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แนวคิดนวัตวิถี   
“ คือให�ผู�ประกอบการในชุมชนเปล่ียนจากการ “ผลัก” มาเป�นการ “ดึง” 

จากวิถีเดิมที่ผู�ประกอบการ “ผลัก” สินค�าออกไปจาก
ชุมชน เพ่ือมุ�งหวังให�เกิดรายได�ที่มากข้ึน จึงพยายามหาโอกาสที่จะ
ไปร�วมงานมหกรรมจําหน�ายสินค�าตามสถานที่ต�างๆ ทําให�ต�อง
เดินทางออกไปจากชุมชน ต�องจากคนในครอบครัวของตนไป 
ซ่ึงนั่นเปรียบเสมือน การผลักทั้งคนและสินค�าในชุมชนให�ออกไป
จากชุมชนของตนเอง 

ลองปรับเปลี่ยนมาใช�การ “ดึง” โดยเร่ิมจากการ
ค�นหาเสน�ห�ของชุมชนที่โดดเด�น แตกต�าง และการคํานึงถึงความ
ต�องการของกลุ�มเป�าหมาย เปรียบเสมือนการดึงเอาใจของลูกค�า
มาไว�กับเรา พยายามหาข�อมูลว�ากลุ�มเป�าหมายต�องการอะไร 
เพ่ือให�รู�ว�า จะตอบสนองความต�องการของผู�บริโภค เหล�านั้นได�
อย�างไร จากนั้นดึงคนภายนอกชุมชนเข�ามาในชุมชน ด�วยความ
น�าสนใจของสินค�า และบริการของชุมชน ไม�ต�องผลักใครออกไป
จากชุมชนของเราอีก

http://www.afonso-alves.com/2015/05/25/
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ค�นหา…เสน�ห�ชมุชน 8 ด�าน

https://www.pinterest.com/attapunanivat/
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เมื่ อ  “ดึง” ผู� ซ้ื อจากภายนอกชุมชน เข� ามา            

ในชุมชนได�แล�ว สิ่งที่จะทําให�เกิดการซื้อซ้ํา ช�วยสร�างความ

ผูกพันระหว�างคนภายใน และภายนอกชุมชนได� คือการใช�

แนวคิดการจัดนิทรรศการแบบกระจายท่ีผู�ชมลงมือปฏิบัติ

ด�วยตนเอง (Decentralized Hands-On Program Exhibition) 

หรือ เรียกย�อ ๆ  ว�า “DHOPE” นั่นคือ การออกแบบกิจกรรม 

ให� ผู�ซ้ือได�ร�วมลงมือทํา ซ่ึงเป�นกิจกรรมท่ีสร�างความสุข 

สร�างประโยชน�ให�แก�ผู�ซื้อ นําไปสู�ความประทับใจ และทําให�

ผู�ซื้อเหล�านั้น ต�องการกลับมาเย่ียมเยียนชุมชนอีก

D-HOPE คืออะไร
“DHOPE” คือ 
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แนวคิดนีป้ระกอบด�วยหลกัการสาํคญั ดังนี้  

การกระจาย  เป�นแนวคิดที่มุ�งหวังให�นักท�องเที่ยว  หรือผู�ที่สนใจเป�นผู�เดินทางมา เพื่อสัมผัส            
วิถีชีวิตของคนท�องถิ่น และ ร�วมสร�างประสบการณ�  กับคนในชุมชน แตกต�างจากนิทรรศการ OTOP
ที่ผลิตภัณฑ� ทั้งหมด ถูกนํามา  รวมศูนย�จัดแสดงในที่เดียวกัน (แบบรวมตัวสู�ศูนย�กลาง) เกิดการกระจาย

รายได� ความสุข คุณภาพชีวิตที่ดี ไปทั่วทั้งชุมชนเป�าหมาย ผู�ประกอบการในชุมชน จึงควร สร�างกิจกรรม
ที่ผู�บริโภคลงมือทําด�วยตนเอง สิ่งสําคัญคือ  การมีกิจกรรมที่ผู�มาเยือนมีความสุข  ที่ได�ลองลงมือทํา 
ได�สัมผัสวิถีชีวิตแบบท�องถิ่น สร�างประสบการณ� อันจะนําไปสู�ความประทับใจ  ที่ตราตรึงใจตลอดไป 
โดยอาจเริ่มจากกิจกรรมเล็ก ๆ ที่คิดโดยแต�ละคน รวมตัวกันเป�นกิจกรรมของชุมชน   ที่จะช�วยเป�นแรงดึง
คนภายนอกชุมชนได�เป�นอย�างดี 
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1.ชื่อโปรแกรม (สะท�อนตวัตนอย�างน�าสนใจ)

สโลแกน (รวมจุดเด�นด�วยความสละสลวย)

จัดกิจกรรม (วัน / เวลา) : …………………….
ค�าบรกิาร (ต�อคน) : …………………….

จํานวนที่รบัได� กี่คน/ครัง้ :…………………….. 

สถานทีด่าํเนนิการ (ชื่อสถานที่ / ที่อยู�) : …………………….

ติดต�อ (ชื่อ นามสกลุ / เบอร�โทร) : …………………….

Facebook : …………………….

Line ID : …………………….

2.

3. ข�อมูลทัว่ไป
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ประสบการณ�
ด�านธรรมชาติ

ประสบการณ�
ด�านอาหาร
ท�องถิน่

ประสบการณ�
สัมผัสวถิชีมุชน

ประสบการณ�
ด�านสขุภาพและ
การพกัผ�อน

ประสบการณ�
ด�านวฒันธรรม

ท�องถิน่

ประสบการณ�
ด�านหตัถกรรม

กิจกรรมสร�างประสบการณ�ในชุมชน 6 ด�าน

https://www.pinterest.com/att
apunanivat/
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“คําบอกเล�า…..ของผู�ใหญ�บ�าน” 
ในการใช�แนวคิดชุมชนท�องเท่ียวนวัตวิถี   เข�ามาสร�างรายได� ให�กับสู�ชุมชน

ผุ�ใหญ�ลาวลัย� มะเจยีกจร   ผู�ใหญ�บ�าน หมู�ที ่5 
ตําบลลุ�มสุ�ม อําเภอไทรโยค จังหวดักาญจนบรุ ี

ผุ�ใหญ�ยอด  อื่มพลบั  ผู�ใหญ�บ�าน หมู�ที ่2
ตําบลวงัสงิห�  อําเภอไทรโยค จังหวดักาญจนบรุ ี

“ การขายสินค�า ชุมชน โดยการดึงดูดนักท�องเท่ียวให�
เข�ามาเท่ียวในชุมชนเป�นข�อได�ปรียบมากกว�า การนํา
สินค�าออกไปจําหน�ายนอกของชุมชน ซึ่งการขายสินค�า
นอกชุมชน บางครั้งไม�สามารถจําหน�ายได�เลย เพราะไป
ไม�ถึงจุดท่ีผู�บริโภคต�องการ  แต� ถ�าสามารถดึงดูดให�
ผู�บริ โภคมาท�องเ ท่ียวในชุมชน โอกาสท่ีสินค�าจะ
จําหน�ายได� ค�อนข�างสูง  เพราะผู�บริโภคมีความสนใจ 
เรื่องราวของของชุมชน สินค�าของชุมชนก็มีโอกาสเป�น
ท่ีสนใจ ”

“ เมื่ออดีตที่ผ�านมาก�อนจะได�แนวคิด นวัตวิถีชุมชน สร�างรายได� 
การขายสินค�าในชุมชน ต�องเดินทางไปนอกสถานที่ บางทีไปไกลถึง 

กรุงเทพ  แต�หลังจากได� รับแนวคิดนวัตวิถี  เราไม�ต�องเดินทางไปแล�ว 
ซึ่ง ลดค�าใช�จ�ายในการเดินทาง ค�าใช�จ�ายในการเสียค�าเช�าพื้นที่ และ
เมื่อได�เริม่ดาํเนนิการ นําแนวคดิ นววิถีชมุชนมาใช�  ก็เริ่มมีนักท�องเที่ยว
เข�ามาในหมุ�บ�านมากยิ่งขึ้น  ซึ่งเราจะได�ทั้งนําเสนอชุมชนในด�านต�าง ๆ   
นํามาซึ่งการสร�างรายได� ให�กับชุมชน 

โดยประชาชนในชุมชน เข�ามีส�วนร�วม และเมื่อมีผู�สนใจเข�ามา
เที่ยวในชมุชนมากขึน้ ก็มีสร�างกจิกรรม ในด�านต�าง ๆ เพิ่มขึ้นจากเดิมมี
การจําหน�ายสินค�าในชุมชน  เช�น รายได�จากที่พัก  รายได�จาก
ผลิตภัณฑ�ชุมชน อาหาร เครื่องดื่ม และนอกจากนี้  ยังช�วยสร�างกลุ�ม
อาชีพ สร�างรายได�ให�เพิ่มมากยิ่งขึ้นด�วย ”
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เรียบเรยีงข�อมลูโดย : นางสาวสุรณีย� แสนยุติธรรม  งานวิเทศสัมพันธ�และสื่อสารองค�กร วิทยาเขตกาญจนบุรี   มหาวิทยาลัยมหิดล  
โทรศัพท�  :   034 585 058  ต�อ 1000    Email.  :  suranee.san@mahidol.edu     

https://twitter.com/mahidolkan

https://www.instagram.com/mahidolkan/

https://www.youtube.com/user/mukawww

ผู�ที่สนใจ “แนวทางสร�างรายได� ด�วย แนวคดิชมุชนท�องเทีย่ว นวัตวิถ ี”
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได�ที่  
อาจารย� ดร.ภวินท�ธนา เจริญบุญ และ อาจารย�พิชชาภรณ�  ยามะเพวัน  อาจารย�ประจําสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท� : 0 98915 1615

ช�องทางการรับข�าวสาร
วิทยาเขตกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล

http://www.facebook.com/MahidolKan
https://twitter.com/mahidolkan
https://www.instagram.com/mahidolkan/
https://www.youtube.com/user/mukawww
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