองเพื่อน�ำไปต่อยอดส�ำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชนให้เหมาะสมบริบทของตนเพื่อการพัฒนาความสามารถด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างสมบูรณ์
การอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบผสมผสาน ในระยะที่ 3 เป็นการประเมินผล                    
การเรียนรู้ และกิจกรรมการพัฒนาชุมชนการท่องเทีย่ วโดยทีช่ มุ ชนจะน�ำองค์ความรู้ ทักษะ และความความสามารถ
พัฒนาทีไ่ ด้เรียนรูร้ ว่ มกันตลอดระเวลาพัฒนากิจกรรมการท่องเทีย่ วทีช่ มุ ชนจะเป็นผูด้ ำ� เนินกิจกรรมนัน้ ด้วยตนเอง
อาทิ การจัดประชุมวางแผนการบริหารจัดการชุมชนการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ชุมชนการท่องเที่ยว และ
การต่อยอดและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนทางการท่องเที่ยวโดยใช้อัตลักษณ์เฉพาะของชุมชน
คนสร้างบ้านอีสานใต้ จึงเป็นรูปแบบและกระบวนการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเทีย่ วทีส่ ามารถส่งเสริม
การเรียนรู้ของคนในชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ และความทัศนคติต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นระบบ             
ผ่านกระบวนการเตรียมชุมชนให้มีความพร้อม มีการวางแผนเพื่อพร้อมรับการท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในชุมชน            
ได้อย่างมีศักยภาพ ผ่านการการแต่งชุมชนให้พร้อมรับการท่องเที่ยวในฐานะเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้มี
ความเจริญก้าวหน้า โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนของตนเองนั้นเป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย
ต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน รวมถึงเสริมคุณค่าของกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตามอัตลักษณ์เฉพาะของตนเอง และรักษาให้การท่องเที่ยวนั้นอยู่คู่กับชุมชนโดยเดินเคียงข้างกันอย่างสมบูรณ์
และยั่งยืน

