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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่องนี้มวี ตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพ ปญั หา และความต้องการด้านการจัดการการท่องเทีย่ ว
ของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล 2) จัดการความรู้ด้านการจัดการการ
ท่ องเที่ยวในรูป แบบของหลักสูตรพัฒ นาทักษะและเสริม สร้างประสบการณ์ ด้ านอาชีพ และคุ ณ ภาพชีวิต ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล 3) พัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดสตูล และ4) ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดสตูล มีผู้ให้ขอ้ มูลในการวิจยั ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากส่วนราชการจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
การท่ องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตู ล วิทยาลัยชุ มชนสตู ล องค์การบริหารส่วนต าบล และตัวแทนจากประชาชนชุ มชน
ท่องเที่ยว 14 ชุมชน ดาเนินการโดยใช้ระเบียบวิธวี ทิ ยาการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม ตามขัน้ ตอนที่กาหนดคือ
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาศักยภาพ ปญั หา และความต้องการด้านการจัดการการท่องเทีย่ วจากผูม้ สี ่วนได้เสีย ใช้การสนทนากลุ่ม
การสัมภาษณ์ แบบกึ่งมีโครงสร้าง และแบบสารวจรายการสาหรับศึกษาศักยภาพ ปญั หา และความต้องการ ขัน้ ตอนที่ 2
การจัดการความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวในรูปแบบของการสร้าง พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร ใช้แบบสอบถาม
สาหรับพิจารณาร่างกลุ่มหลักสูตร แบบสัมภาษณ์เพิม่ เติมสาหรับร่างกลุ่มหลักสูตร และการสนทนากลุ่มสาหรับวิพากย์ร่าง
กลุ่มหลักสูตร ขัน้ ตอนที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ วตามหลักสูตร โดยการจัดการเรียนการ
สอนตามกลุ่มหลักสูตร ตามแบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่ อนและทดสอบหลัง ใช้แบบทดสอบตามกลุ่ ม
หลักสูตร จ านวน 4 ฉบับ และขัน้ ตอนที่ 4 การประเมินผลการพัฒนาศักยภาพของชุ มชนเพื่อส่งเสริมการท่ องเที่ยว ใช้
แบบสอบถามสาหรับสอบถามผลการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม และแบบประเมินสาหรับประเมินตามประเมิน
มาตรฐานการท่ องเที่ยวโดยชุมชน ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบที แบบสองกลุ่มไม่อสิ ระจากกัน ส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ทาการสรุปประเด็น วิเคราะห์เนื้อหา
แล้วบรรยายเป็ นความเรียง
ผลการวิจยั พบว่า 1) ชุมชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการมีความต้องการในการการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตู ล และเสนอความต้องการเชิงลึกในการพัฒนา
ศักยภาพ และความต้องการด้านการจัดการการท่องเทีย่ วของชุมชน 2) การจัดการความรูด้ า้ นการจัดการการท่องเทีย่ วใน
รูปแบบของหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ดา้ นอาชีพและคุณภาพชีวติ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
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-หน้า 2จังหวัดสตูล สามารถสร้าง พัฒนา และปรับปรุง ได้ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพด้านทีพ่ กั จานวน 1 หลักสูตร
คือ หลักสูตรการบริหารจัดการโฮมสตย์ กลุ่มที่ 2 ด้านการพัฒนาศักยภาพด้านอาหาร จานวน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตร
อาหารไทยยอดนิยม หลักสูตรอาหารพื้นเมืองทัวไป
่ หลักสูตรอาหารมุสลิมพื้นเมือง และหลักสูตรอาหารขนมเพื่อธุรกิจ
กลุ่มที่ 3 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา จานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ
หลักสูตรภาษามลายูเพื่อการสือ่ สาร และกลุ่มที่ 4 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ จานวน 3 คือ หลักสูตรการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน หลักสูตรผู้นาเที่ยวชุมชน 3) การพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล โดยการจัดการเรียนการตามกลุ่มหลักสูตร พบว่า ผลการเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูลตามกลุ่มหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านที่
พัก หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านอาหาร หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการบริการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 และ4) การประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล พบว่า ผู้มสี ่วนได้เสีย ให้ความสาคัญกับ
ทรัพยากรเดิมที่มอี ยู่ในชุมชนทีเ่ ป็ นฐานรากของการของท่องเทีย่ วในชุมชนอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็ นวิถกี ารดารงชีวติ จารีต
ประเพณี วัฒนธรรมถิน่ ลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ ของชุมชน เพื่อเป็ นจุดสนใจของแต่ละชุมชน สร้างและค้นหาความมี
เสน่ หข์ องอัตลักษณ์ ส่วนผลการประเมินจากประเมินตามประเมินมาตรฐานการท่องเทีย่ วโดยชุมชน จากคณะกรรมการเป็ นผู้
ประเมินจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีชุมชนจานวน 10 ชุมชน ผ่านประเมินตามประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ซึง่ ชุมชนทีผ่ ่านอยู่ในระดับดีเยีย่ มมี 2 ชุมชน คือ ชุมชนท่องเทีย่ วบ้านบ่อเจ็ดลูก และชุมชนท่องเที่ยวบ้านเขาพญา
บังสา ผ่านอยู่ในระดับดี มี 4 ชุมชน คือ ชุมชนท่องเทีย่ วบ้านทุ่งสะโบ๊ะ ชุมชนท่องเทีย่ วบ้านบุโบย ชุมชนท่องเทีย่ วบ้านบา
กันเคย และชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกตรี และผ่านอยู่ในระดับพอใช้ 4 ชุมชน คือ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกพยอม ชุมชน
ท่องเทีย่ วบ้านบากันใหญ่ ชุมชนท่องเทีย่ วบ้านหัวทาง และชุมชนท่องเทีย่ วบ้านหัวหิน
คาสาคัญ: การพัฒนาศักยภาพชุมชน ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล

บทนา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ให้ความหมายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้ว่า “การท่องเที่ยวอย่างมี
ความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติทม่ี เี อกลักษณ์เฉพาะถิน่ และแหล่งวัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับระบบนิเวศในพืน้ ที่ โดยมี
กระบวนการเรียนรูร้ ่วมกันของผูท้ ่เี กีย่ วข้อง ภายใต้การจัดการสิง่ แวดล้อม เป็ นการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยังยื
่ น” ซึง่ มองว่าคนและชุมชนเข้าไปมีบทบาทในการท่องเทีย่ วเชิง
นิเวศ ในลักษณะของการเข้าไปมีส่วนร่วมกับส่วนต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีแหล่งธรรมชาติเป็ นฐาน (การท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทย. 2553: 3)
บทเรียนของการพัฒนาประเทศ โครงการพัฒนาหลายโครงการเป็ นโครงการที่ดแี ต่ไม่สามารถทาได้เนื่องจาก
มองทีโ่ ครงการเป็ นตัวตัง้ ไม่ได้มองทีป่ ระชาชน เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชนจะสร้างความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของและเป็ น
จุดเริม่ ต้นของการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น ด้วยเหตุน้ี การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มคี วามยังยื
่ นจะต้องยึดชุมชนเป็ นศูนย์กลาง จึงเกิด
แนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน (community base sustainable tourism) ขึ้น ซึ่งหมายถึง การท่องเที่ยวที่คานึงถึง
ความยังยื
่ นของสิง่ แวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กาหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมี
บทบาทเป็ นเจ้าของมีสทิ ธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ ผู้มาเยือน โดยมองว่าการท่ องเที่ยวต้องท างาน
ครอบคลุม 5 ด้าน พร้อมกัน ทัง้ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม โดยมีชุมชนเป็ นเจ้าของและมีสว่ นใน
การจัดการ ขณะเดียวกัน การท่องเที่ยวโดยชุมชนยังสามารถเป็ นเครื่องมือในการพัฒนา โดยใช้การท่องเทีย่ วเป็ นเงื่อนไข
และสร้างโอกาสให้องค์กรชุมชนเข้ามามีบทบาทสาคัญในการวางแผนและกาหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนด้วย
ตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในชุมชนที่มแี นวโน้มว่าการท่องเที่ยวจะรุกคืบเข้าไปถึง หรือต้องการเปิ ดเผยชุมชนของตนให้
เป็ นทีร่ จู้ กั ในวงกว้าง โดยจะต้องส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูเ้ กีย่ วกับการวางแผน การบริหารจัดการทรัพยากร

-หน้า 3และกระจายอานาจการตัดสินใจโดยเน้นความสาคัญของการจัดการธรรมชาติแวดล้อมและใช้การท่องเทีย่ วเป็ นเครื่องมือใน
การพัฒนาชุมชนไปพร้อมกัน
ั่
จังหวัดสตูลเป็ นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ตงั ้ อยู่ระหว่างจังหวัดตรังและจังหวัดสงขลา ฝงทะเลอั
นดามันมีแนวโน้มการ
เติบโตด้านการท่องเทีย่ วตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2547 เป็ นต้นมา เฉลีย่ ถึงเกือบร้อยละ 20 ต่อปี โดยจังหวัดสตูลมีนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ ณ ปี 2551 คิดเป็ นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 10.83 โดยมีแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าคัญทัง้ แหล่งท่องเทีย่ วทาง
ธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัตศิ าสตร์จานวนมาก ได้แก่ พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติจงั หวัดสตูล (คฤหาสน์กูเด็น)
มัสยิดกลางจังหวัดสตูล อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เกาะกลาง เกาะไข่ เกาะอาดัง เกาะหินงาม เกาะบุโหลน อุทยานแห่งชาติทะเล
บัน อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะเภตรา แหลมตันหยงโปและหาดทรายยาว หาดปากบารา น้ าตกวังสายทอง น้าตกธารา
สวรรค์ น้ าตกปาหนัน น้ าตกธารปลิว ถ้าเจ็ดคด ถ้าภูผาเพชร ถ้าลอดปูยู ถ้าวังกลาง โดยในแต่ละปี มนี กั ท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทย
และต่างประเทศเข้ามาท่องเทีย่ วจังหวัดสตูลจานวนมาก ซึง่ ในปี 2551 รวมทัง้ สิน้ 760,396 คน และสามารถทารายได้ให้กบั
จังหวัด ประมาณ 1,739.68 ล้านบาท (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล. 2554: 21) โดยจังหวัดสตูลมีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาด้าน
การท่องเทีย่ วเพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวติ ประชาชนในพื้นที่ดงั จะเห็นได้จาก
จังหวัดสตูลได้กาหนดวิสยั ทัศน์ว่า เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเกษตรได้มาตรฐาน เมืองสวรรค์ชายแดนใต้ โดยในปี พ.ศ.
2556 ได้กาหนดยุทธศาสตร์จงั หวัดสตูลว่าพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศทีห่ ลากหลายให้ได้มาตรฐานระดับสากลและเป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาการท่องเทีย่ ว พบว่า มีทงั ้ ปจั จัยบวกและปจั จัย
ลบ โดยปจั จัยบวก ได้แก่มแี หล่งท่องเทีย่ วหลากหลาย ทัง้ ทะเล ปา่ ไม้ ถ้า ปา่ ชายเลน น้าตก แหล่งท่องเทีย่ วยังเป็ นธรรมชาติ
บริสุทธิอยู
์ ่มาก มีธุรกิจท่องเที่ยวครบวงจร มีท่าเรือสนับสนุ น มีอาหารทีส่ ด สะอาด ราคาไม่แพง มีนโยบายของทุกภาคส่วน
สนับสนุน เริม่ มีโรงแรมแบบ Boutique Hotel และเป็ นทางเลือกสาหรับ Niche Market และปจั จัยลบ ได้แก่บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
ขาดทักษะการต้อนรับและสื่อสาร แรงงานคุณภาพเริม่ ขาดแคลน ไม่มีสนามบินและเที่ยวบินตรง การประสานงานระหว่าง
ภาครัฐกับเอกชน โดยเฉพาะการให้ขอ้ มูลการท่องเที่ยวไม่ดีพอ ขาดการติดตามกลยุทธ์อย่างเป็ นระบบ อาหารทะเล และ
ค่าใช้จ่ายการเดินทางแพงขึน้ จากราคาน้ ามัน โรงแรมและทีพ่ กั มีน้อย และไม่ได้มาตรฐาน (เฉพาะบางพืน้ ที่ และในช่วง High
Season) ซึ่งหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันปรับปรุงพัฒนา โดยส่งเสริม สนับสนุ นการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบครบวงจร ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วและขยายตลาดการท่องเที่ยวโดยเฉพาะทางทะเล ทีเ่ น้นการ
ท่องเทีย่ วเชิงคุณภาพ พัฒนาบุคลากร และเสริมสร้างความพร้อมแก่ชุมชนรองรับการท่องเทีย่ ว พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว และ
โครงสร้างพืน้ ฐานสนับสนุ นให้มมี าตรฐานการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้มี
ความสะดวก ปลอดภัย พัฒนาการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ของการบริการระบบโทรคมนาคมและการสือ่ สาร
วิทยาลัยชุมชนสตูลจัดการศึกษาความต้องการของชุมชน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว จากงานวิจยั ศึกษาความต้องการการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสตูล ปี
การศึกษา 2555 (กลุ่มอาชีพด้านการท่องเที่ยว) พบว่า ความต้องการในการฝึ กอบรมหลักสูตรระยะสัน้ ในกลุ่มอาชีพด้าน
การท่องเที่ยว อันดับ 1 คือการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน หลักสูตรการบริหารจัดการโฮมสเตย์ เพื่อเป็ นการเตรียม
ความพร้อมด้านที่พกั และหลักสูตรอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการท่ องเที่ยว โดยทีผ่ ่านมาวิทยาลัยชุมชนสตูลได้ดาเนินการจัด
ฝึ กอบรม ตัง้ แต่ปีงบประมาณ 2551-ปจั จุบนั รวมทัง้ สิน้ 800 กว่าคน และในปี งบประมาณ 2556 - 2558 (วิทยาลัยชุมชน
สตูล. 2555: 25) วิทยาลัยชุมชนสตูลวางแผนในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน จานวน 20 ชุมชน เพื่อยกระดับรายได้ และ
คุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนให้ดขี น้ึ จากเหตุผลดังกล่าว คณะผูว้ จิ ยั จึงสนใจในการศึกษาการพัฒนาศักยภาพของชุมชน
เพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสตูล เพื่อทราบปญั หา และความต้องการด้านการจัดการ
การท่องเที่ยวของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทีน่ ามาสู่การพัฒนาศักยภาพในการจัดการความรูด้ ้านการจัดการการ
ท่ องเที่ยวในรูปแบบของหลักสูตรเพื่อยกระดับชุ มชนตามบริบทในแต่ ละพื้นที่ด้านการท่ องเที่ยวให้เป็ นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูลต่อไป

-หน้า 4-

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
การวิจยั เรื่องการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สตูล กาหนดวัตถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี้
1. เพื่อศึกษาศักยภาพ ปญั หา และความต้องการด้านการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ ว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล
2. เพื่อจัดการความรู้ด้านการจัดการการท่ องเที่ยวในรูปแบบของหลักสูตรพัฒ นาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ดา้ นอาชีพและคุณภาพชีวติ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล
4. เพื่อประเมินผลการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดสตูล

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สตูล ดาเนินการโดยใช้ระเบียบวิธวี ทิ ยาการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (PAR: participatory action research) โดยมี
ขัน้ ตอนในการดาเนินการ 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาศักยภาพ ปั ญหา และความต้องการด้านการจัดการการท่องเที่ ยวของชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล
คณะผู้วจิ ยั ได้ดาเนินการศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง เพื่อให้
ได้มาซึง่ ข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับศักยภาพ ปญั หา และความต้องการด้านการจัดการการท่องเทีย่ วของชุมชนในปจั จุบนั โดย
นาข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวนาไปยังการสนทนากลุ่ม (focus group) โดยจัดทาหนังสือขอความอนุ เคราะห์เพื่อเข้าร่วมการ
สนทนากลุ่มไปยังผู้ท่เี กี่ยวข้อง ผู้มสี ่วนได้เสีย ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากส่วนราชการจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล การท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดสตูล วิทยาลัยชุมชนสตูล องค์การบริหารส่วนตาบล และตัวแทนจากประชาชน
ชุมชนท่องเทีย่ ว 14 ชุมชน ทีแ่ บ่งเป็ น 3 พืน้ ที่ คือ 1) พืน้ ทีภ่ ูเขา จานวน 1 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านถ้าภูผาเพชร 2) พืน้ ที่
ั่
ทุ่งนา จานวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านพญาบังสา (ควนโพธิ)์ ชุมชนเกตรี และ3) พืน้ ทีช่ ายฝงทะเล
และเกาะ จานวน 11
ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านหัวทาง ชุมชนบ้านตามะลัง ชุมชนบ้านบากันเคย ชุมชนบ้านบากันใหญ่ ชุมชนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ
ชุมชนบ้านวังตง ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก ชุมชนบ้านบุโบย ชุมชนบ้านโคกพะยอม ชุมชนบ้านหัวหิน และชุมชนบ้านสาคร
จากนัน้ ดาเนินการศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วในจังหวัดสตูล และการสร้างเครื่องมือในการวิจยั เพื่อกาหนด
ขอบข่ายในการจัดทาเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ซึง่ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั วิจยั ได้แก่ การสนทนากลุ่ม (focus group) โดย
ใช้การสัมภาษณ์แบบกึง่ มีโครงสร้าง (structured interview) และแบบสอบถามทีเ่ ป็ นแบบสารวจรายการและแบบปลายเปิ ด
ทาการหาค่าความเที่ยงตรง และความเชื่อมัน่ โดยมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.85 ดาเนินการสนทนากลุ่ม เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลการท่องเทีย่ วในจังหวัดสตูล ข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับศักยภาพ ปญั หา และความต้องการด้านการจัดการการท่องเทีย่ ว
ของชุ มชนในป จั จุบ ัน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) แล้วบรรยายเป็ นความเรียง
เพื่อให้ได้สารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับศักยภาพ ปญั หา และความต้องการด้านการจัดการการท่องเทีย่ วของชุมชนเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล เพื่อนาไปสู่การจัดการความรู้ดา้ นการจัดการการท่องเที่ยวใน
แต่ละพืน้ ทีข่ องจังหวัดสตูล

-หน้า 5ขัน้ ตอนที่ 2 การจัดการความรู้ด้านการจัดการการท่ องเที่ ยวในรูปแบบของหลักสูตรพัฒนาทักษะและ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล
คณะผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาศักยภาพ ปญั หา และความต้องการด้านการจัดการการท่องเทีย่ วของ
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทัง้ 14 ชุมชน มาดาเนินการสร้าง พัฒนาและปรับปรุง กลุ่มหลักสูตรพัฒนาทักษะและ
เสริมสร้างประสบการณ์ดา้ นอาชีพและคุณภาพชีวติ ได้ทงั ้ หมด 4 กลุ่มหลักสูตร คือ กลุ่มที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพด้าน
ทีพ่ กั จานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการบริหารจัดการโฮมสตย์ กลุ่มที่ 2 ด้านการพัฒนาศักยภาพด้านอาหาร จานวน 4
หลักสูตร คือ หลักสูตรอาหารไทยยอดนิยม หลักสูตรอาหารพื้นเมืองทัวไป
่ หลักสูตรอาหารมุสลิมพื้นเมือง และหลักสูตร
อาหารขนมเพื่อธุรกิจ กลุ่มที่ 3 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา จานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร และหลักสูตรภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร และกลุ่มที่ 4 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ จานวน 3
คือ หลักสูตรการท่องเที่ยวโดยชุมชน หลักสูตรผู้นาเที่ยวชุมชน และหลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มการท่องเทีย่ ว โดยมี
ขัน้ ตอนการพัฒนาหลักสูตรไปตามระบบการพัฒนาตามระบบของวิทยาลัยชุมชนสตูล ที่ประกอบไปด้วย 1) การศึกษา
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ เชิงเนื้อหาในหลักสูตร และการสร้างและพัฒนาหลักสูตร 2) การจัดทาร่างหลักสูตรพัฒนา
ทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ ด้านอาชีพและคุ ณภาพชีวิต 3) ส่ งร่ างกลุ่ ม หลัก สูตรพัฒ นาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ดา้ นอาชีพและคุณภาพชีวติ ให้กบั ผูเ้ ชีย่ วชาญแต่ละกลุ่มหลักสูตรเพื่อพิจารณาขัน้ ต้น และแก้ไขปรับปรุงตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ 4) จากนัน้ เชิญผู้เชี่ยวชาญแต่ ละกลุ่ม หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ ด้าน
อาชีพและคุณภาพชีวติ มาทาการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อให้ได้หลักสูตรที่มคี วามสมบูรณ์ มากยิง่ ขึน้ และ5) ทดลองใช้แต่ละ
หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ดา้ นอาชีพและคุณภาพชีวติ พร้อมทัง้ แก้ไขปรับปรุง โดยผูเ้ ชีย่ วชาญใน
การพิจารณาร่างกลุ่มหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ดา้ นอาชีพและคุณภาพชีวติ และวิพากษ์หลักสูตร
ประกอบไปด้วย 1) ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขากลุ่มหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ
ชีวติ จานวน 5 คน 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน จานวน 2 คน และ3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจยั วัดผล และ
ประเมินผล จานวน 2 คน มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามเพื่อพิจารณาร่างกลุ่มหลักสูตรพัฒนา
ทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ ด้านอาชีพและคุณภาพชีวติ เป็ นแบบลักษณะมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 2) แบบ
สัมภาษณ์ เพิ่มเติมร่างกลุ่มหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ ด้านอาชีพและคุณภาพชีวติ และ3) การ
สนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อวิพากษ์หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ดา้ นอาชีพและคุณภาพชีวติ ทา
การการวิเคราะห์ ข้อ มู ลเชิงปริม าณจากแบบสอบถามเพื่ อพิ จารณาร่ างกลุ่ ม หลัก สู ต รพัฒ นาทัก ษะและเสริม สร้าง
ประสบการณ์ ด้านอาชีพและคุ ณภาพชีวิต โดยหาค่ าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนด
ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ์เพิม่ เติมร่างกลุ่มหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ดา้ นอาชีพและ
คุณภาพชีวติ และการสนทนากลุ่มเพื่อวิพากษ์หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ดา้ นอาชีพและคุณภาพชีวติ
ทาการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามประเด็นแล้วบรรยายเป็ นความเรียง
ขัน้ ตอนที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดสตูล
คณะผูว้ จิ ยั นากลุ่มหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ดา้ นอาชีพและคุณภาพชีวติ จากขัน้ ตอน
ที่ 2 การจัดการความรูด้ ้านการจัดการการท่องเทีย่ วในรูปแบบของหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ดา้ น
อาชีพและคุณภาพชีวติ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล ลงสูพ่ น้ื ทีท่ งั ้ 14 ชุมชน ทีม่ คี วามต้องการทีแ่ ตกต่างกัน
ในแต่ ละพื้นที่ เพื่อใช้ในการการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่ องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดสตูล โดยการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มหลักสูตร คือ กลุ่มที่ 1 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านที่พกั กลุ่มที่ 2
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านอาหาร กลุ่มที่ 3 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา และกลุ่มที่ 4 หลักสูตรการ
พัฒนาศักยภาพด้านการบริการ ดาเนินการตามแบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและทดสอบหลัง (Onegroup Pretest Posttest Design) โดยมีเครื่องมือทีใ่ ช้ในการดาเนินการวิจยั คือ แบบทดสอบจานวน 4 ฉบับ คือ 1) แบบทดสอบ
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พัฒนาศักยภาพด้านภาษา และ4) แบบทดสอบหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ โดยมีฉบับละ 20 ข้อ ที่ได้ทา
การสร้างและพัฒนาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เสนอยังผูเ้ ชีย่ วชาญทีป่ ระกอบไปด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้าน
เนื้อหาตามกลุ่มหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวติ จานวน 5 คน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรและการสอน จานวน 2 คน และผู้เชีย่ วชาญด้านการวิจยั วัดผล และประเมินผล จานวน 2 คน ทาการหาค่า
คุณภาพด้านความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา ทดลองใช้ (try-out) หาค่ าความยากง่าย ค่าอานาจจ าแนก และค่ าความเชื่อมัน่
ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบที แบบสองกลุ่มไม่อสิ ระจากกัน
ขัน้ ตอนที่ 4 การประเมิ น ผลการพัฒ นาศักยภาพของชุ ม ชนเพื่ อส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยว ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล
หลังจากจัดการเรียนการสอนตามกลุ่ม ทัง้ 4 กลุ่มหลักสูตร คณะผู้วิจยั น าดาเนิ นการประเมินผลการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล โดยการดาเนินงานในขัน้ ตอนที่
4 ให้ความสาคัญกับประเมินเพื่อค้นสารสนเทศเพื่อใช้ในการปรับปรุงการดาเนินการ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ
เสริมสร้างพลัง (empowerment evaluation) เป็ นการประเมินที่เน้ นในส่วนของกระบวนการ โดยเริม่ ต้นจากปจั จัยนาเข้า
ั หาและอุปสรรคของการ
กระบวนการและผลที่ได้ของกระบวนการเริ่มแรกของการวิจยั และยังให้ความส าคัญ ต่ อป ญ
ดาเนินการตลอดระยะเวลาของการดาเนิ นงาน เพื่อเป็ นข้อมูลย้อนกลับ และได้มีโอกาสร่วมกั นแก้ไขปญั หาอุปสรรคที่
เกิดขึน้ ระหว่างการดาเนินการ โดยใช้หลักการจัดการของการประเมินแบบกัลยาณมิตร (peer reviews) โดยผูม้ สี ่วนได้เสีย
(stakeholder) ทีป่ ระกอบด้วยตัวแทนจากส่วนราชการจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล การท่องเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดสตูล วิทยาลัยชุมชนสตูล องค์การบริหารส่วนตาบล และตัวแทนจากประชาชนชุมชนท่องเทีย่ ว 14 ชุมชน เครื่องมือ
ทีใ่ ช้ในการเก็บรวบข้อมูล ใช้การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิแบบมีส่วนร่วมเป็ นเครื่องมือที่สาคัญประกอบกับการสอบถามผลการ
ดาเนินการด้วยการสัมมนาด้วยแบบสอบถาม โดยการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมการประเมินกระบวนการมีส่วน
ร่วมประเมินกระบวนการการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สตู ล เป็ นการเปิ ดเวทีสมั มนาเชิงปฏิบ ัติการแบบมีส่วนร่ วมทางวิชาการ เพื่อสรุปแนวทางร่วมกันในการดาเนิ นงาน
ประกอบการใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถามผลการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม ตามประเด็นต่างๆ มีลกั ษณะเป็ น
แบบปลายเปิ ด (open ended) โดยแบบสอบถามดังกล่าวถูกสร้างบนฐานของการประเมินตามรูปแบบแบบเสริมสร้างพลัง ที่
เน้นการประเมินแบบที่เน้นในส่วนของกระบวนการ โดยเริม่ ต้นจากปจั จัยนาเข้า กระบวนการและผลทีไ่ ด้ และผลจากการ
ประเมินนี้ทาให้ได้สารสนเทศเกีย่ วกับปญั หา และอุปสรรคในการดาเนินการของโครงการทีเ่ กีย่ วกับการมีสว่ นร่วมทีน่ าไปสูก่ าร
ปรับการดาเนินงานทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ นาเสนอผลการสรุปประเด็น วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) แล้ว
บรรยายเป็ นความเรียง นอกจากนี้คณะผูว้ จิ ยั ดาเนินการประเมินผลกระทบระยะยาว (impact) ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ 14 ชุมชน ทีไ่ ด้รบั
การพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล หลังจากการดาเนินการ
ไปแล้ว ประมาณ 6 เดือน โดยใช้แบบประเมินตามมาตรฐานการท่องเทีย่ วโดยชุมชน จากสานักท่องเทีย่ วโดยชุมชนองค์การ
บริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพื่อการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการเป็ นผู้
ประเมินจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทาการหาวิเคราะห์ขอ้ มูลหาค่าคะแนนรวม ค่าร้อยละ และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ทก่ี าหนด

สรุปผลการวิ จยั
การวิจยั เรื่องการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สตูล สรุปผลการวิจยั ได้ ดังนี้
1. ชุมชนทัง้ 14 ชุมชน ทีแ่ บ่งเป็ น 3 พืน้ ที่ คือ 1) พืน้ ทีภ่ ูเขา จานวน 1 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านถ้าภูผาเพชร
ั่
2) พื้นที่ทุ่งนา จานวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านพญาบังสา (ควนโพธิ)์ ชุมชนเกตรี และ3) พื้นที่ชายฝงทะเล
และเกาะ
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สะโบ๊ะ ชุมชนบ้านวังตง ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก ชุมชนบ้านบุโบย ชุมชนบ้านโคกพะยอม ชุมชนบ้านหัวหิน และชุมชนบ้าน
สาคร มีความต้องการในการการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ วที่สอดคล้องกับตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดสตูล พอสรุปได้ว่า “สตู ลเมืองท่ องเที่ยวเชิงนิ เวศ การเกษตรได้มาตรฐาน เมืองสวรรค์ชายแดนใต้ ”
กล่าวคือ มีความต้องการที่แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดสตูลได้ดาเนินการซ่อมแซมปรับปรุง
ท่าเรือปากบารา (เดิม) เป็ นท่าเรือท่องเที่ยวและท่าเรือเอนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อรองรับนักท่องเทีย่ วทีเ่ พิม่ ขึน้
ทุกปี 2) การค้าชายแดน ท่าเรือน้ าลึกปากบารา มีความสาคัญยิง่ ทีท่ ุกภาคส่วนจะต้องผลักดันให้เกิดขึน้ ซึ่งหากโครงการ
ดังกล่าวดาเนินแล้วเสร็จจะเกิดประโยชน์ กบั ประชาชนจังหวัดสตูลและภาคใต้ตอนล่าง สามารถเชื่อมต่ อการค้ากับกลุ่ม
ประเทศแทบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (อินเดีย บังคลาเทศ) ตะวันออกกลาง และยุโรปได้อย่างกว้างขวาง และ3 ระบบการ
ขนส่ง Logistic โครงการก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร เชื่อมจังหวัดสตูล – ตรัง – กระบี่ – พังงา – ภูเก็ต ต้องเร่งดาเนินการ
ั ่ นดามัน แต่เมื่อพิจารณาลงรายละเอียดเชิงลึกพบว่า ในภาพรวมพบว่า 14 ชุมชน
เพราะเป็ นเส้นทางเศรษฐกิจสายหลักฝงอั
ทีเ่ ป็ นฐานการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่สามารถแบ่งความต้องการได้เป็ น 4 กลุ่ม
ตามระละเอียดแต่ละชุมชน ได้ตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ความต้องการการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชน ตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดสตูล
ชุมชน
1. ชุมชนบ้านถ้าภูผาเพชร

2. ชุมชนบ้านพญาบังสา
3. ชุมชนเกตรี
4. ชุมชนบ้านหัวทาง
5. ชุมชนบ้านตามะลัง
6. ชุมชนบ้านบากันเคย
7. ชุมชนบ้านบากันใหญ่

8. ชุมชนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ

การบริหารจัดการ
โฮมสเตย์
การบริหารจัดการ
โฮมสเตย์
การบริหารจัดการ
โฮมสเตย์
การบริหารจัดการ
โฮมสเตย์
การบริหารจัดการ
โฮมสเตย์
การบริหารจัดการ
โฮมสเตย์

ความต้องการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร
ด้านอาหาร
ด้านภาษา
ด้านการบริการ
อาหารไทย
ภาษาอังกฤษ การบริหารจัดการกลุ่ม
ยอดนิยม
เพื่อการสือ่ สาร
การท่องเทีย่ ว
โดยชุมชน
อาหารพืน้ เมือง
ภาษาอังกฤษ
ผูน้ าเทีย่ วชุมชน
ทัวไป
่
เพื่อการสือ่ สาร
อาหารไทย
ภาษาอังกฤษ
การจัดท่องเทีย่ ว
ยอดนิยม
เพื่อการสือ่ สาร
โดยชุมชน
อาหารพืน้ เมือง
ภาษาอังกฤษ
ผูน้ าเทีย่ วชุมชน
ทัวไป
่
เพื่อการสือ่ สาร
หลักสูตรอาหาร
ผูน้ าเทีย่ วชุมชน
มุสลิมพืน้ เมือง
อาหารไทยยอด
ภาษาอังกฤษ
ผูน้ าเทีย่ วชุมชน
นิยม
เพื่อการสือ่ สาร
หลักสูตรอาหาร
ภาษาอังกฤษ
ผูน้ าเทีย่ วชุมชน
มุสลิมพืน้ เมือง
เพื่อการสือ่ สาร

การบริหารจัดการ
โฮมสเตย์

อาหารพืน้ เมือง
ทัวไป
่

ด้านทีพ่ กั
การบริหารจัดการ
โฮมสเตย์

ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสือ่ สาร

การบริหารจัดการกลุ่ม
การท่องเทีย่ ว
โดยชุมชน

-หน้า 8ตารางที่ 1 ความต้องการการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชน ตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดสตูล (ต่อ)
ชุมชน
9. ชุมชนบ้านวังตง
10 ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก

11. ชุมชนบ้านบุโบย
12. ชุมชนบ้านโคกพะยอม

13. ชุมชนบ้านหัวหิน
14. ชุมชนบ้านสาคร

ด้านทีพ่ กั
การบริหารจัดการ
โฮมสเตย์
การบริหารจัดการ
โฮมสเตย์
การบริหารจัดการ
โฮมสเตย์
การบริหารจัดการ
โฮมสเตย์
การบริหารจัดการ
โฮมสเตย์
การบริหารจัดการ
โฮมสเตย์

ความต้องการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร
ด้านอาหาร
ด้านภาษา
ด้านการบริการ
ภาษามลายู
การจัดท่องเทีย่ ว
เพื่อการสือ่ สาร
โดยชุมชน
หลักสูตรอาหาร
ภาษามลายู
การบริหารจัดการกลุ่ม
ขนมเพื่อธุรกิจ
เพื่อการสือ่ สาร
การท่องเทีย่ ว
โดยชุมชน
อาหารพืน้ เมือง
ภาษามลายู
การจัดท่องเทีย่ ว
ทัวไป
่
เพื่อการสือ่ สาร
โดยชุมชน
หลักสูตรอาหาร
ภาษาอังกฤษ การบริหารจัดการกลุ่ม
ขนมเพื่อธุรกิจ
เพื่อการสือ่ สาร
การท่องเทีย่ ว
โดยชุมชน
อาหารพืน้ เมือง
ภาษาอังกฤษ
ทัวไป
่
เพื่อการสือ่ สาร
หลักสูตรอาหาร
ภาษามลายู
การจัดท่องเทีย่ ว
มุสลิมพืน้ เมือง
เพื่อการสือ่ สาร
โดยชุมชน

โดยคณะผู้ทาวิจยั ได้นาข้อมูลจากการศักยภาพ ปญั หา และความต้องการด้านการจัดการการท่องเที่ยวของ
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล มาเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการความรู้
ด้านการจัดการการท่องเทีย่ วในรูปแบบของหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ดา้ นอาชีพและคุณภาพชีวติ
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล
2. คณะผูว้ จิ ยั ดาเนินการจัดการความรูด้ า้ นการจัดการการท่องเทีย่ วในรูปแบบของหลักสูตรพัฒนาทักษะและ
เสริมสร้างประสบการณ์ ด้านอาชีพและคุ ณภาพชีวิต ตามแผนยุ ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตู ล โดยสามารถจัดท า
หลักสูตรทีส่ อดคลองกับความต้องการและสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ ปญั หา และความต้องการของ
ชุมชน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล แบ่งหลักสูตรได้ 4 กลุ่มหลักสูตร คือ กลุ่มที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพ
ด้านที่พ ัก จานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการบริหารจัดการโฮมสตย์ กลุ่มที่ 2 ด้านการพัฒนาศักยภาพด้านอาหาร
จานวน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรอาหารไทยยอดนิยม หลักสูตรอาหารพืน้ เมืองทัวไป
่ หลักสูตรอาหารมุสลิมพื้นเมือง และ
หลักสูตรอาหารขนมเพื่อธุ รกิจ กลุ่ มที่ 3 หลักสูตรการพัฒ นาศักยภาพด้านภาษา จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และหลักสูตรภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร และกลุ่มที่ 4 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการ
บริการ จานวน 3 คือ หลักสูตรการท่องเทีย่ วโดยชุมชน หลักสูตรผูน้ าเทีย่ วชุมชน และหลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มการ
ท่องเทีย่ ว โดยแต่ละหลักสูตรมีองค์ประกอบตามตามระบบการพัฒนาตามระบบของวิทยาลัยชุมชนสตูล ทีป่ ระกอบด้วย 1)
หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3) คาอธิบายรายวิชา 4) ความรูพ้ น้ื ฐานของผูเ้ รียน 5) สมรรถนะผูจ้ บการ
ฝึ กอบรมที่พึงประสงค์ 6) ผู้เข้ารับการฝึ กอบรมจบแล้วสามารถประกอบอาชีพ/ปฏิบตั ิงาน 7) แผนการจัดการเรียนรู้ 8)
เกณฑ์การประเมิน 9) เกณฑ์การวัดผลประเมินผล 10) วัสดุ – อุปกรณ์ 11) จานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม 12) งบประมาณใน
การดาเนินการ 13) ค่าใช้จ่ายรายหัว 14) ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 14.1) แหล่งศึกษาค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้

-หน้า 914.2) ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน 14.3) สถานที่จดั การเรียนรู้/กลุ่มเป้าหมาย โดยผลการพิจารณาร่างกลุ่มหลักสูตรพัฒนา
ทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต จากผู้เชี่ยวชาญ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 โดยผูเ้ ชีย่ วชาญให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมตามโดยการสัมภาษณ์ และการ
สนทนากลุ่ม เพื่อวิพากษ์หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ดา้ นอาชีพและคุณภาพชีวติ ของแต่ละหลักสูตร
โดยคณะผูว้ จิ ยั ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามคาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญ
3. ผลการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล
โดยการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มหลักสูตร คือ 1) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านที่พ ัก 2) หลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพด้านอาหาร 3) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา และกลุ่มที่ 4 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ
ดาเนินการตามแบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและทดสอบหลัง (One-group Pretest Posttest Design)
ผลการศึกษาดังรายระเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล

1.
2.
3.
4.

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของชุมชน
เพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านทีพ่ กั
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านอาหาร
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ

ก่อนเรียน

หลังเรียน

X

S.D.

X

S.D.

11.51
10.98
11.18
10.62

1.70
2.16
1.91
1.93

15.94
16.33
13.03
16.02

1.29
1.36
2.55
1.19

t

sig

20.69**
15.49**
4.51**
23.89**

0.00
0.00
0.00
0.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดสตูล มีผลการเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามกลุ่มหลักสูตรการ
พัฒนาศักยภาพด้านทีพ่ กั หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านอาหาร หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา และหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
4. การประเมินผลการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดสตูล โดยการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมการประเมินกระบวนการมีสว่ นร่วมประเมินกระบวนการการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล โดยใช้การประเมินแบบเสริมสร้าง
พลังอานาจ จากผู้มสี ่วนได้เสีย ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากส่วนราชการจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล การ
ท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดสตูล วิทยาลัยชุมชนสตูล องค์การบริหารส่วนตาบล และตัวแทนจากประชาชนชุมชนท่องเทีย่ ว 14
ชุมชน ให้ความสาคัญกับทรัพยากรเดิมที่มอี ยู่ในชุมชนที่เป็ นฐานรากของการของท่องเที่ยวในชุมชนอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะ
เป็ นวิถีการดารงชีวติ จารีต ประเพณี วัฒนธรรมถิ่น ลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ ของชุมชน เพื่อเป็ นจุดสนใจของแต่ละ
ชุมชน สร้างและค้นหาความมีเสน่หข์ องอัตลักษณ์ โดยมีความต้องการให้มหี น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามาให้ความรูค้ วามเข้าใจ
ในการเชิดชู บริบทของชุ มชนที่มีความแตกต่ างลักษณะเด่ น รวมถึงกระบวนการในการดาเนิ นงานให้กลายเป็ นการ
ด าเนิ น งานเชิงธุ รกิจในรู ป แบบของการท่ องเที่ ยวโดยชุ ม ชน ที่พ ร้อมในการต้ อนรับ นั ก ท่ องเที่ยวทัง้ ชาวไทย และ
ชาวต่างชาติทพ่ี ร้อมต้อนรับสู่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ผลการประเมินจากประเมินตามประเมินมาตรฐานการ
ท่องเทีย่ วโดยชุมชน จากคณะกรรมการเป็ นผูป้ ระเมินจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รายละเอียด ดังตารางที่ 3

-หน้า 10ตารางที่ 3 ผลการประเมินมาตรฐานการท่องเทีย่ วโดยชุมชน จากคณะกรรมการเป็ นผูป้ ระเมินจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อชุมชน
ชุมชนท่องเทีย่ วบ้านบ่อเจ็ดลูก
ชุมชนท่องเทีย่ วบ้านเขาพญาบังสา
ชุมชนท่องเทีย่ วบ้านทุ่งสะโบ๊ะ
ชุมชนท่องเทีย่ วบ้านบุโบย
ชุมชนท่องเทีย่ วบ้านบากันเคย
ชุมชนท่องเทีย่ วบ้านเกตรี
ชุมชนท่องเทีย่ วบ้านโคกพยอม
ชุมชนท่องเทีย่ วบ้านบากันใหญ่
ชุมชนท่องเทีย่ วบ้านหัวทาง
ชุมชนท่องเทีย่ วบ้านหัวหิน

คะแนนรวม
145
146
134
131
125
122
119
118
115
111

คิดเป็ นร้อยละ
90.00%
85.40%
78.36 %
76.60%
73.10%
71.34%
69.59%
69.00%
67.25%
64.91%

ระดับมาตรฐาน
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้

จากตารางที่ 3 พบว่า มีชุมชนจานวน 10 ชุมชน ผ่านประเมินตามประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน
โดยชุมชนทีผ่ ่านอยู่ในระดับดีเยีย่ มมี 2 ชุมชน คือ ชุมชนท่องเทีย่ วบ้านบ่อเจ็ดลูก และชุมชนท่องเทีย่ วบ้านเขาพญาบังสา
ผ่านอยู่ในระดับดี มี 4 ชุมชน คือ ชุมชนท่องเทีย่ วบ้านทุ่งสะโบ๊ะ ชุมชนท่องเทีย่ วบ้านบุโบย ชุมชนท่องเทีย่ วบ้านบากันเคย
และชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกตรี และผ่านอยู่ในระดับพอใช้ 4 ชุมชน คือ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกพยอม ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านบากันใหญ่ ชุมชนท่องเทีย่ วบ้านหัวทาง และชุมชนท่องเทีย่ วบ้านหัวหิน

การวิ จารณ์ และสรุปผลการวิ จยั
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการทัง้ 14 ชุมชน มีความต้องการในการการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วทีส่ อดคล้องกับตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล กล่าวคือจังหวัดสตูลเป็ นเมืองท่องเทีย่ วเชิงนิเวศทาง
ธรรมชาติ เน้ นการเกษตรที่ได้มาตรฐาน ที่เปรียบได้เมืองสวรรค์ชายแดนใต้ มีดินแดนติดประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีความ
ได้เปรียบในการประชาสัมพันธ์เปิ ดพืน้ ทีข่ องจังหวัดสตูลให้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียน อีกทัง้ เตรียมความพร้อม
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูลปี พ.ศ. 2557-2560
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล. 2555: 15) ที่เน้น ให้จงั หวัดสตูลเป็ นเมืองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชัน้ นาของอาเซียน
เมืองเกษตรมาตรฐาน เมืองแห่งความสุข ตามกรอบนิยามของวิสยั ทัศน์ของจัดหวัดสตูล โดยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการทัง้
14 ชุมชน เสนอความต้องการเชิงลึกในการพัฒนาศักยภาพ และความต้องการด้านการจัดการการท่องเทีย่ วของชุมชน และ
สามารถนามาจัดทาเป็ นหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ดา้ นอาชีพและคุณภาพชีวติ แบ่งได้เป็ น 4 กลุ่ม
คือ กลุ่มที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพด้านทีพ่ กั จานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการบริหารจัดการโฮมสตย์ กลุ่มที่ 2 ด้าน
การพัฒนาศักยภาพด้านอาหาร จานวน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรอาหารไทยยอดนิยม หลักสูตรอาหารพื้นเมืองทัวไป
่
หลักสูตรอาหารมุ สลิมพื้นเมือง และหลักสูตรอาหารขนมเพื่อธุรกิจ กลุ่มที่ 3 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา
จานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และหลักสูตรภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร และกลุ่มที่ 4
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ จานวน 3 คือ หลักสูตรการท่องเที่ยวโดยชุมชน หลักสูตรผู้นาเที่ยวชุมชน
และหลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่ มการท่ องเที่ยว โดยแต่ ละหลักสูตรมี การก าหนดจุ ดมุ่ งหมายอย่ างชัดเจน และมี
องค์ประกอบตามตามระบบการพัฒนาตามระบบของวิทยาลัยชุ มชนสตู ล ที่ประกอบด้วย 1) หลักการและเหตุ ผล 2)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3) คาอธิบายรายวิชา 4) ความรูพ้ น้ื ฐานของผูเ้ รียน 5) สมรรถนะผูจ้ บการฝึ กอบรมทีพ่ งึ ประสงค์
6) ผู้เข้ารับการฝึ กอบรมจบแล้วสามารถประกอบอาชีพ/ปฏิบ ัติงาน 7) แผนการจัดการเรียนรู้ 8) เกณฑ์การประเมิน 9)

-หน้า 11เกณฑ์การวัดผลประเมินผล 10) วัสดุ – อุปกรณ์ 11) จานวนผู้เข้ารับการอบรม 12) งบประมาณในการดาเนินการ 13)
ค่าใช้จ่ายรายหัว 14) ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 14.1) แหล่งศึกษาค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ 14.2) ศักยภาพ
อาจารย์ผู้สอน 14.3) สถานที่จดั การเรียนรู/้ กลุ่มเป้าหมาย ผ่านการพิจารณาร่างกลุ่มหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ดา้ นอาชีพและคุณภาพชีวติ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอคล้องกับแนวคิดของ ปราณี สังขะตะวรรธน์ และศิ
ริวรรณ ศรีพหล (2543 : 125 -127 ) เสนอว่าการพัฒนาทีป่ ระกอบด้วย1) การกาหนดจุดมุ่งหมาย โดยผูอ้ อกแบบหลักสูตร
ต้องกาหนดกลุ่มเป้าหมายทีจ่ ะเรียนหลักสูตรนัน้ ให้ชดั เจน เพื่อทีจ่ ะได้เห็นทิศทางในการจัดมวลประสบการณ์และวิธกี ารที่
จัดให้อย่าง 2) การกาหนดเนื้อหาสาระและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ 3) การประเมินการใช้หลักสูตร
หลังจากได้หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ดา้ นอาชีพและคุณภาพชีวติ ได้ดาเนินการจัดการ
เรียนการสอนตามแบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและทดสอบหลัง พบว่า ผู้เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล มีผลการเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ตามกลุ่มหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านทีพ่ กั หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านอาหาร
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ วีรวัฒน์ ไชยคามิง่ (2534 : 113 - 116) ได้ทาการศึกษาวิจยั
เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนภายใต้โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจยั พบว่าบุคลากรในโรงเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
มากกว่าบุคลากรภายนอกโรงเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 จากนัน้ ดาเนินการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อประเมินกระบวนการมีส่วนร่วมประเมินกระบวนการการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยการประเมินแบบเสริมสร้างพลังอานาจ พบว่า ผูม้ สี ่วนได้เสีย ให้ความสาคัญกับทรัพยากรเดิมที่มอี ยู่ในชุมชนที่เป็ น
ฐานรากของการของท่องเที่ยวในชุมชนอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็ นวิถกี ารดารงชีวติ จารีต ประเพณี วัฒนธรรมถิน่ ลักษณะ
ทางกายภาพ ชีวภาพ ของชุมชน เพื่อเป็ นจุดสนใจของแต่ละชุมชน สร้างและค้นหาความมีเสน่ ห์ของอัตลักษณ์ โดยมี
ความต้องการให้มหี น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามาให้ความรูค้ วามเข้าใจในการเชิดชูบริบทของชุมชนทีม่ คี วามแตกต่างลักษณะ
เด่น รวมถึงกระบวนการในการดาเนินงานให้กลายเป็ นการดาเนินงานเชิงธุรกิจในรูปแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่
พร้อมในการต้อนรับนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทย และชาวต่างชาติทพ่ี ร้อมต้อนรับสู่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ผล
การประเมินจากประเมินตามประเมินมาตรฐานการท่องเทีย่ วโดยชุมชน จากคณะกรรมการเป็ นผูป้ ระเมินจากหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้อง พบว่า มีชุมชนจานวน 10 ชุมชน ผ่านประเมินตามประเมินมาตรฐานการท่องเทีย่ วโดยชุมชน โดยชุมชนทีผ่ ่านอยู่
ในระดับดีเยีย่ มมี 2 ชุมชน คือ ชุมชนท่องเทีย่ วบ้านบ่อเจ็ดลูก และชุมชนท่องเทีย่ วบ้านเขาพญาบังสา ผ่านอยู่ในระดับดี มี 4
ชุมชน คือ ชุมชนท่องเทีย่ วบ้านทุ่งสะโบ๊ะ ชุมชนท่องเทีย่ วบ้านบุโบย ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบากันเคย และชุมชนท่องเทีย่ วบ้าน
เกตรี และผ่านอยู่ในระดับพอใช้ 4 ชุมชน คือ ชุมชนท่องเทีย่ วบ้านโคกพยอม ชุมชนท่องเทีย่ วบ้านบากันใหญ่ ชุมชนท่องเทีย่ ว
บ้านหัวทาง และชุมชนท่องเทีย่ วบ้านหัวหิน สอดคล้องกับแนวคิดของวิชยั วงษ์ใหญ่ (2543: 35-40) กล่าวว่า การประเมินผล
ผลิตของหลักสูตร เป็ นการประเมินรวบยอดเพื่อดูผลในช่วงสุดท้ายหลังจากผู้เรียนเรียนจบหลักสูตรแล้ว นอกจากนัน้ ยังอาจ
สอบถามความคิดเห็นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการใช้หลักสูตรและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับชุมชน ตลอดจนความต้องการของชุมชนอีก
ด้วย

กิ ตติ กรรมประกาศ
คณะผู้ วิจ ัย ขอขอบพระคุ ณ ส านั ก บริห ารงานวิท ยาลัย ชุ ม ชน ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มอบทุนวิจยั เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดสตูล” ทีท่ าให้คณะผูว้ จิ ยั เป็ นส่วนหนึ่งในสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการสร้างฐานรากทีส่ ่งผลให้คน
ในชุมชนเห็นคุณค่าของสิง่ ที่ตนมีอยู่นามาสู่การสร้างอาชีพ รายได้ ทามาหากินในชุมชน โดยไม่ต้องออกไปหางานทาใน
เขตเมืองเศรษฐกิจ โดยการสร้างอาชีพการท่องเทีย่ วโดยชุมชนทีส่ อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล

-หน้า 12ขอขอบพระคุณนายนาชัย กฤษณาสกุล ผูอ้ านวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล นางเกษร ปะลาวัน รองผูอ้ านวยการ
วิทยาลัยชุมชนสตูล ทีเ่ ปิ ดโอกาส ส่งเสริม และอานวยความสะดวก ให้คณะผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั จนสาเร็จลุงล่วงไปได้
ด้วยดี ขอขอบพระคุณ ผูเ้ ชีย่ วชาญทุกท่านทีก่ รุณาเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในการตรวจสอบเครื่องมือทีใ่ ช้
ในการศึกษา พร้อมทัง้ ให้คาแนะนาในการแก้ไขเป็ นอย่างดีในการศึกษานี้ ทาให้รายงานฉบับนี้มคี วามสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
ขอขอบคุ ณหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ ตัวแทนจากจังหวัดสตู ล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตู ล การ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนตาบล และตัวแทนจากประชาชนชุ มชนท่ องเที่ยว 14 ชุ มชน และ
หน่วยงานอื่นๆ ทีไ่ ม่ได้กล่าวถึง ทีส่ นับสนุนข้อมูลต่างๆ ให้งานวิจยั ฉบับนี้มคี วามสมบูรณ์มากขึน้ และขอขอบคุณเพื่อนครู
วิทยาลัยชุมชนสตูล ทีม่ สี ว่ นเติมเต็ม และให้ความช่วยเหลือเป็ นอย่างดี ในการวิจยั ครัง้ นี้
เอกสารอ้างอิ ง
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย. แผนแม่บทอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
2553.
ปราณี สังขะตะวรรธน และศิริวรรณ ศรีพหล. “การออกแบบหลักสูตร,” ในประมวลสาระชุ ดวิชาการพัฒนาหลักสูตรและ
วิทยวิธที างการสอน. นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543.
วิชยั วงษ์ใหญ่. กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาหลักสูตร. นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543.
วิทยาลัยชุมชนสตูล. รายงานศึกษาความต้องการการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสตูล ปี การศึกษา 2555. สตูล: วิทยาลัยชุมชน
สตูล, 2555.
วีรวัฒน์ ไชยคามิง่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนภายใต้โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตชนบทยากจน จังหวัดกาฬสินธุ.์ เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2543.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล. แผนพัฒนาสามปี 2555 – 2557. สตูล: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, 2554.

