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บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ในการเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครและเพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนา
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทยงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีสัมภาษณ์
เชิงลึก ในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ชาวต่างประเทศจ�ำนวน 25 คนที่เดินทาง
มาเป็นนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุประมาณ 21-30 ปี สถานภาพโสด ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
และไม่เคยมีประสบการณ์การเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ส�ำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิน
ใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในการเดินทางมาเป็นนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทย คือ
วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทย อัธยาศัยไมตรีของคนในชุมชนท้องถิ่น วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ธรรมชาติ
ที่สวยงาม ความพร้อมด้านสถานที่ท่องเที่ยวและการบริการทางการท่องเที่ยว ส�ำหรับแนวทางที่เหมาะสมใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทยนั้น ได้แก่ การส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้มีความโดดเด่น อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ควรวางระบบการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพและมีกรอบการท�ำงานที่ชัดเจนเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
ประเทศไทย
ค�ำส�ำคัญ : การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครชุมชนท้องถิ่น วัฒนธรรมไทย จังหวัด
สงขลา
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Abstract
This study aims to explore factors influencing foreign tourists to participate in
volunteer tourism in Thailand. In addition, this study would like to discover an approach
for developing volunteer tourism in Thailand. As this research is exploratory in nature,
the qualitative approach was applied. Twenty-five participants were recruited in Songkhla
province and an in-depth interview was the main method for data collection. The results
revealed that the majority of volunteer tourists were female at the age of between the ages
of 21 and 30 years old. Most of them were single and hold a bachelor’s degree. Most of
the volunteer tourists in this study had never visited Thailand. The factors influencing this
group of people to become volunteer tourists in Thailand were admiration for Thai culture,
local Thai people in different host communities, the Thai way of life, beautiful nature, and
well-developed tourist attractions and tourism services. This study suggested that Thai
culture and wisdom should be communicated to potential volunteer tourists to attract this
group of people to visit Thailand. Furthermore, well management and controlled volunteer
activities were essential for long-term success.
Keywords : volunteer tourism, volunteer tourists, host communities, Thai culture, Songkhla
province
บทน�ำ

หากกล่ า วถึ ง การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วการรั บ รู ้ ข องบุ ค คลทั่ ว ไปมั ก จะหมายถึ ง การเดิ น ทางไปยั ง
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความเครียด หรืออีกนัยหนึ่งคือ การแสวงหา
ความสุ ข ให้ แ ก่ ต นเอง แต่ ใ นปั จ จุ บั น มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ ่ ม หนึ่ ง ที่ ไ ด้ ป รั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด เหล่ า นี้ ซึ่ ง กลุ ่ ม
คนเหล่านี้มีความคิดว่าการเดินทางท่องเที่ยวคือ การแสวงหาประสบการณ์ใหม่ให้กับชีวิต และในเวลา
เดี ย วกั น การเดิ น ทางจะต้ อ งมี คุ ณ ค่ า และมี ค วามหมาย จึ ง กลายเป็ น ที่ ม าของการท่ อ งเที่ ย วแนวใหม่
ที่เรียกกันว่า การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร หรือ Volunteer Tourism (Coldwell, 2014)
นั ก วิ ช าการหลายรายได้ พ ยายามให้ ค� ำ นิ ย ามการท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบนี้ เช่ น Wearing (2001)
ให้ค�ำจ�ำกัดความการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครว่า เป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ
การช่วยเหลือคนยากไร้ในสังคม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือการท�ำวิจัยในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับสังคมหรือ
สิ่งแวดล้อม ในขณะที่ Sin (2009) ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครว่า เป็นการท่องเที่ยว
รูปแบบหนึ่งซึ่งนักท่องเที่ยวเดินทางไปเป็นอาสาสมัครเพื่อท�ำกิจกรรมให้กับชุมชนที่นักท่องเที่ยวเหล่านั้น
ได้เดินทางไป ส่วน Clarke (2009, อ้างถึงใน Srichamnong, 2010) อธิบายการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ว่าเป็นการท�ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน ระหว่างตัวอาสาสมัครเองและชุมชนรวมถึงบุคคลที่
มีส่วนร่วมในการท�ำประโยชน์ โดยการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครจะช่วยให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้รู้จักตัวเองและ
วัฒนธรรมต่างๆ ผ่านการเปิดโลกทัศน์ที่จะน�ำไปสู่การเข้าใจในวัฒนธรรมอื่นๆ Butcher (2005) มองว่า
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การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเป็นรูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงจริยธรรม (New Moral Tourism) แต่
Raymond และ Hall (2008) ได้ให้ค�ำอธิบายที่น่าสนใจว่า การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร คือ การผสม
ผสานระหว่างรูปแบบการท่องเที่ยวกับการสมัครใจไปท�ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้ทั้งนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครและชุมชนท้องถิ่นได้รับ
ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น อาจสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเป็นการ
ท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ผสมผสานการท�ำกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
จากความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร โดยกิจกรรมเหล่านี้ จะช่วยให้อาสาสมัครรู้จักตัวเองและ
เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างถ่องแท้
รู ป แบบการด� ำ เนิ น งานของกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมั ค รในหลายประเทศ มั ก จะ
บริ ห ารจั ด การโดยหน่ ว ยงานเอกชน กลุ ่ ม องค์ ก รที่ ส ่ ง เสริ ม ด้ า นการศึ ก ษา และกลุ ่ ม องค์ ก รเอกชน
เพื่ อ สาธารณประโยชน์ (NGOs) (Broad, 2003 ; Raymond & Hall, 2008) ในช่ ว งทศวรรษ
ที่ผ่านมา ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีการกระจายกิจกรรมดังกล่าว
ออกไปในเกือบจะทุกทวีปทั่วโลก ตั้งแต่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กิจกรรมด้านการเพาะปลูก  
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนกิจกรรมพัฒนา
ด้านการสาธารณสุขของชุมชน (Wearing, 2001 ; Wearing & McGehee ; 2013) มีการคาดการณ์ว่า
นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1999 เป็นต้นมา มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเดินทางทั่วโลกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
อาสาสมัครสูงถึง 1.6 ล้านราย และนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะใช้จ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครราว
832 ล้านปอนด์ ถึง 1.3 พันล้านปอนด์ต่อปี (Tourism Research & Marketing, 2008)
Dann (1981) กล่าวว่า แรงจูงใจ (Motivations) ของแต่ละบุคคลจะมีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ดังนั้น
นักวิจัยหลายท่าน (เช่น Campbell & Smith, 2005 ; Chen & Chen, 2010 ; Wearing, 2001) จึงได้
พยายามศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางไปยังต่างประเทศเพื่อประกอบ
กิจกรรมอาสาสมัครผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจที่ท�ำให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้เปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยว
เพื่อการพักผ่อนทั่วไปเป็นการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ได้แก่ ความประสงค์ที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ความสนใจ
เฉพาะส่วนบุคคล ความต้องการที่จะได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ตลอดจน การได้รับมิตรภาพจากผู้อื่น
นอกจากนี้ การศึกษาของ Grimm และ Needham (2012) ยังได้ค้นพบว่า ทวีปหรือประเทศที่ด้อยพัฒนา
จะมีความสามารถในการดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครได้เป็นอย่างดี เนื่องจากคนกลุ่มนี้มองว่า
สถานที่เหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขามากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว
เนื่องจากนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมักจะใช้เวลาในการท�ำกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ค่อนข้างนาน
ซึ่งการพ�ำนักรวมถึงการท�ำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบแก่ชุมชนท้องถิ่น เพราะการเข้ามาของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครชาวต่างประเทศ
มีแนวโน้มที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมขึ้น (Raymond & Hall, 2008) จากการค้นคว้าข้อมูล
เบื้องต้น ทางกลุ่มผู้วิจัยพบว่าการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครและปัจจัยที่ส่ง
ผลให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางมาเป็นอาสาสมัครในประเทศไทยยังมีจ�ำนวนน้อย ดังนั้น
ทางกลุ่มผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท�ำการศึกษาในประเด็นดังกล่าว เพื่อจัดท�ำเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
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การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเป็นนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
3. เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทย
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
จากข้อมูลสถิติของ Volunteer Spirit Association Thailand (2014) พบว่า นักท่องเที่ยว
เชิ ง อาสาสมั ค รชาวต่ า งประเทศที่ เ ดิ น ทางมาท� ำ กิ จ กรรมในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 มี จ� ำ นวน
ทั้งสิ้น 221 ราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาเป็น
อาสาสมัครในจังหวัดสงขลา โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ�ำนวน 25 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) ในการเก็บข้อมูล โดยประเด็นที่ได้
ท�ำการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นประกอบด้วย (1) ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ (2) เหตุผล
ในการตัดสินใจเป็นนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครและเหตุผลในการเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ในการท�ำกิจกรรมอาสาสมัคร และ (3) ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ในการท�ำกิจกรรมด้านอาสาสมัครในประเทศไทย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก กลุ่มผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยกลุ่มผู้วิจัยท�ำการถอดแบบสัมภาษณ์จากนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร จากนั้น
น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้การจัดรูปแบบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ผลการวิจัย
จากตารางที่ 1 มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมั ค รที่ เข้ า ร่ ว มการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ทั้ ง หมด 25 ราย
เป็ น เพศหญิ ง 18 ราย (ร้ อ ยละ 72) และเพศชาย 7 ราย (ร้ อ ยละ 28) นั ก ท่ อ งเที่ ย วอาสาสมั ค ร
ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ช ่ ว งอายุ ป ระมาณ 21-30 ปี (ร้ อ ยละ 68) มี ภู มิ ล� ำ เนาอยู ่ ใ นประเทศแถบทวี ป ยุ โรป
(ร้อยละ 56) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 96) และส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 40) นอกจากนี้
นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่เคยเดินทางมายังประเทศไทยมาก่อน (ร้อยละ 72) และจะใช้
เวลาพ�ำนักในประเทศไทยประมาณ 2-3 เดือน (ร้อยละ 44) ร้อยละ 80 ของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
กลุ่มนี้เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครครั้งนี้เป็นครั้งแรก และส่วนใหญ่จะด�ำเนินการในการมาเป็นอาสาสมัคร
โดยการติดต่อผ่านองค์กรด้านอาสาสมัครมากกว่าด�ำเนินการด้วยตนเอง
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ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลและรูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
ข้อมูล
1. เพศ
2. ช่วงอายุ (ปี)

3. ภูมิล�ำเนา

4. สถานภาพการสมรส
5. ระดับการศึกษา

6. จ�ำนวนครั้งที่เดินทางมาประเทศไทย
7. ระยะเวลาพ�ำนักในประเทศไทย

8. จ�ำนวนครั้งในการร่วมกิจกรรม
อาสาสมัคร

จ�ำนวน

ร้อยละ

ชาย

7

28

หญิง

18

72

ต�่ำกว่าหรือเท่ากับ 20

6

24

21-30

17

68

31-40

1

4

ตั้งแต่ 41 ขึ้นไป

1

4

ทวีปเอเชีย

9

36

ทวีปยุโรป

14

56

ทวีปอเมริกา

2

8

โสด

24

96

สมรส

1

4

มัธยมปลาย/ต�่ำกว่า

7

28

ปริญญาตรี/เทียบเท่า

10

40

สูงกว่าปริญญาตรี

8

32

ครั้งแรก

18

72

2-5 ครั้ง

7

28

1 เดือน/น้อยกว่า

9

36

2-3 เดือน

11

44

4-5 เดือน

3

12

6 เดือน

2

8

ครั้งแรก

20

80

2-3 ครั้ง

3

12

4-5 ครั้ง

2

8
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ข้อมูล
9. การด�ำเนินการในการเป็นอาสาสมัคร

จ�ำนวน

ร้อยละ

ด�ำเนินการด้วยตัวเอง

10

40

ด�ำเนินการผ่านองค์กรด้านอาสาสมัคร

15

60

ส� ำ หรั บ ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมั ค รมากที่ สุ ด คื อ
ความต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย เนื่องจากนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเหล่านี้มีความเชื่อว่า
การเดินทางไปเป็นอาสาสมัครยังต่างประเทศนั้น ท�ำให้ได้พบเจอกับผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ อีกทั้งยังได้
ใกล้ชิดกับคนในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีในการด�ำเนินชีวิตของชุมชน
นั้นๆ ปัจจัยรองลงมา คือ ความต้องการที่จะช่วยเหลือและแบ่งปันความรู้ของตนเองสู่ผู้อื่นโดยปราศจาก
การคาดหวังสิ่งตอบแทน นักท่องเที่ยวเหล่านี้อธิบายว่า การท�ำหน้าที่เป็นอาสาสมัครของพวกเขาจะท�ำให้
อีกหลายชีวิตในพื้นที่ที่ห่างไกลได้รับประโยชน์และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และปัจจัยสุดท้ายคือ ต้องการ
สร้างมิตรภาพกับผู้คนใหม่ๆ เนื่องจากการอยู่ร่วมกันของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครที่มาจากหลากหลาย
เชื้อชาตินั้น ท�ำให้เกิดสังคมแห่งมิตรภาพ การท�ำงานร่วมกันภายในค่ายจะท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางด้าน
ต่างๆ เช่น ภาษา วัฒนธรรม และทักษะความรู้ใหม่ๆในการท�ำงาน
ปั จ จั ย ที่ ท� ำ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วตั ด สิ น ใจเลื อ กประเทศไทยในการเดิ น ทางมาเป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
อาสาสมั
ครมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยนักท่องเที่ยวให้เหตุผลว่าประเทศไทย
x
เป็นประเทศที่มีมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีที่น่าสนใจ มีความหลากหลายในรสชาติของอาหารที่มีชื่อเสียง
ไปทั่วโลก รวมทั้งมนุษย์สัมพันธ์อันดีของคนไทย ความมีน้�ำใจความเอื้ออาทรและรอยยิ้มของคนไทย ปัจจัย
รองลงมา คือ ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียง
ของประเทศไทย ซึ่งเป็นเหตุผลส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่ท�ำให้ประเทศไทยเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ในการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเหล่านี้
ส� ำ หรั บ ความคาดหวั ง ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ ่ ม นี้ เ มื่ อ ตั ด สิ น ใจเป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมั ค ร
ในประเทศไทย คือ การได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆ การได้มีปฏิสัมพันธ์
กับผู้คนใหม่ๆ ที่มีความแตกต่างด้านเชื้อชาติ วิถีการด�ำเนินชีวิตและภาษา นอกจากนี้ นักท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครเหล่านี้ยังคาดหวังที่จะใช้การเดินทางในครั้งนี้เพื่อค้นหาแนวทางในการด�ำเนินชีวิตที่แตกต่าง
จากเดิมรวมทั้งเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตในต่างแดน และ เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันความรู้แก่ผู้อื่น
อนึ่งนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับดีกับสถานที่และกิจกรรมที่มีไว้
รองรับอาสาสมัคร นักท่องเที่ยวเหล่านี้ให้ความเห็นว่า ประเทศไทยมีองค์กรอาสาสมัครที่มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในการท�ำงานกับอาสาสมัครชาวต่างประเทศ รวมทั้งมีความช�ำนาญในการคัดเลือก
สถานที่ท�ำกิจกรรมและสามารถจัดกิจกรรมอาสาสมัครได้อย่างหลากหลายในระดับหนึ่ง ประกอบกับ
การที่ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงสมบรูณ์ มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
น่าสนใจ อีกทั้งลักษณะความเป็นมิตรของคนไทยที่โดดเด่นจากประเทศอื่นๆ ท�ำให้สถานที่และกิจกรรม
ส�ำหรับอาสาสมัครที่จัดขึ้นมีความน่าสนใจมากกว่าหลายประเทศในบริเวณใกล้เคียง

18

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ปัจจัยด้านความต้องการในการศึกษาวัฒนธรรมที่แตกต่างและความต้องการที่จะช่วยเหลือผู้อื่น
เป็นแรงกระตุ้นหลักต่อการตัดสินใจเลือกเป็นนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครของการศึกษาในครั้งนี้ซึ่งผลการ
วิจัยนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Broad (2003) ในเรื่องแรงกระตุ้น (Motivations) ส่วนบุคคลในการ
สละความสุขส่วนตัว ความต้องการที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่น หรือความสุขจากการเป็นผู้ให้ (Altruism)
เพื่อเดินทางไปเป็นอาสาสมัครตามสถานที่ต่างๆ นอกจากนี้ ผลการศึกษาในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับผลงาน
วิจัยของ Raymond และ Hall (2008) ในด้านรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครสามารถช่วยเสริมสร้าง
ความเข้าใจของคนต่างเชื้อชาติและวัฒนธรรม (Cross - cultural) ได้เป็นอย่างดี ผลการศึกษานี้ยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยก่อนหน้านี้ (เช่น Brown, 2005 ; Callanan & Thomas, 2005 ; Coghlan, 2008 ; McIntosh &
Zahra, 2007) ที่กล่าวว่า แรงกระตุ้นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเป็นนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครแตกต่างจาก
การเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไป (Mass Tourists) เนื่องจากแรงกระตุ้นส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับความต้องการ
พัฒนาและแสวงหาคุณค่าในตัวเอง ความสนใจในการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การเข้าไปมีส่วนร่วม
กับชุมชน และการมุ่งเน้นที่จะเรียนรู้ความแตกต่างของสังคมและวัฒนธรรมอย่างแท้จริง
ส� ำหรับปัจจัยด้านวัฒนธรรมไทยและลั ก ษณะของคนไทยที่ มี ความโดดเด่ นและมี เ อกลั ก ษณะ
เฉพาะตัวส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของการเป็นนักท่องเที่ยว
เชิ ง อาสาสมั ค รนั้ น ลั ก ษณะของการตั ด สิ น ใจโดยใช้ ป ั จ จั ย ด้ า นดั ง กล่ า วสามารถอธิ บ ายได้ อี ก นั ย หนึ่ ง
ได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีความใกล้เคียงกันอย่างมาก Pizam
และ Mansfeld (1999, อ้างถึงใน Kitcharoenpaisal, 2010) ได้อธิบายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ไว้ว่า ความสนใจของกลุ่มคนในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น มาจากความต้องการที่จะศึกษา
เรียนรู้วัฒนธรรมชนชาติและการด�ำรงชีวิตที่แตกต่างไปจากที่อาศัยอยู่เดิม เนื่องจากมนุษย์มีสัญชาตญาณ
ของความอยากรู้อยากเห็นในตัวเอง จึงอาจกล่าวได้ว่า หากแหล่งท่องเที่ยวใดต้องการที่จะพัฒนารูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอาจจะต้องพิจารณาน�ำหลัก
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครควบคู่ไปด้วย
เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เกิดความสนใจ และน�ำไปสู่การตัดสินใจเดินทางมาเป็นอาสาสมัครในพื้นที่
ส� ำ หรั บ ปั จ จั ย ที่ ค วรจะน� ำ มาพิ จ ารณาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมั ค ร
ในประเทศไทยนั้ น ได้ แ ก่ การพั ฒ นาศั ก ยภาพการรองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมั ค รในชุ ม ชน
ท้องถิ่น การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนในด้านความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและภาษาการพยายาม
รักษาอัตลักษณ์และขนบธรรมเนียมประเพณีเฉพาะตัวของชุมชนรวมไปถึงการพัฒนารูปแบบกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครให้มีความหลากหลายและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งฝ่ายนักท่องเที่ยวและชุมชน
ที่เข้าร่วมการท�ำกิจกรรมอย่างแท้จริงเนื่องจากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมักจะโดนตั้งข้อสงสัย
ในด้านของความคุ้มค่าของเม็ดเงินที่นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเหล่านี้ต้องจ่ายให้กับองค์กรอาสาสมัคร
รวมไปถึงประเด็นด้านผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นเมื่อมีนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้าไปพ�ำนักและท�ำกิจกรรมใน
บริเวณดังกล่าว เช่น การท�ำให้ชุมชนเหล่านั้นไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เนื่องจากจะรอคอยการให้ความช่วย
เหลือจากกลุ่มองค์กรอาสาสมัครตลอดเวลา หรือการท�ำลายความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชุมชน เป็นต้น
(Guttentag, 2009 ; Neeves & Brignall, 2010 ; Smith, 2014)
19

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

ปั จ จุ บั น การจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาสาสมั ค รในประเทศไทยยั ง ไม่ มี ร ะบบการจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพที่สามารถทัดเทียมกับระบบการจัดการของต่างประเทศได้ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และองค์กรที่รับอาสาสมัครจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย ควรให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมาตรการดังกล่าว อาจท�ำได้โดย (1) น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลงานอาสาสมัครโดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับองค์กรที่ดูแลอาสาสมัครทั้งในและต่างประเทศ (2) แสวงหา
ความร่วมมือกับหน่วยงานอาสาสมัครต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ให้มีความหลาย
หลายในการท�ำกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร และ (3) ก�ำหนดนโยบายและกฎหมายที่สนับสนุนงาน
อาสาสมัคร เช่น การได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพ และมีสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยในที่ท�ำงาน
และกฎหมายสวัสดิการสังคมในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัคร เป็นต้น (Shrestha & Mektriphop,
2005)
ส�ำหรับข้อเสนอแนะเพื่อการจัดท�ำงานวิจัยในอนาคต ได้แก่ ควรมีการก�ำหนดขอบเขตในการวิจัยที่
กว้างขึ้น เช่น การก�ำหนดขอบเขตพื้นที่การวิจัยให้ครอบคลุมพื้นที่ในระดับภาค หรือครอบคลุมทั้งอาณาเขต
ของประเทศไทย นอกจากนี้ ควรเพิ่มช่องทางการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทุกส่วนของผู้มีส่วนได้เสียจาก
การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร เช่น การเก็บข้อมูลจากคนในชุมชน บุคลากรหรือผู้บริหาร
ในองค์กรตลอดจนหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาอาสาสมัครและการจัดกิจกรรมให้แก่อาสา
สมัครเพื่อให้ได้ข้อมูลจากทุกภาคส่วน ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครด�ำเนินไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ควรที่จะท�ำการศึกษารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครเพื่อให้การท่องเที่ยวรูปแบบนี้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย
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