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บทคัดยอ 

แผนงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนามาตรฐานการทองเท่ียวโดยชุมชนสําหรับภูมิภาคอาเซียนสูความเปนสากล” มี

วัตถุประสงคการวิจัย เพ่ือยกระดับการทองเท่ียวโดยชุมชนในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล มี



วัตถุประสงคเฉพาะ ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาสถานการณการทองเท่ียวโดยชุมชนและแนวทางในการผลักดันใหมาตรฐานการทองเท่ียว

โดยชุมชนไดรับการบรรจุเขาเปนมาตรฐานระดับชาติกรณีศึกษาประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษาเง่ือนไขและขอจํากัดของชุมชนในการ

พัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนเพ่ือการรองรับมาตรฐานการทองเท่ียวโดยชุมชนของไทย 3) เพ่ือศึกษาความตองการของตลาดตอ

มาตรฐานการทองเท่ียวโดยชุมชน กรณีศึกษาประเทศไทยการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  ขอบเขตในการศึกษาเก่ียวของ

กับสถานการณการทองเท่ียวโดยชุมชนในประเทศสมาชิกอาเซียน คลอมคลุมท้ัง 10 ประเทศ  ในการศึกษาแผนงานทําหนาท่ีใน

การบริหารงานโครงการวิจัยยอย 3 โครงการ โดยท่ีโครงการยอยท่ี 1 เนนเรื่องศึกษาสถานการณการทองเท่ียวโดยชุมชน และ

มาตรฐานการทองเท่ียวโดยชุมชนในอาเซียน โครงการวิจัยยอยท่ี 2 เนนศึกษาเจาะลึกในระดับชุมชนถึงเง่ือนไขและขอจํากัดใน

เรื่องมาตรฐานการทองเท่ียวโดยชุมชน    และโครงการยอยท่ี 3 เนนเรื่องความตองการของตลาดตอมาตรฐานการทองเท่ียวโดย

ชุมชน  ในการศึกษาใชการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณผูมีประสบการณในระดับประเทศและภูมภิาค การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวม โดยใชเกณฑมาตรฐานของหลักเกณฑการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในระดับโลก (Global Sustainable Tourism Criteria - 

GSTC) เปนกรอบการเก็บขอมูล มีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณผานแบบสอบถามกับกลุมนักทองเท่ียวชาวไทยและ

ตางประเทศ และการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพผานการประชุมกลุมระหวางนักวิจัย ผูประกอบการทองเท่ียวและชุมชน  

          ผลการศึกษา พบวา การทองเท่ียวโดยชุมชนในประเทศอาเซียนมีจุดมุงหมายเดียวกัน คือใหประชาชนทองถ่ินมีสวนรวม
และไดรับประโยชนจากการทองเท่ียว  มาตรฐานการทองเท่ียวโดยชุมชน  ถูกบรรจุเปน     1 ใน 10 มาตรฐานการทองเท่ียว
อาเซียน 

การศึกษาเง่ือนไขและขอจํากัดในเรื่องมาตรฐานการทองเท่ียวโดยชุมชน พบวา การบริหารจัดการเปนปญหาอันดับแรก

ของชุมชน มาตรฐานสามารถใชเปนเครื่องมือในการประเมินความพรอม  และรับรองแหลงทองเท่ียวโดยชุมชนและเปนเครื่องมือ

ในการสรางความเช่ือมั่นใหกับกลไกทางการตลาดในดานความพรอมของชุมชน 

ผลการศึกษาเรื่องความตองการของตลาดตอมาตรฐานการทองเท่ียวโดยชุมชน พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญให

ความสําคัญกับประเด็นผลประโยชนสูงสุดตอมรดกทางวัฒนธรรม ผูประกอบการใหความสําคัญกับประเด็นผลประโยชนสูงสุดดาน

เศรษฐกิจและสังคมตอชุมชนทองถ่ิน 

การศึกษาน้ีมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย วามาตรฐานการทองเท่ียวโดยชุมชนสําหรับภูมิภาคอาเซียนสามารถเปนเครื่องมือ

ท่ีสรางความรวมมือของชุมชนทองเท่ียวในภูมิภาค เพ่ือสรางพ้ืนท่ีใหคนทองถ่ินไดเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาการ

ทองเท่ียว การพัฒนามาตรฐานการทองเท่ียวโดยชุมชนสําหรับภูมิภาคอาเซียนตองทําควบคูไปกับยุทธศาสตรดานการตลาดการ

ทองเท่ียวโดยชุมชนในภูมิภาคอาเซียน และควรดึงเอาทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม. 

 

 

 

 

ABSTRCT 

 
The research project on “The Development of Community Based Tourism Standard in ASEAN Region towards 
International Credibility” has the following objectives: 1) to survey the Community Based Tourism situation in 
Thailand and ASEAN countries; 2) tostudy challenges and limitations of communities to achieve CBTstandard; 
and 3) to survey the market demand for the CBT standard using Thailand as a case. The overallproject has 
been divided into three sub-themes: 1) the current state of CBT in ASEAN; 2) the challenges of communities 
to achieve the CBT standard; and 3) surveying themarket demand for CBT products in Thailand.  
 



This research used a qualitative approach to study CBT and CBT standards in the ten ASEAN countries. A 
literature research was conducted, and several key experts were interviewed in Thailand, ASEAN and beyond. 
The research team employed participatory approaches for data collection from tourism stakeholders such as 
researchers, tourism entrepreneurs, and community members, using the Global Sustainable Tourism 
Criteria(GSTC) as a framework. Also additional tourism statistics and other quantitative data has been gathered 
and analyzed. 
 
The research showed that CBT in ASEAN has been implemented with a similar aim, to increaseequal 
participation of local communities in tourism development, and to be able to equally share the benefits of 
tourism. CBT standard has been included in 1 in 10 of ASEAN standard. The study on challenges (conditions 
and limitations) of the CBT standard revealed that management of tourism in communities was one of the 
major hindrances in CBT progress for that particular community. The CBT standard can be used to assess 
communities’ preparedness and capacity of communities to manage tourist sites, as well as to improve 
confidence and trust with tourist markets about the quality of the CBT services and products. The research 
results on market demand revealed that tourists are conscious about the impact of tourism on cultural 
heritage, while entrepreneurs are more concerned about the economic and social impact on local 
communities. 
 
A policy implication of this research is that the CBT standard in ASEAN can be used as a tool to enhance 
cooperation and create space for local communities in ASEAN to meaningful participate in tourism 
development. The development of the ASEAN CBT standard must be implemented in tandem with the 
development of the marketing strategies for CBT products in ASEAN. To achieve this, all tourism stakeholders 
must be actively involved in the development, implementation and monitoring of the CBT Standard in the 
ASEAN region. 


