รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการรายโครงการ
ตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รอบที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
*********
บทสรุป
การท่องเที่ย วถือเป็ น ภาคส่ว นทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒ นาประเทศ
เนื่องจากสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจานวนมากในแต่ละปี นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมีส่วน
สาคัญในการแก้ไขปัญหาภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการว่างงาน เพราะสามารถสร้างงานสร้าง
อาชีพและกระจายรายได้ไปยังประชาชนและชุมชนทุกระดับ ปัจจุบันการท่องเที่ยวโดยชุมชนกาลังเป็นจุด
เปลี่ยนของโลกแห่งการท่องเที่ยว เป็นทางเลือกใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ทุกวันนี้มี
ชุมชนมากมายที่เปิดตัวเองเป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่ยังขาดการส่งเสริมสนับสนุนให้คาแนะนาในการจัดการไป
ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม จึงทาให้หลาย ๆ ชุมชน ยังไม่สามารถดาเนินการให้ประสบผลสาเร็จได้ ด้วยตระหนัก
ถึงปัญหาและความจาเป็นในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีจึงได้จัดทา “โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน” ขึ้น
ตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
ภาคตะวันออก
๑. โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาภาค : การเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ รวม 1 โครงการ
ได้แก่ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดจันทบุรี
(๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชน
2. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น
(๒) ผลความคืบหน้าของโครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดจันทบุรี มี 5 กิจกรรม ดังนี้
๑. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน
๑.๑ พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน รุ่นละ ๑๐๐ คน
จานวน ๘ รุ่น (ดาเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
๑.๒ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน (๑๐ ชุมชน)
- อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน
จานวน ๓๐๐ คน (ดาเนินการกิจกรรมที่ 1 วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ กิจกรรมที่ 2
และ 3 ภายในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2561)

-2- อบรมอาสาสมัครผู้นาเที่ยวในชุมชน จานวน ๑๐๐ คน (ดาเนินการเดือนสิงหาคม
2561)
- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน จานวน ๑๐ ชุมชน (ผู้รับจ้างกาลัง
ดาเนินการหาข้อมูล)
๑.๓ กิจ กรรมทดลองเที่ยวตามเส้ นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน รุ่นละ ๕๐ คน
จานวน ๔ รุ่น รุ่น ๑ วันที่ ๓ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
รุ่น ๒ วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๑
รุ่น ๓ วันที่ ๑๒ - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑
รุ่น ๔ วันที่ ๒๗ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑
๑.๔ กิจกรรมส่งเสริมการเปิดสวนผลไม้เพื่ อการท่องเที่ยว จานวน ๑ ครั้ง (กาหนด
ดาเนินการ วันที่ 10 พฤษภาคม ๒๕๖๑)
๒. การจั ด กิ จ กรรม “ท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ไ ทย สุ ข ใจที่ เ มื อ งจั น ท์ ” (ด าเนิ น การวั น ที่ ๓ - ๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ วัดโบสถ์เมือง จันทบุรี)
๓. การจัดงาน “เทศกาลอาหารพื้นบ้านและของดีชุมชนจังหวัดจันทบุรี” (ดาเนินการวันที่
7 – 9 กันยายน ๒๕๖๑)
๔. การ จั ด งาน “ท่ อ งเที่ ย ว วิ ถี ไ ทย วิ ถี ชุ ม ชนชาวจั น ทบุ รี ” (ด าเนิ น การวั น ที่
๓๑ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี)
๕. การจัดงาน “มหกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจันทบุร”ี ในงานเทศกาลท่องเที่ยว (ดาเนินการ
วันที่ 1 – 3 กันยายน 2561)
(๓) ผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ให้ไว้ในการตรวจราชการรอบที่ ๑
1. ขอให้ปรึกษาและตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตั้งชื่อโครงการ เพื่อมิให้เกิด
ปัญหาในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณ และศึกษาระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ดาเนินการได้อย่างถูกต้อง
ผลการดาเนินการ : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีได้ดาเนินการปรึกษา
เกี่ยวกับระเบียบการเงิน งบประมาณ พัสดุ กับหน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัด คลังจังหวัด และประธาน
ภาคตะวันออก ก่อนที่จะดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการดาเนินการ
2. ขอให้ศึกษาแนวทางการดาเนินงานท่องเที่ยวชุมชนขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) ที่สามารถดาเนินการจัดนาคณะผู้เกี่ยวข้องศึกษา
ดูง านด้ า นการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนในต่ างประเทศ ทั้ ง นี้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา ให้
ความสาคัญกับการบูรณาการร่วมกัน และการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นอย่างมาก
ผลการดาเนินการ : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีได้เข้าร่วมกิจกรรม
การอบรมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. อยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งได้ศึกษาแนวทางการดาเนินการตลอดจน
แผนยุ ท ธศาสตร์ ข อง อพท. ไม่พ บว่ า มี การน าคณะผู้ เ กี่ ยวข้ อ งไปศึ ก ษาดูง านด้ านการท่ องเที่ ย วชุ ม ชนใน
ต่างประเทศแต่อย่างใด

-3อย่างไรก็ตามในส่วนของจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา
ทางจังหวัดได้มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาเรื่องการค้าชายแดนอยู่ด้วย และมีแผนงาน/โครงการเป็นประจาทุกปี
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน และ
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างและขยายตลาดการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านและการค้าชายแดน กิจกรรมที่ 1
พัฒนาความสัมพันธ์กับเมืองที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อขยายฐานการค้าและวัฒนธรรมสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
กิจกรรมที่ 2 มหัศจรรย์การค้าชายแดน จันทบุรีก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งโครงการดังกล่าวสานักงาน
พาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
นอกจากนี้ วิทยาลั ยนาฏศิลปจันทบุรี ซึ่งเป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิล ป
กระทรวงวัฒนธรรม และเป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งเดียวในภาคตะวันออก ก็ยังมีโครงการ
เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่น ๆ เป็นประจาทุกปี โดยได้มีการทา
บันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมประจาชาติกับประเทศต่าง ๆ ไว้บ้างแล้ว
ซึ่งหากสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีมีโครงการที่สามารถบูรณาการร่วมกับ
2 หน่ ว ยงานดังกล่ าว ก็จ ะเป็ น ประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เป็นการส่ ง เสริมและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก ทั้งทางด้านการนาสินค้าด้านการท่องเที่ยว/การท่องเที่ยวโดยชุมชนไปจัด
แสดงในรูปแบบนิทรรศการที่น่าสนใจ และจาหน่ายโปรแกรมทัวร์/จองที่พัก/ร้านอาหารในราคาพิเศษ ฯลฯ
เป็นการกระตุ้นและดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยได้มากยิ่งขึ้น
(๔) การวิเคราะห์การสนับสนุนหรือต่อยอดผลผลิตจากโครงการ/กิจกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า ในลักษณะ
ของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อให้เกิดความสาเร็จตามเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาภาค และแผนงาน
บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
โครงการส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวโดยชุมชน จั งหวั ดจั นทบุ รี ได้ ด าเนินการจัดกิจกรรมต่ าง ๆ
ประกอบด้วยกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งเป็นการเตรียมชุมชนให้มีความพร้อมสาหรับ
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในงานเทศกาลต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงดึงดูด
ให้ นั กท่องเที่ยวสนใจมาเที่ยวงานของชุมชนในจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ การส่ งเสริมการเปิดสวนผลไม้เพื่อการ
ท่องเที่ยว การจัดงานท่องเที่ยววิถีไทย สุขใจที่เมืองจันท์ การจัดงานเทศกาลอาหารพื้นบ้านและของดีชุมชนจังหวัด
จันทบุรี การจัดงานท่องเที่ยววิถีไทย วิถีชุมชนชาวจันทบุรี รวมทั้งมีการส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
ด้านการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเป็นการเผยแพร่การท่องเที่ยวของชุมชนให้ กว้างขวางยิ่งขึ้น ได้แก่ การผลิตสื่ อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน การจัดกิจกรรมทดลองเที่ยวตามเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการจัด
มหกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจันทบุรี
กิจกรรมต่ าง ๆ ที่ด าเนิ นการจั ดขึ้นสามารถเพิ่ มมู ลค่ าในลั กษณะของห่ วงโซ่ คุณค่ า (Value
Chain) เพื่อให้เกิดความสาเร็จตามเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาภาค และแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก
- มีการจัดอบรมในรูปแบบของกระบวนการกลุ่ม ทาให้ผู้เข้าอบรมได้คิดวิเคราะห์ถึงศักยภาพของ
แต่ละชุมชน ดึงข้อดีของชุมชนออกมานาเสนอ มีการสร้างเครือข่ายในแต่ละชุมชนเพิ่มขึ้น
- ต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและผลิตผลการเกษตรของจังหวัดจันทบุรีมีมากมาย สามารถ
นามาประยุกต์ใส่ไว้ในโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะทาให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความประทับใจได้มากขึ้น
- สามารถจัดทาเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนชาวสวนผลไม้ ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้กระบวนการ
ผลิตผลไม้ในแต่ละชนิด ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจนถึงการได้ผลผลิต สามารถนาไปปลูกที่อื่น ๆ ได้

-4- นักท่องเที่ยวได้พบกับสิ่งดี ๆ ในจังหวัดจันทบุรีหลายรูปแบบ ตั้งแต่ อากาศดี ทิวทัศน์สวยงาม
รับประทานพืชผักสมุนไพรในท้องถิ่น ทานผลไม้ที่มีคุณภาพ ทานอาหารทะเลสด ๆ ฯลฯ
- เรียนรู้กระบวนการแปรรูปพืช ผัก ผลไม้ และอาหารทะเล
- สร้างเครือข่ายด้านการค้าขายผลิตภัณฑ์ ผลผลิตต่าง ๆ ของจันทบุรีกับนักท่องเที่ยว
- ทาให้เศรษฐกิจดีขึ้นทั้งในชุมชน ในจังหวัด ในภูมิภาค และในประเทศ
สามารถเขียนเป็นลักษณะห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ได้ดังนี้
ต้นน้า
1. การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
โดยชุมชน
- พั ฒ นาบุ คลากรด้ านการบริ ห าร
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
- เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร
จัดการท่องเที่ยวชุมชน
- อบรมสั มมนาเชิงปฏิ บั ติการเพื่ อ
จั ด ท าเส้ น ทางและโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวชุมชน
- อบรมอาสาสมั ค รผู้ น าเที่ ย วใน
ชุมชน

กลางน้า

ปลายน้า
- กิจกรรมส่งเสริมการเปิดสวนผลไม้
เพื่อการท่องเที่ยว
- ผลิ ตสื่ อ ประ ช าสั มพั น ธ์ กา ร
ท่องเที่ยวชุมชน
- กิจกรรมทดลองเที่ยวตามเส้นทาง
การท่องเที่ยวโดยชุมชน

2. การจัดกิจกรรม “ท่องเที่ยววิถีไทย
สุขใจที่เมืองจันท์”
3. การจั ด งาน “เทศกาลอาหาร
พื้ น บ้ า นและของดี ชุ ม ชนจั ง หวั ด
จันทบุรี”
4. การจั ดงาน “ท่ องเที่ ยววิ ถี ไทย
วิถีชุมชนชาวจันทบุรี”
5. การจั ด งาน “มหกรรมการ
ท่องเที่ยวชุมชนจันทบุรี”
(๕) การประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาภาค และ
แผนงานบู ร ณาการเสริ ม สร้ า งความเข้ม แข็ งและยั่ง ยื นให้ กั บเศรษฐกิ จ ภายในประเทศ และประโยชน์ ที่
ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดจันทบุรี ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยต่าง ๆ
หลายกิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างแท้จริง จากการได้ดาเนิน กิจกรรมต่าง ๆ นั้น
ถือได้ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้สาเร็จลุล่วงตามแผนปฏิบัติการที่
ได้กาหนดไว้ อีกทั้งในด้านของความคุ้มค่าของผลผลิตที่ได้กับงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการก็ถือได้ว่าเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน โดยสามารถประหยัดงบประมาณลงได้ส่วนหนึ่ง ในขณะที่จานวนผลผลิต (ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม)มากขึ้นกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ นอกจากนี้จากแบบประเมินผลของผู้ที่ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
ยังแสดงให้เห็นว่าการดาเนินโครงการนี้มีประสิทธิผลเป็นอย่ างมาก เพราะผู้ที่เข้ากิจกรรมในแต่ละครั้งจะได้รับ

-5ประโยชน์มากกว่าที่คาดหวัง ทั้งด้านการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และแง่คิดดี ๆ จากวิทยากรการได้ร่วมกิจกรรม
ต่ าง ๆ ตลอดจนการได้ ไปศึ กษาดู งานในแหล่ งท่ องเที่ ยวชุ มชนอื่ น ๆ ท าให้ เกิ ดแรงบั นดาลใจและมี ความ
กระตือรือร้นที่จะรวมตัวกันดาเนินการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนกันเป็นอย่างมาก
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินกิจกรรม/โครงการ สามารถจาแนกได้ดังนี้
- ชุมชนมีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้น
- เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนในจังหวัดจันทบุรี
- สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
- ชุมชนสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
- คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- คงไว้ซึ่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน และสามารถเผยแพร่สู่นักท่องเที่ยวในระดับ
สากล
(๖) ปัญหาอุปสรรค ข้อจากัดในการดาเนินการ
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม 2561 จังหวัดจันทบุรีโดยสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดจันทบุรีได้มีการจัดโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP Village และโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดจันทบุรี ซึ่งส่งผลกระทบกับการ
ดาเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องของระยะเวลาการจัด
กิจกรรม คณะวิทยากร รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชนด้านการท่องเที่ยว ที่ต้องไปเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ทางสานักงานพัฒนาชุมชนจัดขึ้น ทาให้การดาเนินการจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดจันทบุรีบางกิจกรรมต้องล่าช้ากว่ากาหนด
2. ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง
จากการที่ ส านั กงานการท่องเที่ย วและกีฬ าจัง หวัดจั นทบุ รีเข้ าร่ว มกิจ กรรมในโครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นโครงการใหญ่และสามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างทั่วถึง และเข้าร่วมกิจกรรมกับ
องค์ การบริ ห ารการพัฒ นาพื้น ที่ พิเ ศษเพื่อ การท่อ งเที่ ยวอย่า งยั่ งยืน (องค์ การมหาชน) หรื อ อพท. ท าให้
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี มองเห็นกระบวนการทางานร่วมกับชุมชน ซึ่งมีระบบขั้นตอนต่าง ๆ
ที่ค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้ นจนจบโครงการ มีโอกาสเรียนรู้ด้านกระบวนการทางานร่วมกับชุมชนให้มากขึ้น
ส่งผลให้การทางานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

