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บทคัดย)อ 
 

 ดุษฎีนิพนธ%นี้มีวัตถุประสงค%คือ ๑. เพ่ือศึกษาการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัด
บุรีรัมย% ๒. เพ่ือศึกษาปZจจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย% และ ๓. 
เพ่ือเสนอการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมย%  
ระเบียบวิธีวิจัยเป]นการวิจัยแบบผสานวิธี การดําเนินการแบ�งเป]น ๒ ระยะ ระยะท่ี ๑ เป]นการวิจัยเชิง
ปริมาณในรูปของการวิจัยเชิงสํารวจเพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิง
กีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมย%ท่ีพัฒนาข้ึน และศึกษาอิทธิพลทางตรง และ
อิทธิพลทางอ'อม และอิทธิพลรวมระหว�างตัวแปรในโมเดล โดยดําเนินการเก็บรวบรวมข'อมูลจากกลุ�ม
ตัวอย�างจํานวน ๔๕๐ คน ใช'การวิเคราะห%ข'อมูลเชิงพรรณนา โดยใช'ค�าความถ่ี ค�าร'อยละ ค�าเฉลี่ย 
(Χ ) ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห%ความตรงเชิงโครงสร'างโดยใช'การวิเคราะห%
องค%ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) การวิเคราะห%สหสัมพันธ%และการวิเคราะห%โมเดลสมการโครงสร'างเพ่ือ
ตรวจสอบความตรงตามกรอบแนวคิดในการวิจัยด'วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ระยะท่ี ๒ เป]นการวิจัย
เชิงคุณภาพเป]นการศึกษาภาคสนามด'วยวิธีการสัมภาษณ%เชิงลึก จากผู'ให'ข'อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ 
รูป/คน และการสนทนากลุ�มเฉพาะจํานวน ๑๒ คน เพ่ือยืนยันโมเดลหลังจากการสังเคราะห%ข'อมูล  
ผลการวิจัยพบว)า  
 ๑. การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในภาพรวมอยู�ในระดับมาก (Χ= ๓.๕๓, S.D.= 
๐.๗๓๕) เม่ือพิจารณาเป]นรายด'านพบว�า อยู�ในระดับมากทุกด'าน เรียงตามลําดับค�าเฉลี่ย คือ ๑) 
บุคลากรด'านการท�องเท่ียว ๒) การบูรณาการการจัดการการท�องเท่ียว ๓) การสร'างความสมดุลให'กับ
การท�องเท่ียว ๔) โครงสร'างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก และ ๕) คุณภาพแหล�งท�องเท่ียว   
 ๒. ความตรงของโมเดลการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรม
ของจังหวัดบุรีรัมย% ผลการตรวจสอบพบว�าค�าสถิติความสอดคล'องของโมเดลท่ีผู'วิจัยพัฒนาข้ึน
สอดคล'องกลมกลืนกับข'อมูลเชิงประจักษ% (p-value = ๐.๐๖๐, 2χ = ๑๐๘.๓๖, df. = ๘๗, 2χ /df = 



(๒) 
 

๑.๒๔, GFI = ๐.๙๘, AGFI = ๐.๙๕, CFI = ๑.๐๐, SRMR = ๐.๐๒๘, RMSEA = ๐.๐๒๓) ผล
การศึกษาพบว�า ค�าสัมประสิทธิ์การพยากรณ% (R-SQUARE) ของสมการโครงสร'างตัวแปรภายในแฝง
พบว�ามีค�าเท�ากับ ๐.๗๔ แสดงว�าตัวแปรในโมเดลคือ แนวโน'มการท�องเท่ียวในอนาคต และการมีส�วน
ร�วม สามารถอธิบายความแปรปรวนของการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ ได'ร'อยละ ๗๔ และยังพบว�า
สมการโครงสร'างตัวแปรภายในแฝงมีค�าเท�ากับ ๐.๖๔ แสดงว�าตัวแปรในโมเดลคือ แนวโน'มการ
ท�องเท่ียวในอนาคต การมีส�วนร�วม และการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา ได'ร'อยละ ๖๔ เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ'อมระหว�างตัวแปรในโมเดลพบว�า ความสัมพันธ%ระหว�างแนวโน'มการท�องเท่ียวในอนาคต 
(TREND) กับการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา (DEVELOP) ขนาดความสัมพันธ%เท�ากับ ๐.๘๐ แยก
เป]นอิทธิพลทางตรง ๐.๑๕ และอิทธิพลทางอ'อม ๐.๖๔ เป]นอิทธิพลรวม ๐.๗๙ โดยมีค�าอิทธิพล
ทางตรง ทางอ'อม และอิทธิพลรวม ส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา (DEVELOP) อย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางอ'อมระหว�างตัวแปรในโมเดล
พบว�า ความสัมพันธ%ระหว�างการมีส�วนร�วม (PART) กับการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา (DEVELOP) 
ขนาดความสัมพันธ%เท�ากับ ๐.๒๗ แยกเป]นอิทธิพลทางตรง -๐.๑๐ อิทธิพลทางอ'อม ๐.๑๒ และ
อิทธิพลรวม ๐.๐๒ โดยท่ีอิทธิพลทางตรงส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา (DEVELOP) 
ในทางลบ หมายความว�าการมีส�วนร�วมมากแต�การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา (DEVELOP) ยังไม�
มากตาม อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ นอกจากนั้นตัวแปรการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ 
(IDDHI) มีขนาดอิทธิพลทางตรงส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา (DEVELOP) ร'อยละ ๘๐ 
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑  
 ๓. การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมย%  
มีปZจจัยด'านการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาประกอบด'วย พัฒนาคุณภาพแหล�งท�องเท่ียว พัฒนา
โครงสร'างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก พัฒนาบุคลากรด'านการท�องเท่ียว การสร'างความสมดุล
ให'กับการท�องเท่ียว และการบูรณาการการจัดการการท�องเท่ียวภายในจังหวัด โดยมีปZจจัยภายนอกท่ี
เป]นปZจจัยกระตุ'นให'เกิดการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาได'แก� แนวโน'มการท�องเท่ียวในอนาคต 
ประกอบด'วย การเติบโตของชนชั้นกลางและรายได'ท่ีเพ่ิมข้ึน การเติบโตของสายการบินต'นทุนตํ่า  
การเติบโตของสังคมผู'สูงอายุซ่ึงมีการจับจ�ายใช'สอยเพ่ือการท�องเท่ียว การใช'เทคโนโลยีระหว�างการ
ท�องเท่ียว นักท�องเท่ียวมุ�งเน'นประสบการณ% นอกจากนั้นยังต'องนําหลักธรรมอิทธิบาท ๔ บูรณาการ
กับการมีส�วนร�วมในการจัดการการท�องเท่ียวเชิงกีฬาด'วยเป]นการใช'หลักธรรม นําหลักการพัฒนา 
ประกอบด'วย ๑) ฉันทะ ร�วมตัดสินใจ ด'วยความรัก คือ การวางแผน (Planning) ๒) วิริยะ เพียรพัก 
ร�วมพัฒนา คือ การลงมือทํา (Doing) ๓) วิมังสา พิจารณา ร�วมประเมินผล คือ การปรับปรุง (Acting) 
๔) จิตตะ ต้ังใจตน รับผลพอประมาณ คือ การติดตามตรวจสอบ (Checking) ซ่ึงจะทําให'การพัฒนา
ประสบความสําเร็จ    
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Abstract  
 

 The objectives of this research were 1. to study the Sport Tourism 
Development by Integration of Buddhist Principles of Buriram, 2. to study the factors 
affecting to Sport Tourism Development by Integration of Buddhist Principles of 
Buriram and 3. to propose the Sport Tourism Development by Integration of Buddhist 
Principles of Buriram. The methodology of this research was the mixed methods, this 
research was conducted by 2 step, step 1, step 1 is quantitative research in survey 
for validity checking of the model in Sport Tourism Development used Integration of 
Buddhist Principles of Buriram well, and studying the direct effect and indirect effect 
between the variable model by collecting data from the sampling size 450 sampling. 
The statistics used the analyze descriptive data by frequency, mean, standard 
deviation (S.D.), Confirmatory Factor Analysis (CFA), and Linear Structural Relationship 
by statistic program. And step 2 is qualitative research by In-dept interview from keys 
informant 17 persons and focus group had 12 persons to confirm after analyzing 
data. 
Findings were as follows :  
 1. Sport Tourism Development by Integration of Buddhist Principles of 
Buriram in overall (Χ= 3.53, S.D.= 0.735) when considering of each part found that 
the level is high every part respectively, 1) personnel of tourism, 2) integration 
management of tourism, 3) creating balance to tourism, 4) basic structure and 
facilities and 5) the quality of tourist attraction.  
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 2. The validity of model in Sport Tourism Development by Integration of 
Buddhist Principles of Buriram. Found that analysis had conformed with the empirical 
data (p-value = 0.060, 2χ = 108.36, df. = 87, 2χ /df = 1.24, GFI = 0.98, AGFI = 0.95, CFI = 
1.00, SRMR = 0.028, RMSEA = 0.023) indicated that (R2) of the Model of Sport Tourism 
Development by Integration of Buddhist Principles of Buriram found that 0.74, 
showed that the variable in model is the future in travelling tendency and 
participation, explicable to variation practical of Iddhipada 4 (Four Successful Paths) 
= 74% and the statistics Structural Equation Model in latent variable = 0.64, showed 
that direct effect and indirect effect between the variable in model found that the 
relationship between the future in travelling tendency with the Sport Tourism 
Development in relationship = 0.80 and direct effect = 0.15 and indirect effect 0.12, 
total effect is 0.79 and direct effect, indirect effect and total effect had effected to 
Sport Tourism Development to significantly statistics at the level of 0.05, When 
considering direct effect and indirect effect between the variable in model found  
that the relationship participation with Sport Tourism Development and relationship 
size = 0.27 by the way direct effect and total effect had effected to Sport Tourism 
Development with negative effect that mean the participation very much but the 
development of the development sports tourism is not much, significantly statistics 
at the level of 0.05 Moreover, the variable of practical of Iddhipada 4 (Four 
Successful Paths) had effected to Sport Tourism Development = 0.80, significantly 
statistics at the level of 0.01 to satisfy with the result of in-dept interview and focus 
group to practice by Iddhipada 4 (Four Successful Paths), the result showed that the 
result can develop the tourism certainly.  
 3. Sports tourism development by integrating the Buddhist principles of 
Buriram province there are factors in the development of sports tourism. Develop 
tourism quality, Develop infrastructure and facilities, Develop tourism personnel, 
Creating balance for tourism, and the integration of tourism management within the 
province. There are external factors that are factors stimulate sports tourism 
development, Future tourism trends include; Middle class growth and increased 
income, Low-cost airline growth, Growth of the elderly society, which is used for 
tourism, Using technology during travel, Tourists focus on experience. In addition, 
practical of Iddhipada 4 (Four Successful Paths) must be integrated with participation 
in sports tourism management. Implementing the development principles consisting 
of 1) Joint decision making with love is planning (Planning) 2) tries to co-develop and 
do (Doing) 3) Considering to consider evaluating the result is the improvement 
(Acting) 4) The intention to receive modest results (checking) and which will make 
the development successful. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

 ดุษฎีนิพนธ�เรื่องนี้สําเร็จเรียบร�อยตามความมุ"งหมายได� ด�วยความกรุณาและความ
ช"วยเหลืออย"างดียิ่งจาก ศาสตราจารย� ดร. บุญทัน ดอกไธสง และศาสตราจารย� พลตํารวจโทหญิง 
ดร.นัยนา เกิดวิชัย ซ่ึงเป4นอาจารย�ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษาร"วม และยังได�รับความอนุเคราะห�ให�
คําปรึกษาจาก ผู�ช"วยศาสตราจารย� ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝ;าย
วิชาการ ท่ีได�ให�คําแนะนําและให�ข�อเสนอแนะต"าง ๆ ด�วยความเมตตา รวมท้ังให�ความอนุเคราะห�
เก้ือกูลในการตรวจทานแก�ไขข�อบกพร"องต"าง ๆ และช"วยปรับปรุงให�เกิดความถูกต�อง มีความสมบูรณ�
ของเนื้อหาเพ่ิมมากข้ึน ด�วยความเอาใจใส"ต้ังแต"เริ่มดําเนินการจนกระท่ังสําเร็จเรียบร�อย ซ่ึงผู�ทํา
การศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป4นอย"างสูงมา ณ โอกาสนี้  
 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการควบคุมการสอบป>องกันดุษฎีนิพนธ�ท้ัง ๕ ท"าน
ประกอบด�วย รศ.พล.ท.ดร.วีระ วงศ�สรรค� ประธานกรรมการ, ดร.ภาส ภาสสัทธา กรรมการ, ศ.ดร.
บุญทัน ดอกไธสง กรรมการ, ศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย กรรมการ, และ รศ.ดร.สุรพล สุยะ
พรหม กรรมการและเลขานุการ ท่ีได�ให�คําแนะนําและเสนอปรับปรุงงานวิจัยนี้ให�สมบูรณ�ยิ่งข้ึน 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย�บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร�ทุกท"าน ท่ีได�ให�ความช"วยเหลือ
ชี้แนะถึงข�อบกพร"องทุกอย"าง ท้ังตอนเรียนจนถึงเม่ือทําดุษฎีนิพนธ�ฉบับนี้ได�ลุล"วงไปด�วยดี 
 ขอขอบพระคุณผู�บริหารการท"องเท่ียวแห"งประเทศไทย และผู�ประกอบการการท"องเท่ียว
เชิงกีฬาทุกท"านท่ีให�ความร"วมมือในการเก็บรวบรวมข�อมูลเชิงประจักษ� เพ่ือนํามาวิเคราะห�และ
สรุปผลการศึกษาในครั้งนี้   
 ขอขอบพระคุณผู�ให�ข�อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูป/คนท่ีเมตตาให�ข�อมูลอย"างดียิ่งและเต็มใจใน
การสัมภาษณ�เชิงลึก และขอขอบพระคุณผู�ทรงคุณวุฒิท่ีเข�าร"วมสนทนากลุ"มจํานวน ๑๒ ท"านและให�
คําแนะนํา ข�อเสนอแนะอย"างดียิ่ง 
 ท�ายนี้ผู�จัดทําดุษฎีนิพนธ�ฉบับนี้ ได�รับกําลังใจเป4นอย"างสูงจากบิดา มารดาซ่ึงเป4นท่ีรักและ
เคารพบูชายิ่ง และจากญาติพ่ีน�องทุกท"าน รวมท้ังเพ่ือนสนิทท่ีได�คอยให�กําลังใจจนประสบความสําเร็จ 
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 ขออานิสงส�แห"งความเพียรพยายามในการศึกษาในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หากเป4น
กุศลข�าพเจ�าขอน�อมถวายเป4นพุทธบูชาแด"องค�สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ�า ขอน�อมเกล�าน�อม
กระหม"อมถวายแด"พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู"หัว พระองค�ผู�ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อุทิศให�กับบูรพาจารย�ของมหาวิทยาลัย และบูชาพระคุณบิดา มารดา 
ครูอาจารย�ทุกท"านท่ีสั่งสอนข�าพเจ�าในทุกระดับชั้น และผู�มีพระคุณท้ังหลายทุกท"าน 
 

นายธงชัย คล�ายแสง 
๒๗ กันยายน ๒๕๖๒  

 

 

 



 
 

(๖) 
 

 สารบัญ  

เรื่อง  หน�า 
บทคัดย�อภาษาไทย  (๑) 
บทคัดย�อภาษาอังกฤษ  (๓) 
กิตติกรรมประกาศ  (๕) 
สารบัญ   (๖) 
สารบัญตาราง   (๘) 
สารบัญภาพ (๑๐) 
คําอธิบายสัญลักษณ%และคําย�อ (๑๒) 
  
บทท่ี ๑ บทนํา ๑ 
 ๑.๑ ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา ๑ 

 ๑.๒ คําถามการวิจัย ๔ 

 ๑.๓ วัตถุประสงค)ของการวิจัย ๔ 

 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๔ 

 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๖ 
 ๑.๖ นิยามศัพท)เฉพาะท่ีใช4ในการวิจัย ๖ 

 ๑.๗ ประโยชน)ท่ีได4รับจากการวิจัย ๙ 

   
บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ๑๐ 

 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการท:องเท่ียวเชิงกีฬา  ๑๐ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับแนวโน4มการท:องเท่ียวในอนาคต  ๓๒ 

 ๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการมีส:วนร:วม  ๓๘ 

 ๒.๔ หลักอิทธิบาท ๔  ๕๑ 

 ๒.๕ บริบทพ้ืนท่ีวิจัย ๕๙ 

 ๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวข4อง  ๖๕ 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๗๗ 

   
บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการวิจัย ๗๙ 

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๗๙ 

 ๓.๒ ระยะท่ี ๑ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ๘๐ 

       ๓.๒.๑ ประชากรและกลุ:มตัวอย:าง  ๘๐ 

       ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใช4ในการวิจัย ๘๑ 

       ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข4อมูล  ๘๔ 

       ๓.๒.๔ การวิเคราะห)ข4อมูล ๘๔ 

 ๓.๓ ระยะท่ี ๒ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  ๙๒ 



 
 

(๗) 
 

 สารบัญ (ต�อ)  

เรื่อง  หน�า 
       ๓.๒.๑ ผู4ให4ข4อมูลสําคัญ  ๙๒ 

       ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใช4ในการวิจัย ๙๔ 

       ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข4อมูล  ๙๔ 

       ๓.๒.๔ การวิเคราะห)ข4อมูล ๙๕ 
   
บทท่ี ๔ ผลการวิเคราะห%ข�อมูล  ๙๖ 

 ๔.๑ ผลการวิเคราะห)ข4อมูลเบ้ืองต4น ๙๖ 

 ๔.๒ ผลการวิเคราะห)ข4อมูลตามวัตถุประสงค) ๑๑๕ 

       ๔.๒.๑ การพัฒนาการท:องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย) ๑๑๕ 
       ๔.๒.๒ ป�จจัยท่ีส:งผลต:อการพัฒนาการท:องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย) ๑๒๓ 
       ๔.๒.๓ การพัฒนาการท:องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของ

จังหวัดบุรีรัมย) 
๑๘๐ 

 ๔.๓ องค)ความรู4จากการวิจัย  ๑๙๐ 

   
บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ ๑๙๗ 

 ๕.๑ สรุปผล ๑๙๘ 

 ๕.๒ อภิปรายผล ๒๐๓ 

 ๕.๓ ข4อเสนอแนะ ๒๐๙ 

       ๕.๓.๑ ข4อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๒๐๙ 

       ๕.๓.๒ ข4อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช4 ๒๐๙ 

       ๕.๓.๓ ข4อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต:อไป ๒๑๐ 

  
บรรณานุกรม ๒๑๑ 
ภาคผนวก ๒๑๙ 

ภาคผนวก ก ผลการวิเคราะห)ข4อมูล ๒๒๐ 
ภาคผนวก ข ผลการหาค:าดัชนีความสอดคล4อง (IOC) ๒๓๔ 
ภาคผนวก ค ผลการทดสอบค:าความเชื่อม่ัน ๒๔๖ 
ภาคผนวก ง เครื่องมือท่ีใช4ในการวิจัย ๒๕๑ 
ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห)ในการตรวจเครื่องมือ ๒๖๘ 
ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห)เก็บข4อมูลเพ่ือการวิจัย ๒๗๐ 
ภาคผนวก ช หนังสือขอความอนุเคราะห)สัมภาษณ)เพ่ือเก็บข4อมูลการวิจัย ๒๗๔ 
ภาคผนวก ซ หนังสือขอเชิญร:วมสนทนากลุ:ม (Focus Group Discussion) ๒๘๗ 
ภาคผนวก ฌ ภาพประกอบการสัมภาษณ)และสนทนากลุ:ม ๓๐๑ 

ประวัติผู�วิจัย ๓๑๓ 
    



 
 

(๘) 
 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี หน�า 
๒.๑ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับแนวโน�มการท�องเท่ียวในอนาคตท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการ

ท�องเท่ียว ๖๗ 
๒.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการมีส�วนร�วมท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียว ๗๑ 
๒.๓ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับอิทธิบาท ๔ ท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียว ๗๕ 
๓.๑ แสดงการสุ�มตัวอย�างแบบแบ�งตามสัดส�วน ๘๑ 
๓.๒ แสดงค�าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ๘๔ 
๔.๑ จํานวน และร�อยละของข�อมูลป5จจัยส�วนบุคคล ๙๖ 
๔.๒ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข�อมูลป5จจัยด�านแนวโน�มการท�องเท่ียวใน

อนาคต ในภาพรวม ๙๘ 
๔.๓ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข�อมูลป5จจัยด�านแนวโน�มการท�องเท่ียวใน

อนาคต ๙๙ 
๔.๔ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข�อมูลป5จจัยด�านการมีส�วนร�วมในภาพรวม ๑๐๒ 
๔.๕ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข�อมูลป5จจัยด�านการมีส�วนร�วม ๑๐๓ 
๔.๖ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข�อมูลการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ ใน

ภาพรวม ๑๐๕ 
๔.๗ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข�อมูลการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ ๑๐๖ 
๔.๘ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข�อมูลการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาใน

ภาพรวม ๑๐๘ 
๔.๙ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข�อมูลการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา ๑๐๙ 
๔.๑๐ ค�าสถิติเบ้ืองต�นของตัวแปรสังเกตได�ในโมเดลการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดย

การบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมยA ๑๑๒ 
๔.๑๑ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธAแบบเพียรAสันของ

ตัวแปรสังเกตได�ในโมเดลการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลัก
พุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมยA ท่ีมีตัวแปรการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ เปCนตัว
แปรส�งผ�าน ๑๑๔ 

๔.๑๒ ค�าสถิติความสอดคล�องของโมเดลแนวโน�มการท�องเท่ียวในอนาคต และการมีส�วน
ร�วม กับข�อมูลเชิงประจักษAหลังปรับโมเดลการวิจัย ๑๑๖ 

๔.๑๓ แสดงค�าสถิติพ้ืนฐานขององคAประกอบเชิงยืนยันของโมเดลแนวโน�มการท�องเท่ียว
ในอนาคต และการมีส�วนร�วม ๑๑๗ 

๔.๑๔ ค�าสถิติความสอดคล�องของโมเดลแนวโน�มการท�องเท่ียวในอนาคต และการมีส�วน
ร�วม กับข�อมูลเชิงประจักษAหลังปรับโมเดลการวิจัย ๑๑๘ 

๔.๑๕ แสดงค�าสถิติพ้ืนฐานขององคAประกอบเชิงยืนยันของโมเดลแนวโน�มการท�องเท่ียว
ในอนาคต และการมีส�วนร�วม ๑๑๙ 



 
 

(๙) 
 

 สารบัญตาราง (ต�อ) 
 

ตารางท่ี หน�า 
๔.๑๖ ค�าสถิติความสอดคล�องของโมเดลการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ กับข�อมูลเชิง

ประจักษAหลังปรับโมเดลการวิจัย ๑๒๐ 
๔.๑๗ แสดงค�าสถิติพ้ืนฐานขององคAประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการปฏิบัติตามหลัก

อิทธิบาท ๔ ๑๒๑ 
๔.๑๘ ค�าสถิติความสอดคล�องของโมเดลการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬากับข�อมูลเชิง

ประจักษAหลังปรับโมเดลการวิจัย   ๑๒๒ 
๔.๑๙ แสดงค�าสถิติพ้ืนฐานขององคAประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการพัฒนาการ

ท�องเท่ียวเชิงกีฬา ๑๒๓ 
๔.๒๐ ค�าสถิติความสอดคล�องกลมกลืนของโมเดลการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดย

การบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมยAท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคล�องกับ
ข�อมูลเชิงประจักษA ท่ีผู�วิจัยพัฒนาข้ึนกับข�อมูลเชิงประจักษAหลังปรับโมเดลการวิจัย ๑๒๕ 

๔.๒๑ ค�าสถิติผลการวิเคราะหAอิทธิพลของตัวแปรในโมเดลการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิง
กีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมยA ท่ีมีการปฏิบัติตามหลัก
อิทธิบาท ๔ เปCนตัวแปรส�งผ�าน ๑๒๖ 

  



 
 

(๑๐) 
 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพท่ี หน�า 
๒.๑ องค�ประกอบการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย� ๓๑ 
๒.๒ องค�ประกอบด$านแนวโน$มการท�องเท่ียวในอนาคต ๓๖ 
๒.๓ องค�ประกอบการมีส�วนร�วมของภาคส�วน ๕๐ 
๒.๔ องค�ประกอบของอิทธิบาท ๔ ๕๘ 
๒.๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๗๗ 
๓.๑ โมเดลสมการโครงสร$าง (Structural Equation Modeling: SEM) ๘๙ 
๓.๒ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ๙๒ 
๔.๑ แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลแนวโน$มการท�องเท่ียวใน

อนาคต 
๑๑๖ 

๔.๒ แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการมีส�วนร�วม ๑๑๘ 
๔.๓ แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการปฏิบัติตามหลักอิทธิ

บาท ๔ 
๑๒๐ 

๔.๔ แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการพัฒนาการท�องเท่ียว
เชิงกีฬา 

๑๒๒ 

๔.๕ แสดงผลการตรวจสอบความสอดคล$องกลมกลืนของโมเดลการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมย�ท่ีพัฒนาข้ึน
มีความสอดคล$องกับข$อมูลเชิงประจักษ� ท่ีผู$วิจัยพัฒนาข้ึนกับข$อมูลเชิงประจักษ�
หลังปรับโมเดลการวิจัย 

๑๒๔ 

๔.๖ คุณภาพแหล�งท�องเท่ียวจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๓๐ 
๔.๗ โครงสร$างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๓๓ 
๔.๘ บุคลากรด$านการท�องเท่ียวจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๓๖ 
๔.๙ การสร$างความสมดุลให$กับการท�องเท่ียวจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๓๙ 
๔.๑๐ การบูรณาการการบริหารจัดการการท�องเท่ียวจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๔๒ 
๔.๑๑ การเติบโตของชนชั้นกลางและรายได$ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๔๕ 
๔.๑๒ การเติบโตของสายการบินต$นทุนตํ่าจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๔๘ 
๔.๑๓ การเติบโตของสังคมผู$สูงอายุท่ีมีการใช$สอยเพ่ือการท�องเท่ียวจากการสัมภาษณ�

เชิงลึก 
๑๕๑ 

๔.๑๔ การใช$เทคโนโลยีระหว�างการท�องเท่ียวจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๕๓ 
๔.๑๕ นักท�องเท่ียวมุ�งเน$นประสบการณ�จากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๕๖ 
๔.๑๖ แนวโน$มการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบการท�องเท่ียวจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๕๙ 
๔.๑๗ การร�วมตัดสินใจจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๖๒ 
๔.๑๘ การร�วมพัฒนาจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๖๔ 
๔.๑๙ การร�วมรับผลประโยชน�จากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๖๗ 



 
 

(๑๑) 
 

 สารบัญแผนภาพ (ต�อ)  

แผนภาพท่ี หน�า 
๔.๒๐ การร�วมในการประเมินจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๖๙ 
๔.๒๑ ฉันทะ (ความพอใจ) จากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๗๒ 
๔.๒๒ วิริยะ (ความเพียร) จากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๗๕ 
๔.๒๓ จิตตะ (ความต้ังใจม่ัน) จากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๗๗ 
๔.๒๔ วิมังสา (ความคิดไตร�ตรอง) จากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๘๐ 
๔.๒๕ แสดงการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย�ท่ีได$จากการสังเคราะห�

องค�ความรู$ 
๑๘๑ 

๔.๒๖ แสดงรูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรม
ของจังหวัดบุรีรัมย�ท่ีได$จากการสังเคราะห�องค�ความรู$ 

๑๘๒ 

๔.๒๗ รูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของ
จังหวัดบุรีรัมย�ท่ีได$จากการสังเคราะห�องค�ความรู$ 

๑๙๑ 

๔.๒๘ ผังมโนทัศน�การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรม
ของจังหวัดบุรีรัมย� 

๑๙๖ 

 



 
 

(๑๒) 
 

คําอธิบายสัญลักษณ�และคําย�อ 
 

 อักษรย�อในดุษฎีนิพนธ�ฉบับนี้ ใช�อ�างอิงจากพระไตรป#ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ในการศึกษาค�นคว�าดุษฎีนิพนธ�เล�มนี้ ผู�วิจัยใช�ชื่อย�อและคําเต็มโดยเรียงลําดับ
ดังนี้   

ม.ม. =  สุตตันตป#ฎก   มัชฌิมนิกาย  มัชฌิมป?ณณมาสก� (ภาษาไทย) 
   อภิ.วิ.  = อภิธรรมป#ฎก   ภิวัง�ค�     (ภาษาไทย) 
   ที.ม. = สุตตันตป#ฎก ฑีฆนิกาย มหาวรรค  (ภาษาไทย)  
 
 สําหรับการอ�างอิงเลขท่ีอยู�หลังชื่อย�อของคัมภีร�ใช�แบบ ๓ ตอน และ ๒ ตอน คือ เล�ม/ข�อ/
หน�า และ เล�ม/หน�า 
 ส�วนการอ�างอิงเลขท่ีอยู�หลังชื่อย�อ เช�น วิ.มหา. ๑/๒. หมายถึง วินัยป#ฎก มหาวิภังค� เล�ม ๑ 
ข�อ ๒ เปEนต�น 
  



 
บทท่ี ๑ 

 
บทนํา 

 
๑.๑ ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
         ประเทศไทยได�จัดทําแผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติมาแล�ว ๒ ฉบับ (ฉบับแรก พ.ศ. 
๒๕๕๕–๒๕๕๙) เพ่ือใช�เป-นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนการท�องเท่ียวของประเทศในระยะ ๕ 
ป0 และแผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) เพ่ือให�สอดคล�องกับสถานการณ7
และก�าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และเพ่ือให�การท�องเท่ียวไทยยังคงบทบาทการเป-นสาขาหลักใน
การรักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท�องเท่ียว
แห�งชาติฉบับท่ี ๒ ไปสู�การปฏิบัตินั้น ข้ึนอยู�กับป@จจัยหลายประการ โดยเฉพาะอย�างยิ่งการมีส�วนร�วม
ของทุกภาคส�วนในการร�วมกันวางนโยบายการใช�ทรัพยากร และงบประมาณท่ีเก่ียวข�องดําเนินการ
ตามขอบเขตหน�าท่ีความรับผิดชอบของตน เพ่ือให�การพัฒนาการท�องเท่ียวเป-นไปอย�างมีส�วนร�วม เกิด
การพัฒนาขับเคลื่อนอย�างสัมฤทธิ์ผล โดยได�มีการวางระบบความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาต�าง ๆ ท่ี
เก่ียวข�องกับแผนยุทธศาสตร7ของหน�วยงาน แผนแม�บทเฉพาะด�าน แผนปฏิบัติการท้ังในระดับเขต
พัฒนาการท�องเท่ียวกลุ�มจังหวัด และท�องถ่ิน และการใช�กลไกภาคีเครือข�ายต�าง ๆ ท่ีให�ความสําคัญ
กับความร�วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาชน รวมถึงระบบการจัดสรรงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพท่ี
ต�องตอบสนองต�อการพัฒนาเชิงบูรณาการและมีความต�อเนื่อง อีกท้ังต�องมีการพัฒนาระบบการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของภาครัฐท่ีสอดคล�องกับเปGาหมายและแนวทางการพัฒนาตาม
แผนอย�างแท�จริง๑ ป@จจุบันกลุ�มการท�องเท่ียวสามารถจําแนกตามพฤติกรรมของกลุ�มนักท�องเท่ียว
ออกเป-น ๑๓ กลุ�ม ได�แก� การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) การท�องเท่ียวทางทะเล
และชายหาด (Sea Sun Sand Tourism) การท�องเท่ียวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ (MICE) การ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) การท�องเท่ียวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การท�องเท่ียวเพ่ือการ
เลือกซ้ือสินค�า (Shopping Tourism) การท�องเท่ียวเชิงอาหาร (Gastronomy tourism) การท�องเท่ียวเพ่ือ
สันทนาการและความบันเทิง (Entertainment Tourism) การท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health & 
Wellness Tourism) การท�องเท่ียวเชิงสิ่งแวดล�อมและนิเวศ (Ecotourism) การท�องเท่ียวเชิงการแพทย7 
(Medical Tourism) การท�องเท่ียวเรือสําราญ (Cruise Tourism) และการท�องเท่ียวเชิงศาสนา 
(Religious Tourism)๒ 

                                                           

๑
 สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, แผนพัฒนาการท!องเท่ียวแห!งชาติฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–

๒๕๖๔), พิมพ7ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกิจการโรงพิมพ7องค7การสงเคราะห7ทหารผ�านศึก, ๒๕๖๐), 
หน�า ญ-ฎ. 

๒
 เรื่องเดียวกัน, หน�า ๑๒. 



 
๒ 

 ดังนั้นการท�องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ถือเป-นหนึ่งในอุตสาหกรรมการ
ท�องเท่ียวท่ีมีแนวโน�มความสําคัญต�อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอย�างมาก โดยป@จจุบัน
การท�องเท่ียวเชิงกีฬาได�รับความสนใจจากนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างประเทศท่ีมีความสนใจ
ในแหล�งท�องเท่ียวเชิงกีฬาในประเทศไทยท่ีมีความหลากหลายและดึงดูดนักท�องเท่ียวได�หลายกลุ�ม 
การท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้นมีเอกลักษณ7ท่ีแตกต�างจากการท�องเท่ียวโดยท่ัวไป เนื่องจากมีความ
ครอบคลุมท้ังด�านการท�องเท่ียวและด�านกีฬา ซ่ึงหากพิจารณาในแง�ของการท�องเท่ียวนั้นจะมีความ
เชื่อมโยงของธุรกิจภายในห�วงโซ�อุปทานการท�องเท่ียว โดยมีองค7ประกอบหลัก ๔ ประการได�แก� ท่ีพัก 
(Accommodation) การขนส�ง (Transport) การท�องเท่ียวและกิจกรรม (Activity) และอาหารและ
งานฝ0มือ (Food and Craft) นอกจากนั้นการท�องเท่ียวเชิงกีฬายังมีห�วงโซ�อุปทานอีกบางประการเช�น 
ผู�ท่ีเก่ียวข�องด�านการวางแผนการท�องเท่ียวต�าง ๆ ได�แก� ผู�วางแผนการท�องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports 
Travel Planner) ผู�ประกอบการทัวร7กีฬา (Sports Tour Operator) และตัวแทนท�องเท่ียวเชิงกีฬา 
(Sports Travel Agency) ฯลฯ และยังมีความเก่ียวข�องกับผู�นําเสนอป@จจัยการผลิต (Input Providers)  
ต�าง ๆ ด�วยเช�น เจ�าของสถานท่ีเล�นหรือจัดกิจกรรมกีฬา ร�านขายอุปกรณ7กีฬา ร�านอาหารและ
เครื่องด่ืม เป-นต�น อีกท้ังผู�ขนส�ง ป@จจัยการผลิต และสินค�าท่ีเก่ียวข�องนี้ไปยังนักท�องเท่ียวเชิงกีฬาหรือ
ไปยังผู�ให�บริการอ่ืน ๆ เพ่ือนําเสนอแก�นักท�องเท่ียวเชิงกีฬาอีกต�อหนึ่ง ก็ถือเป-นส�วนหนึ่งของห�วงโซ�
อุปทานของการท�องเท่ียวเชิงกีฬาเช�นกัน ทําให�สามารถแบ�งผู�เก่ียวข�องในห�วงโซ�อุปทานออกเป-น ๓ 
กลุ�มใหญ� ได�แก� ผู�ให�บริการการท�องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism Service Providers) ผู�นําเสนอ
ป@จจัยการผลิตในการท�องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Input Providers) และตัวแทนจัดการท�องเท่ียวเชิงกีฬา
และผู�ประกอบการทัวร7เชิงกีฬา (Sports Travel Agencies and Tour Operators)๓  
 สําหรับในประเทศไทยด�านการจัดการท�องเท่ียวเชิงกีฬา จังหวัดท่ีมีชื่อเสียงอันดับต�น ๆ 
ได�แก�จังหวัดบุรีรัมย7มีแหล�งท�องเท่ียวท่ีมนุษย7สร�างข้ึนได� แก�สนามฟุตบอลไอโมบายสนามแข�งรถ
มอเตอร7สปอร7ตระดับมาตรฐานโลก “Chang International Circuit” และจากข�อมูลสถานการณ7การ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาในจังหวัดบุรีรัมย7ท่ีผ�านมาคือต้ังแต�ในป0 ๒๕๕๘ จังหวัดบุรีรัมย7มีสถิตินักท�องเท่ียว
จํานวน ๑,๔๑๙,๘๓๓ คนเพ่ิมข้ึนร�อยละ ๑๓.๗๐ เม่ือเทียบกับป0 ๒๕๕๗ (๑,๒๔๘,๗๖๓ คน) ป0 
๒๕๕๙ จํานวน ๑,๕๓๕,๗๑๔ คนเพ่ิมข้ึนร�อยละ ๘.๑๖ เม่ือเทียบกัปป0 ๒๕๕๘ และมีรายได�จากการ
ท�องเท่ียวในป0 ๒๕๕๘ จํานวน ๒,๐๓๙.๓ ล�านบาทเพ่ิมข้ึนร�อยละ ๑๖.๑ เม่ือเทียบกับป0 ๒๕๕๗ 
(๑,๗๕๖.๕๓ ล�านบาท) ๒๕๕๙ จํานวน ๒,๓๓๑.๕๔ เทียบกับจังหวัดใกล�เคียงแต�ในป@จจุบันจะมี
นักท�องเท่ียวมากข้ึนในวันท่ีมีการแข�งขันฟุตบอลและแข�งขันรถยนต7ทางเรียบซ่ึงมีนักท�องเท่ียวท้ังชาว
ไทยและชาวต�างชาติเดินทางเขามาเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย7เพ่ิมมากข้ึนในวันหยุดสุดสัปดาห7 (เสาร7-
อาทิตย7) ถ�ามีการแข�งขันฟุตบอลหรือมีการแข�งรถก็จะมีนักท�องเท่ียวประมาณ ๓๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ 
คน๔ จากข�อมูลดังกล�าวเห็นได�ชัดว�าการท�องเท่ียวเชิงกีฬาสามารถสร�างรายได� และดึงดูดนักท�องเท่ียว

                                                           

๓ กองเศรษฐกิจการท�องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, รายงานฉบับสมบูรณ7 (Final 
Report). โครงการพัฒนารูปแบบทางธุรกิจของการท!องเท่ียวเชิงกีฬาของไทย (Sports Tourism) ประจําปB 
๒๕๖๐, (๒๕๖๐), หน�า ๒. 
 ๔ สํานักงานจังหวัดบุรีรัมย7 กลุ�มงานยุทธศาสตร7และข�อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด, ขCอมูลจังหวัด
บุรีรัมยE บทสรุปผูCบริหาร. (มปท.), หน�า ๓. 



 
๓ 

ให�เดินทางเข�ามาเท่ียวในพ้ืนได�เป-นอย�างได�เป-นอย�างดี แต�การท�องเท่ียวเชิงกีฬาก็ยังมีป@ญหาและ
อุปสรรคอยู�หลายประการท้ังในระดับประเทศและระดับจังหวัดเอง เช�น ข�อมูลจากกองเศรษฐกิจการ
ท�องเท่ียวและกีฬา (๒๕๖๐) ได�อธิบายว�า รายได�จากการท�องเท่ียวเชิงกีฬาป0 ๒๕๕๙ สร�างรายได�ไม�ตํ่า
กว�า ๒๑,๐๐๓ ล�านบาท หากมีการจัดเก็บข�อมูลท่ีเป-นระบบคาดว�า จะมีรายได�จากการแข�งขันกีฬา
เพ่ิมข้ึนอย�างน�อย ๓ เท�า และจากรายงานดังกล�าวก็อธิบายถึงจุดอ�อนและอุปสรรค ซ่ึงได�แก� ด�าน
จุดอ�อนพบว�า ขาดการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวและนวัตกรรม Sports Tourism ขาดการบูรณาการ
ด�านการกีฬาและการท�องเท่ียว ขาดผู�เชี่ยวชาญด�านบริหารและส�งเสริม Sports Tourism บาง
กิจกรรมขาดมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย ด�านอุปสรรคพบว�า ความไม�สะดวกในการ
เดินทาง ขาดความเชื่อม่ันในศักยภาพการจัดกีฬานานาชาติ ไม�มีการจัดเก็บข�อมูลเพ่ือนํามาวางแผน
พัฒนาอย�างเหมาะสม คนไทยสนใจเฉพาะบางประเภทกีฬา ตลาดท�องเท่ียวเชิงกีฬาระดับประเทศมี
การแข�งขันสูง๕  

สําหรับจังหวัดบุรีรัมย7ก็พบว�ามีจุดอ�อน และอุปสรรค เช�นกัน ได�แก� ระบบชลประทาน
และขาดการบริหารจัดการน้ําเชิงระบบและทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ขาดการเชื่อมโยงแหล�งท�องเท่ียว
การบริหารจัดการด�านการท�องเท่ียวและการลงทุนด�านการท�องเท่ียวและบริการ สินค�าและบริการมี
ราคาสูงข้ึนค�าครองชีพสูงข้ึน สถานประกอบการขนาดใหญ�มีน�อยส�งผลให� เกิดป@ญหาการว�างงานผู� 
เข�าสู�ตลาดแรงงานนิยมเคลื่อนย�ายไปทํางานต�างจังหวัด การเพ่ิมข้ึนของขยะมีปริมาณมากเป-นต�น 
และด�านข�อจํากัดพบว�า เป-นจังหวัดท่ีประสบป@ญหาภัยทางธรรมชาติเช�นฤดูฝนน้ําท�วมฤดูแล�งก็แล�ง
มาก เส�นทางการคมนาคมหลักของจังหวัดยังคงเป-น ๒ ช�องทางจราจรซ่ึงมีสภาพแคบจึงเป-นข�อจํากัด
ต�อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัด มีแรงงานอพยพออกนอกพ้ืนท่ีจํานวนมากทําให�ขาดแคลน
แรงงานทุกภาคการผลิต การเข�าสู�ประชาคมอาเซียน (AEC) ทําให�เกิดการลักลอบนาสินค�าต�นทุนตํ่า
จากประเทศเพ่ือนบ�านมาขายในประเทศ/สินค�าทดแทนราคาถูก และมีสินค�าจากประเทศคู�แข�งเข�ามา
แข�งขันมากข้ึน๖  
  จากเหตุผลท่ีกล�าวมาข�างต�นนั้นทําให�วิจัยสนใจศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการท�องเท่ียว
เชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย7 โดยสนใจศึกษาว�าการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย7เป-น
อย�างไร มีจุดอ�อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส อย�างไรบ�าง มีป@จจัยใดบ�างท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย7 และมีการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาการท�องเท่ียว
เชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย7หรือไม� อย�างไร การศึกษาครั้งนี้จะมีความแตกต�างจากการวิจัยท่ีผ�านมา 
โดยจะนํารูปแบบการวิเคราะห7สมการโครงสร�างเข�ามาใช�ในการศึกษาและจะได�นําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเข�ามาบูรณาการกับศาสตร7ทางตะวันตกเพ่ือให�เห็นถึงแนวการพัฒนาการท�องเท่ียว
เชิงกีฬา โดยจะศึกษาเก่ียวกับป@จจัยด�านแนวโน�มการท�องเท่ียวในอนาคตและการมีส�วนร�วมว�ามี
อิทธิพลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาหรือไม� และบูรณาการหลักอิทธิบาท ๔ ซ่ึงเป-นหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาว�ามีอิทธิพลทางตรงต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาหรือไม�อีกด�านหนึ่งด�วย
                                                           

๕ กองเศรษฐกิจการท�องเท่ียวและกีฬา, การท!องเท่ียวเชิงกีฬา, (๒๕๖๐), หน�า ๑๒, (เอกสารอัด
สําเนา). 

๖
 สํานักงานจังหวัดบุรีรัมย7 กลุ�มงานยุทธศาสตร7และข�อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด, ขCอมูลจังหวัดบุรีรัมยE 

บทสรุปผูCบริหาร, (มปท.), หน�า ๕-๖. 



 
๔ 

ผลจากการศึกษาครั้งนี้จะทําให�ได�องค7ความรู�ท่ีเก่ียวกับโมเดลการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดย
การบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมย7 และสามารถเป-นเครื่องมือในการพัฒนาการท�องเท่ียว
เชิงกีฬาของจังหวัดอ่ืน ๆ โดยอาศัยการบูรณาการระหว�างศาสตร7ตะวันตกและหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาเข�าด�วยกันเพ่ือให�เกิดความสมดุลของการพัฒนา นอกจากนั้นจะสามารถช�วยให�
นักวิจัย นักวิชาการ หรือองค7กรท่ีเก่ียวข�อง นําองค7ความรู�ไปประยุกต7ใช�ให�เกิดประโยชน7 อันเป-น
พ้ืนฐานสําหรับการศึกษาวิจัยเชิงลึก และการพัฒนาการท�องเท่ียวตามโมเดลท่ีเก่ียวข�องกับการบูรณา
การหลักพุทธธรรมในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาได�ต�อไป 
 
๑.๒ คําถามการวิจัย 
 ๑.๒.๑ การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดเป-นอย�างไร  
 ๑.๒.๒ มีป@จจัยใดบ�างท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย7 
 ๑.๒.๓ การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัด
บุรีรัมย7ควรเป-นอย�างไร 
 
๑.๓ วัตถุประสงคEของการวิจัย 
 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย7 
 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาป@จจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย7 
 ๑.๓.๓ เพ่ือเสนอการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของ
จังหวัดบุรีรัมย7  
 
๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 

๑.๔.๑ ขอบเขตด�านเนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้มุ�งศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�องกับแนวโน�มการท�องเท่ียวในอนาคต แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการมีส�วนร�วม หลักอิทธิบาท ๔ 
แนวคิดเก่ียวกับการท�องเท่ียวเชิงกีฬา งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

๑.๔.๒ ขอบเขตด�านตัวแปร  
การวิจัยเรื่องนี้ ผู�วิจัยออกแบบการวิจัยด�วยวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 

Research) ดังนั้นตัวแปรจึงจัดแบ�งออกเป-น ๒ ประเภทตามวิธีการวิจัย ดังนี้ 
  ๑) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผู�วิจัยได�สังเคราะห7แนวคิด

และข�อค�นพบจากผลงานวิจัยในบริบทป@จจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา เพ่ือค�นหา
องค7ประกอบท่ีมีอิทธิพลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาพบว�าตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative 
Variable) ประกอบด�วย ตัวแปรแฝงภายนอก และตัวแปรแฝงภายใน ดังนี้  

 ๑.๑) ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Latent Variable) กล�าวคือ ตัวแปร
เหตุท่ีมีอิทธิพลต�อตัวแปรผลการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย7 ประกอบด�วย ๒ ตัว
แปร ได�แก� 
  (๑) ตัวแปรแนวโน�มการท�องเท่ียวในอนาคต ประกอบด�วยตัวแปรสังเกต
ได� (Observation Variable) ๖ ตัวแปรคือ การเติบโตของชนชั้นกลางและรายได�ท่ีเพ่ิมข้ึน การเติบโต



 
๕ 

ของสายการบินต�นทุนตํ่า การเติบโตของสังคมผู�สูงอายุท่ีมีการใช�สอยเพ่ือการท�องเท่ียว การใช�
เทคโนโลยีระหว�างการท�องเท่ียว นักท�องเท่ียวมุ�งเน�นประสบการณ7 และแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงเชิง
รูปแบบการท�องเท่ียว 
 (๒) ตัวแปรการมีส�วนร�วม ประกอบด�วยตัวแปรสังเกตได� (Observation 
Variable) ๔ ตัวแปรคือ การร�วมตัดสินใจ ร�วมพัฒนา ร�วมรับผลประโยชน7 ร�วมในการประเมิน 

 ๑.๒) ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Latent Variable) ได�แก�การพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬา ประกอบด�วยตัวแปรสังเกตได� (Observation Variable) ๕ ตัวแปรคือ คุณภาพแหล�ง
ท�องเท่ียว โครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก บุคลากรด�านการท�องเท่ียว การสร�างความ
สมดุลให�กับการท�องเท่ียว การบูรณาการการบริหารจัดการการท�องเท่ียว 
 ๑.๓) ตัวแปรส�งผ�านได�แก� อิทธิบาท ๔ ประกอบด�วยตัวแปรสังเกตได� (Observation 
Variable) ๔ ตัวแปรคือ ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความต้ังใจม่ัน) วิมังสา 
(ความไตร�ตรอง)  
 ๒) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Variable) ประกอบด�วย การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย7  
   ๑.๔.๓ ขอบเขตด�านประชากร  
  ๑) ประชากร (Population) ท่ีใช�ในศึกษาครั้งนี้คือ ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียจาก
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในจังหวัดบุรีรัมย7จาก ๕ หน�วยงานประกอบด�วย 
สํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย7 หอการค�าจังหวัดบุรีรัมย7 สโมสรบุรีรัมย7 ยูไนเต็ดและ
บริษัทในเครือ สาธารณสุขจังหวัด ชมรมผู�ประกอบการการท�องเท่ียว และประชาชนท่ีอยู�ใกล�เคียง
สโมสรบุรีรัมย7 ยูไนเต็ด จํานวน ๑,๔๕๙ คน  

 ๒) ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (Key Informants) ผู�วิจัยทําการสัมภาษณ7เชิงลึก (In depth 
Interview) ผู�ให�ข�อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ คน ประกอบด�วย 
  ผู�บริหารระดับในระดับจังหวัดบุรีรัมย7     จํานวน ๒ คน 
  ผู�บริหารสํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย7 จํานวน ๒ คน 
  ผู�บริหารหอการค�าจังหวัดบุรีรัมย7   จํานวน ๒ คน 
  ตัวแทนจากสโมสรบุรีรัมย7 ยูไนเต็ดและบริษัทในเครือ จํานวน ๓ คน 
  สาธารณสุขจังหวัด      จํานวน ๑ คน 
  ชมรมผู�ประกอบการการท�องเท่ียว   จํานวน ๓ คน 
  นักวิชาการด�านการท�องเท่ียวเชิงกีฬา   จํานวน ๒ คน 
  นักวิชาการด�านพุทธศาสนา    จํานวน ๒ คน 
         รวม   ๑๗ คน 
 ๑.๔.๔ ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีในการศึกษาครั้งนี้คือ จังหวัดบุรีรัมย7 
  ๑.๔.๕ ขอบเขตด�านเวลา ระยะเวลาท่ีศึกษา ต้ังแต�เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมเป-นระยะเวลา ๑๐ เดือน  
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๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 
  สมมติฐานท่ี ๑ โมเดลการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรม
ของจังหวัดบุรีรัมย7ท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ7  
  สมมติฐานท่ี ๒ ตัวแปรแนวโน�มการท�องเท่ียวในอนาคต ตัวแปรการมีส�วนร�วม และตัว
แปรอิทธิบาท ๔ มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ�อม และอิทธิพลรวมต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิง
กีฬาของจังหวัดบุรีรัมย7     
  
๑.๖ นิยามศัพทEเฉพาะที่ใชCในการวิจัย 
 การพัฒนาการท!องเท่ียวเชิงกีฬา หมายถึง การจัดการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัด
บุรีรัมย7เพ่ือสร�างมูลค�า และความสมดุลของการท�องเท่ียวตามแผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติฉบับท่ี 
๒ อันประกอบด�วย คุณภาพแหล�งท�องเท่ียว โครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก บุคลากร
ด�านการท�องเท่ียว การสร�างความสมดุลให�กับการท�องเท่ียว การบูรณาการการบริหารจัดการการ
ท�องเท่ียว 
 คุณภาพแหล!งท!องเท่ียว หมายถึง พ้ืนฐานการเติบโตของการท�องเท่ียวมีป@จจัยหลักท่ี
คุณภาพของแหล�งท�องเท่ียว สินค�า และบริการ ท่ีต�องได�มาตรฐานระดับสากลและมีเอกลักษณ7โดด
เด�น โดยการพัฒนาต�องเกิดข้ึนอย�างเป-นมิตรกับสิ่งแวดล�อมและมีความสมดุลท้ังในด�านพ้ืนท่ี เวลา 
และกลุ�มการท�องเท่ียว เพ่ือส�งเสริมการกระจายนักท�องเท่ียวและรายได�จากนักท�องเท่ียว ซ่ึงจะช�วย
พัฒนาความม่ังค่ังในท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
 โครงสรCางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวก หมายถึง ป@จจัยสนับสนุนท่ีสําคัญต�อการ
เติบโตของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวซ่ึงล�วนมีส�วนในการส�งเสริมประสบการณ7ในการท�องเท่ียว โดยใน
ยุทธศาสตร7นี้เน�นด�านการพัฒนาระบบคมนาคมในทุกรูปแบบ รวมถึงการพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกแก�นักท�องเท่ียวในด�านต�าง ๆ และการพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยอย�างเป-นระบบ 
 บุคลากรดCานการท!องเท่ียว หมายถึง การพัฒนาบุคลากรด�านการท�องเท่ียวผ�านการ
ยกระดับคุณภาพสู�ระดับสากล เพ่ือให�ทัดเทียมขีดความสามารถของบุคลากรในระดับโลกและเพ่ือ
เตรียมความพร�อมกับการแข�งขันท่ีทวีความรุนแรงข้ึน ผ�านความร�วมมือระหว�างภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงการปลูกฝ@งจิตสํานึกและการเป-นเจ�าบ�านท่ีดีให�กับประชาชนและการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนและชุมชน นับเป-นเครื่องมือสําคัญในการพิจารณาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข�งขันของ
อุตสาหกรรมท�องเท่ียว 
 การสรCางความสมดุลใหCกับการท!องเท่ียว หมายถึง การพัฒนาการตลาดของการ
ท�องเท่ียวอย�างมีสมดุล เพ่ือส�งเสริมภาพลักษณ7แหล�งท�องเท่ียวคุณภาพผ�านการส�งเสริมการตลาด
เฉพาะกลุ�มและการพัฒนาเครื่องหมายมาตรฐานคุณภาพ รวมท้ังการส�งเสริมการตลาดเพ่ือกระตุ�นการ
ใช�จ�ายของนักท�องเท่ียวและกระตุ�นตลาดนักท�องเท่ียวไทย กอปรกับการพัฒนาคุณภาพของสินค�าและ
บริการบนพ้ืนฐานเอกลักษณ7อย�างไทย และการปรับใช�เทคโนโลยีเพ่ือการตลาดอย�างมีประสิทธิภาพ 
จะช�วยส�งเสริมการพัฒนาการท�องเท่ียวไทยให�เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
 การบูรณาการการบริหารจัดการการท!องเท่ียว หมายถึง การบูรณาการร�วมกันของทุก
ภาคส�วนคือป@จจัยหลักในการขับเคลื่อนแผนสู�การปฏิบัติอย�างเป-นรูปธรรม โดยมุ�งเน�นการส�งเสริมการ
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ทํางานร�วมกันระหว�างทุกภาคส�วน การปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง และการบริหารข�อมูลด�านการ
ท�องเท่ียว เพ่ือการวิเคราะห7และวางแผน รวมถึงการส�งเสริมการบูรณาการการพัฒนาการท�องเท่ียว
กับประเทศเพ่ือนบ�านเพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียวในภูมิภาคโดยรวม 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรม หมายถึง การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป-นตัว
แปรในการศึกษาวิจัย และศึกษาร�วมกับตัวแปรท่ีเป-นแนวคิด ทฤษฎีทางตะวันตกซ่ึงเป-นการใช�วิชา
ธรรมนําวิชาชีพ หลักพุทธธรรมในการศึกษาครั้งนี้ได�แก� “อิทธิบาท ๔” ประกอบด�วย ฉันทะ (ความ
พอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความต้ังใจม่ัน) วิมังสา (ความไตร�ตรอง) 
 ฉันทะ (ความพอใจ) หมายถึง ความต�องการท่ีจะทํางานนั้นให�ประสบความสําเร็จอย�าง
ดี ใฝ�ใจรักจะทําสิ่งนั้นอยู�เสมอและปรารถนาจะทําให�ได�ผลดียิ่ง ๆ ข้ึนไป เม่ือผลงานสําเร็จจึงเกิด
ความรู�สึกพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จของงานนั้น ๆ 
  วิริยะ (ความเพียร) หมายถึง ความขยันหม่ันเพียร ประกอบสิ่งนั้นด�วยความพยายาม 
เข�มแข็ง อดทน ไม�ท�อถอยเพ่ือมุ�งไปสู�ความสําเร็จ และความสําเร็จของงานนั้นก็เกิดจากความพยายาม
บวกกับความสามารถของตนด�วย 
  จิตตะ (ความตั้งใจม่ัน) หมายถึง ต้ังจิตรับรู�ในสิ่งท่ีทําและทําสิ่งนั้นด�วยความคิด เอาจิต
ฝ@กใฝ� ไม�ปล�อยใจให�ฟุGงซ�านเลื่อนลอยไป อุทิศหัวใจให�แก�สิงท่ีทํา เอาใจใส�ต้ังใจจริงท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ี
ซ่ึงได�รับมอบหมาย มีการวางแผนงานอย�างละเอียดรอบคอบ เพ่ือให�บรรลุเปGาหมายท่ีกําหนดไว� 
  วิมังสา (ความไตร!ตรอง) หมายถึง การหม่ันใช�ป@ญญาพิจารณาใคร�ครวญตรวจหา
เหตุผลและตรวจสอบข�อยิ่งหย�อนในสิ่งท่ีทํานั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค�นวิธีแก�ไขปรับปรุง และหรือ
การจัดทํามาตรฐานใหม� ซ่ึงถือเป-นพ้ืนฐานของการยกระดับคุณภาพ  
  การเติบโตของชนช้ันกลางและรายไดCท่ีเพ่ิมข้ึน หมายถึง อัตราการเติบโตของสัดส�วน
ของกลุ�มคนชนชั้นกลางเพ่ิมสูงข้ึนอีกในอนาคตซ่ึงกลุ�มนักท�องเท่ียวกลุ�มนี้มีความเต็มใจในการใช�จ�าย
ระหว�างการท�องเท่ียวในระดับสูง ดังนั้นจึงควรให�ความสําคัญกับการพัฒนาสินค�าและบริการทางการ
ท�องเท่ียวท่ีสอดคล�องกับความต�องการทางด�านคุณค�าและมีความสอดคล�องทางด�านภาษากับ
นักท�องเท่ียวกลุ�มนี้ เพ่ือเป-นการแปรแนวโน�มของโลกให�เป-นการพัฒนาทางด�านรายได�ให�แก�
อุตสาหกรรมท�องเท่ียวของไทย 
   การเติบโตของสายการบินตCนทุนต่ํา หมายถึง การพัฒนาการเชื่อมต�อและเพ่ิมความ
สะดวกในเส�นทางการเดินทางภายในและระหว�างประเทศท่ัวโลก อันจะเป-นการเพ่ิมทางเลือกในการ
เดินทางและลดค�าใช�จ�าย จึงเป-นป@จจัยท่ีส�งผลต�อการเติบโตของการเดินทางและจํานวนของ
นักท�องเท่ียวท่ัวโลก โดยคาดการณ7ว�าความต�องการท�องเท่ียวด�วยบริการสายการบินต�นทุนตํ่าจะได�รับ
ความนิยมมากข้ึนอย�างรวดเร็ว สิ่งนี้แสดงให�เห็นถึงความจําเป-นในการสนับสนุนและพัฒนาโครงสร�าง
พ้ืนฐานสําหรับเส�นทางคมนาคมทางอากาศ รวมถึงการส�งเสริมความร�วมมือของสายการบินในการ
พัฒนาเส�นทางท�องเท่ียวภายในประเทศสู�เมืองรองต�าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 
  การเติบโตของสังคมผูCสูงอายุซ่ึงมีการจับจ!ายใชCสอยเพ่ือการท!องเท่ียว หมายถึง การ
มีสัดส�วนผู�สูงอายุหรือผู�ท่ีมีอายุ ๖๐ ป0ข้ึนไปต�อประชากรโลกเพ่ิมสูงข้ึน โดยกลุ�มนักท�องเท่ียวผู�สูงอายุ
เหล�านี้ถือเป-นกลุ�มท่ีมีความเต็มใจในการจับจ�ายใช�สอยระหว�างการเดินทางท�องเท่ียวต�อป0สูงกว�า
นักท�องเท่ียวในช�วงอายุอ่ืน ดังนั้นกลุ�มนักท�องเท่ียวผู�สูงอายุนับเป-นกลุ�มเปGาหมายท่ีมีศักยภาพสูงและ
ควรให�ความสําคัญในการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านการท�องเท่ียวรองรับนักท�องเท่ียวกลุ�มนี้โดยการ



 
๘ 

พัฒนาสถานท่ีท�องเท่ียวตามหลักการ Tourism For All เพ่ือสร�างโอกาสในการเพ่ิมรายได�จากการ
ท�องเท่ียว 
   การใชCเทคโนโลยีระหว!างการท!องเท่ียว หมายถึง ความก�าวหน�าของเทคโนโลยีทําให�สื่อสังคม
ออนไลน7หรือช�องทางออนไลน7มีส�วนสําคัญในการสืบค�นข�อมูลและเพ่ิมความสะดวกสบายตลอดการ
เดินทางของนักท�องเท่ียว ควรให�ความสําคัญในการลงทุนพัฒนาและส�งเสริมระบบการท�องเท่ียวผ�าน
ช�องทางออนไลน7และสนับสนุนการลงทุนด�านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม�ให�กับธุรกิจท�องถ่ิน เพ่ือ
ตอบสนองต�อแนวโน�มการท�องเท่ียวท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงในป@จจุบันการท�องเท่ียวของไทยยังล�า
หลังด�านการส�งเสริมข�อมูลและอํานวยความสะดวกแก�นักท�องเท่ียวทางออนไลน7ท่ีต�องเร�งพัฒนาเพ่ือ
ตอบสนองความต�องการของนักท�องเท่ียวในอนาคต 
   นักท!องเท่ียวมุ!งเนCนประสบการณE หมายถึง ป@จจุบันนักท�องเท่ียวส�วนใหญ�ให�
ความสําคัญกับการแสวงหาประสบการณ7ท่ีมากกว�าการท�องเท่ียวรูปแบบเดิม ๆ ท่ัวไป โดยต�องการ
สัมผัสวิถีชีวิตผู�คนและประเพณีท�องถ่ินอย�างแท�จริง มากกว�าการเยี่ยมชมสถานท่ีท�องเท่ียวเพียงอย�าง
เดียว ซ่ึงเป-นรูปแบบการท�องเท่ียวท่ีกําลังได�รับความนิยมเป-นอย�างสูงในป@จจุบัน แสดงให�เห็นถึง
ความสําคัญของการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวรูปแบบใหม� ๆ และการจัดสรรแพ็กเกจการท�องเท่ียวท่ี
สามารถให�ประสบการณ7การท�องเท่ียวท่ีสอดคล�องกับความต�องการของนักท�องเท่ียวกลุ�มนี้โดยการ
ร�วมมือกับชุมชนท�องถ่ิน 
 แนวโนCมการเปล่ียนแปลงเชิงรูปแบบการท!องเท่ียว หมายถึง ป@จจัยและแนวโน�มท่ี
กําลังเปลี่ยนไปในทุกมิติ ส�งผลให�กลุ�มนักท�องเท่ียวในอนาคตมีจุดประสงค7ในการท�องเท่ียวท่ี
แปรเปลี่ยนจากเดิม อีกท้ังวิวัฒนาการดังกล�าวยังจะส�งผลสําคัญต�อตลาดการท�องเท่ียวโลกด�วย 
 ร!วมตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลาย ๆ 
ทางเลือกท่ีได�พิจารณาหรือประเมินอย�างดีแล�วว�า เป-นทางให�บรรลุวัตถุประสงค7และเปGาหมายของตน
และองค7การ การตัดสินใจเป-นสิ่งสําคัญและเก่ียวข�องกับหน�าท่ีการบริหาร หรือการจัดการเกือบทุก
ข้ันตอน ไม�ว�าจะเป-นการวางแผน การจัดองค7การ การจัดคนเข�าทํางาน การประสานงาน และการ
ควบคุม 
 ร!วมพัฒนา หมายถึง ข้ันตอนท่ีประชาชนมีส�วนร�วมในการสร�างประโยชน7โดยการ
สนับสนุนทรัพย7 วัสดุอุปกรณ7และแรงงาน หรือเข�าร�วมบริหารงาน ประสานงานและดําเนินการขอ
ความช�วยเหลือจากภายนอก 
 ร!วมในการประเมิน หมายถึง การติดตามงานและประเมินผลงานขาดการมีส�วนร�วมแล�ว
ชาวชนบทย�อมจะไม�ทราบด�วยตนเองว�างานท่ีทําไปนั้นได�รับผลดี ได�รับประโยชน7หรือไม�อย�างใด การ
ดําเนินกิจกรรมอย�างเดียวกันในโอกาสต�อไป จึงอาจจะประสบความยากสําบาก 
  ร!วมรับผลประโยชนE หมายถึง ข้ันตอนท่ีประชาชนมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน7ท่ีพึง
ได�รับจากการพัฒนาหรือยอมรับผลประโยชน7อันเกิดจากการพัฒนาท้ังด�านวัตถุและจิตใจ 
 
 
 
 



 
๙ 

๑.๗ ประโยชนEที่ไดCรับจากการวิจัย  
 ๑.๗.๑ ทําให�ทราบถึงระดับการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย7ซ่ึงจะ
สามารถนําไปเป-นเกณฑ7ชี้วัดการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดอ่ืนได�    
 ๑.๗.๒ ป@จจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ�อม และอิทธิพลร�วมท่ีมีต�อการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย7 ท่ีพบจะเป-นฐานข�อมูลในการนําไปศึกษาหรือในการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย7ให�มีประสิทธิภาพต�อไป 
 ๑.๗.๓ องค7ความรู�จากการศึกษาการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลัก
พุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมย7นั้น หน�วยงานต�าง ๆ สามารถนําไปประยุกต7ใช�ให�เกิดประโยชน7 อันเป-น
พ้ืนฐานสําหรับการศึกษาวิจัยเชิงลึก และการพัฒนาการท�องเท่ียวตามโมเดลท่ีเก่ียวข�องกับการ
พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาแบบบูรณาการหลักพุทธธรรมต�อไปได�  
 ๑.๗.๔ ผลจากการวิจัยจะช�วยให�ได�แนวทางการท�องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีเหมาะสมสําหรับ
จังหวัดท่ีมีความสนใจในอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวเชิงกีฬา และจะเป-นเครื่องมือในการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดอ่ืน ๆ โดยอาศัยการบูรณาการระหว�างศาสตร7ตะวันตกและหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาเข�าด�วยกันเพ่ือให�เกิดความสมดุลของการพัฒนาด�วย  
 
 



 
บทท่ี ๒ 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 
  การวิจัยเรื ่อง การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของ
จังหวัดบุรีรัมย" มีวัตถุประสงค"คือ ๑) เพ่ือศึกษาการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย" ๒) 
เพ่ือศึกษาป/จจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย" และ ๓) เพ่ือเสนอการ
พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมย" ได4ทําการทบทวน
วรรณกรรมเพ่ือใช4ในการศึกษาดังต�อไปนี้ 
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการท�องเท่ียวเชิงกีฬา  
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับแนวโน4มการท�องเท่ียวในอนาคต  
 ๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการมีส�วนร�วม  
 ๒.๔ หลักอิทธิบาท ๔  
 ๒.๕ บริบทพ้ืนท่ีวิจัย 
 ๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวข4อง  
 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการท�องเที่ยวเชิงกีฬา 
 ๒.๑.๑ ความหมายของการท�องเท่ียวเชิงกีฬา 
 การท�องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เปJนการเดินทางท�องเท่ียวเพ่ือเข4าร�วม
กิจกรรมกีฬาตามความถนัดความสนใจในกีฬาประเภทต�าง ๆ เช�น กอล"ฟ ดําน้ํา ตกปลา สนุกเกอร" 
กระดานโต4คลื่น และสกีน้ํา เปJนต4น เพ่ือให4ได4รับความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน ต่ืนเต4น ได4รับ
ประสบการณ"และความรู4ใหม�เพ่ิมข้ึนทําให4มีคุณค�าและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ิมข้ึน มีจิตสํานึกต�อการรักษา
สิ่งแวดล4อมและวัฒนธรรมท4องถ่ิน โดยท่ีประชาชนในท4องถ่ินควรมีส�วนร�วมต�อการจัดการการ
ท�องเท่ียวท่ียั่งยืน๑ 
  การท�องเท่ียวเชิงกีฬาถือเปJนปรากฏการณ"ทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีเกิดจาก
การปฏิสัมพันธ"ของกิจกรรม ผู4คนและสถานท่ีท่ีเปJนเอกลักษณ"๒ 
 

                                                           

๑ McIntosh, W. R. & Goeldner, R. C., Tourism: Principles, Practice, Philosophies, 
(John Wiley & Sons, New York: 2003), pp. 25-30. 

๒ Mike Weed, “Sports Tourism Experiences” Journal of Sport & Tourism, Vol. 13, 
No. 1, (February 2008): 1-4.    



 

 

๑๑ 

 

  การท�องเท่ียวเชิงกีฬาเปJนการท�องเท่ียวในวันหยุดท่ีเก่ียวข4องกับกิจกรรมกีฬาไม�ว�าจะ
เปJนผู4ชมหรือผู4เข4าร�วม๓ 
 การท�องเท่ียวเชิงกีฬาเปJนการเดินทางตามสะดวกท่ีจะนําแต�ละบุคคลออกไปนอกบ4าน
หรือชุมชนเปJนการชั่วคราว เพ่ือท่ีจะเข4าร�วมในกิจกรรมการออกกําลังกาย เพ่ือชมกิจกรรมการออก
กําลังกาย หรือเพ่ือเยี่ยมชมสถานท่ีท�องเท่ียวท่ีเก่ียวข4องกับกิจกรรมการออกกําลังกาย๔ 
  การท�องเท่ียวเชิงกีฬา หมายถึง ทุกรูปแบบของกิจกรรมและการมีส�วนร�วมท่ีเก่ียวข4องใน
กิจกรรมการกีฬาอาจมีส�วนร�วมอย�างไม�ต้ังใจ หรือมีส�วนร�วมในกิจกรรมท่ีจัดอย�างมีรูปแบบไม�ว�าจะ
เปJนเหตุผลในเชิงพาณิชย"ทางธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีทําให4มีความจําเปJนต4องเดินทางออกไปจากบ4านและ
สถานท่ีทํางานเพ่ือเข4าร�วม๕ จะต4องเปJนการเดินทางด4วยเหตุผลท่ีไม�ใช�เชิงพาณิชย"เพ่ือท่ีจะเข4าร�วมหรือ
ชมกิจกรรมกีฬาต�าง ๆ ท่ีต4องออกไปจากท่ีอยู�อาศัยของตนเอง๖ 
  การท�องเท่ียวเชิงกีฬา หมายถึง การเดินทางท่ีมีกีฬาเปJนหลัก (Sport-Based Travel) 
โดยเดินทางออกไปจากสภาพแวดล4อมท่ีอาศัยอยู�ในระยะเวลาท่ีจํากัด มีกิจกรรมกีฬาเปJนตัวกําหนด 
ไม�ว�าจะเปJนการแข�งขันกีฬา การเล�น หรือการเข4าร�วมเพ่ือออกกําลังกาย๗ 
  การท�องเท่ียวเชิงกีฬาจะเก่ียวข4องกับกิจกรรมกีฬาท่ีเปJนทางการหรือไม�เปJนทางการก็ได4 
อาจเปJนการแข�งขัน นันทนาการหรือเปJนส�วนหนึ่งของกิจกรรม และอาจเข4าร�วมด4วยตนเองหรือถูก
ชักชวนจากผู4อ่ืน นอกจากนี้กิจกรรมกีฬาท่ีเข4าร�วมจะเก่ียวข4องกับบุคคลอ่ืนท่ีอาจเปJนคู�แข�งขันหรือ
ผู4เข4าร�วมก็เปJนได4๘ 
 กระทรวงการท�องเ ท่ียวและกีฬาของไทย และองค"การการท�องเ ท่ียวโลกแห�ง
สหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization หรือ UNWTO) ได4ให4คํานิยามแก�
การท�องเท่ียวเชิงกีฬาไว4ว�า “การเดินทางออกจากถ่ินท่ีอยู�หรือถ่ินท่ีประกอบอาชีพอยู�โดยปกติเพ่ือ
วัตถุประสงค"ใด ๆ ไปยังอีกสถานท่ีหนึ่งเปJนระยะเวลาไม�เกิน 1 ป} โดยมีการเข4าร�วมกิจกรรมกีฬาเปJน
ส�วนหนึ่งของกิจกรรมในการท�องเท่ียว โดยวัตถุประสงค"หลักในการเดินทางอาจจะเปJนการเข4าร�วมใน

                                                           

๓ Weed, M., & Bull, C., “Influences on sport tourism relations in Britain: The effects of 
government policy”, Tourism Recreation Research, Vol. 22 No. (2), (1997): 5-12.  

๔ Gibson, H. J., Sport Tourism: A Critical Analysis of Research, (Sport Management 
Review, 1(1), 1998), pp. 45-76. 

๕ Standeven, J., & De Knop, P., Sport Tourism, (Champaign: Human Kinetics, 1999), 
p. 12. 

๖ Hall, C. M., Hallmark Tourist Events: Impacts, Management and Planning, 
(London: Belhaven Press, 1992), p. 194.  

๗ Hinch, T., & Higham, J., “Sport, Tourism and Authenticity”, European Sport Management 
Quarterly, Vol.5 No.(3), (2005): 245-258. 

๘ Robinson, T., & Gammon, S., “A question of primary and secondary motives: 
Revisiting and applying the sport tourism framework”, Journal of Sport Tourism, Vol.9 No.(3), 
(2004): 221-233. 



 

 

๑๒ 

 

กิจกรรมกีฬานั้นหรือไม� ก็ได4” นอกจากนี้จะใช4 คําเรียกผู4 ท่ี เข4าร�วมการท�องเ ท่ียวเชิงกีฬาว�า 
นักท�องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourist)๙ 
 สรุป การท�องเท่ียวเชิงกีฬาถือเปJนปรากฏการณ"ทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีเกิด
จากการปฏิสัมพันธ"ของกิจกรรม ผู4คนและสถานท่ีท่ีเปJนเอกลักษณ" เปJนการเดินทางตามสะดวกท่ีจะ
นําแต�ละบุคคลออกไปนอกบ4านหรือชุมชนเปJนการชั่วคราว เพ่ือท่ีจะเข4าร�วมในกิจกรรมการออกกําลัง
กาย เพ่ือชมกิจกรรมการออกกําลังกาย หรือเพ่ือเยี่ยมชมสถานท่ีท�องเท่ียวท่ีเก่ียวข4องกับกิจกรรมการ
ออกกําลังกาย และเปJนการเดินทางท�องเท่ียวเพ่ือเข4าร�วมกิจกรรมกีฬาตามความถนัดความสนใจใน
กีฬาประเภทต�าง ๆ เช�น กอล"ฟ ดําน้ํา ตกปลา สนุกเกอร" กระดานโต4คลื่น และสกีน้ํา เปJนต4น เพ่ือให4
ได4รับความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน ต่ืนเต4น ได4รับประสบการณ"และความรู4ใหม�เพ่ิมข้ึนทําให4มี
คุณค�าและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ิมข้ึน มีจิตสํานึกต�อการรักษาสิ่งแวดล4อมและวัฒนธรรมท4องถ่ิน โดยท่ี
ประชาชนในท4องถ่ินควรมีส�วนร�วมต�อการจัดการการท�องเท่ียวท่ียั่งยืน 
 ๒.๑.๒ ประเภทของการท�องเท่ียวเชิงกีฬา 
 การท�องเท่ียวเชิงกีฬาออกได4เปJน ๓ ประเภท ได4แก� การท�องเท่ียวเพ่ือการเล�นกีฬา 
(Active Sport Tourism) การท�องเท่ียวในงานหรือมหกรรมกีฬา (Sport Event Tourism) และการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาเพ่ือความทรงจํา (Nostalgia Sport Tourism) โดยมีรายละเอียดดังนี้๑๐ 
  ๑) การท�องเท่ียวเพ่ือการเล�นกีฬา (Active Sport Tourism) 

  เปJนประเภทท่ีนักท�องเ ท่ียวเชิงกีฬาเข4าร�วมเล�นกีฬาโดยตรง สามารถแบ�ง
นักท�องเท่ียวในกลุ�มนี้ได4 เปJน ๒ กลุ�มย�อย คือ นักท�องเท่ียวเพ่ือการเล�นกีฬาเปJนงานอดิเรก 
(Hobbyist) และ นักท�องเท่ียวเพ่ือการเล�นกีฬาในการแข�งขัน (Activity Participant)๑๑ 
   ๒) การท�องเท่ียวในงานหรือมหกรรมกีฬา (Sport Event Tourism) 

  เปJนการท�องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีสามารถแบ�งผู4เข4าร�วมได4เปJน ๒ ส�วน ได4แก� ผู4ชม 
(Spectators) และนักกีฬา (Competitors) หากเปJนการแข�งขันท่ีมีผู4ชมเปJนจํานวนมากและมีนักกีฬา
เปJนจํานวนน4อย จะเรียกได4ว�าเปJนการท�องเท่ียวงานหรือมหกรรมกีฬาระดับสูง (Elite Event Sport 
Tourism) ในทางตรงกันข4าม หากมีผู4เข4าชมจํานวนน4อยและมีนักกีฬาเปJนจํานวนมาก จะเรียกได4ว�า
เปJนการท�องเท่ียวงานหรือมหกรรมกีฬาท่ัวไป (Non-elite Event Sport Tourism)๑๒ ซ่ึงการแข�งขัน
ในรูปแบบนี้ เช�น มหกรรมกีฬาโอลิมป�กเกมส" (Olympic Games) และการแข�งขันฟุตบอลโลก (FIFA 
World Cup) จะเปJนกิจกรรมท่ีสร4างมูลค�าทางเศรษฐกิจให4กับประเทศได4อย�างมหาศาล 
                                                           

๙ Gammon, Sean, and Tom Robinson. "Sport and Tourism: A conceptual framework." 
Journal of Sport & Tourism, Volume 8 (1), (2003): 21-26. 

๑๐ กองเศรษฐกิจการท�องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา. “โครงการพัฒนารูปแบบ
ทางธุรกิจของการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของไทย (Sports Tourism) ประจําป} ๒๕๖๐”, รายงานฉบับสมบูรณM, 
(๒๕๖๐), หน4า ๑๘-๑๙. 

๑๑ Ross, D., Developing Sports Tourism. An e-Guide for Destination Marketers and 
sports Events Planners, (University of Illinois: National Laboratory for Tourism and e-Commerce, 
2001), p. 221. 

๑๒ Hinch, Tom, and James Higham, “Sport Tourism Development”, Channel View Publications, 
Vol.13, (2011): 142-163.   



 

 

๑๓ 

 

   ๓) การท�องเท่ียวเชิงกีฬาเพ่ือความทรงจํา (Nostalgia Sport Tourism) 
   เปJนการเดินทางไปเพ่ือเยี่ยมชมสถานท่ีท่ีมีความสําคัญทางด4านกีฬา เช�น การเยี่ยม
ชมสนามฟุตบอลในขณะท่ีไม�ได4มีการแข�งขัน การเข4าค�ายฝ�กกีฬา (Fantasy Camp) หรือการเข4าชม
พิพิธภัณฑ"กีฬา (Sport Museum) เปJนต4น 
 ๒.๑.๓ ตลาดของการท�องเท่ียวเชิงกีฬา 
 การท�องเท่ียวเชิงกีฬาถูกมองว�าเปJนตลาดเฉพาะกลุ�มสําหรับอุตสาหกรรมท�องเท่ียวโดยมี
วัตถุประสงค"เพ่ือดึงดูด ขยายกลุ�มหรือตลาดของนักท�องเท่ียวให4เดินทางมายังแหล�งท�องเท่ียว แต�ใน
ความเปJนจริงแล4วการท�องเท่ียวเชิงกีฬาประกอบด4วยตลาดเฉพาะท่ีแตกต�างกันในหลายระดับ การทํา
ความเข4าใจกับตลาดของนักท�องเท่ียวเชิงกีฬาจึงนับว�าเปJนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬา๑๓   
  ตลาดเฉพาะกลุ�มของการท�องเท่ียวเชิงกีฬาไว4 4 กลุ�ม ตามระดับของกิจกรรมกีฬาท่ี
นักท�องเท่ียวเข4าร�วมในสถานท่ีท�องเท่ียวดังนี้๑๔ 
   ก. กลุ�มนักกีฬาท่ีมีผลงานยอดเยี่ยม (Top Performance Athletes) โดยนักท�องเท่ียว
กลุ�มนี้คือ ผู4ท่ีเข4าร�วมการแข�งขัน จึงมีความต4องการในการเข4าถึงสนามแข�งขันได4อย�างสะดวกต4องมี
สภาพแวดล4อม และสิ่งอํานวยความสะดวกในการฝ�กซ4อมท่ีเหมาะสมเปJนส�วนสําคัญ ผู4จัดการเดินทาง
และผู4ดูแลสถานท่ีท่ีเปJนจุดหมายปลายทางจําเปJนต4องคํานึงถึงท่ีพัก และความต4องการในด4านอาหาร
และโภชนาการ รวมท้ังการจัดเตรียมบริการทางการแพทย"และอุปกรณ"อํานวยความสะดวกท่ีจําเปJน 
อันจะส�งผลต�อการแสดงความสามารถและผลการแข�งขันของนักกีฬา 
  ข. กลุ�มกีฬามวลชน (Mass Sport) นักท�องเท่ียวกลุ�มนี้ต4องการรักษาสุขภาพร�างกาย 
ให4สมบูรณ"และแข็งแรงอยู�เสมอ มีเป�าหมายเฉพาะบุคคลท่ีชัดเจนในการเดินทาง สิ่งสําคัญในการ
พิจารณาสําหรับกลุ�มตลาดนี้คือ การเข4าถึงสถานท่ีพักผ�อนในวันหยุดและคุณภาพของสิ่งอํานวยความ
สะดวกด4านกีฬา 
   ค. กลุ�มคนท่ีเล�นกีฬาเฉพาะบางโอกาส (Occasional Sports) สําหรับนักท�องเท่ียว 
ในกลุ�มนี้ การชดเชยและชื่อเสียงเกียรติยศเปJนสิ่งสําคัญมากกว�าความมุ�งม่ันหรือความทะเยอทะยาน
ทางด4านกีฬา เปJนการแสวงหากีฬาท่ีจะเกิดข้ึน ในเฉพาะบางโอกาส นักท�องเท่ียวกลุ�มนี้ต4องการให4
ความสําคัญกับกีฬาท่ีไม�ต4องใช4ทักษะและเวลาในการฝ�กซ4อมมากนัก เช�น โบว"ลิ่ง สกี และพายเรือ 
โดยมีวัตถุประสงค"เพ่ือการพักผ�อนหย�อนใจเปJนหลัก ดังนั้น กิจกรรมกีฬาจึงมิได4มีความสําคัญมากไป
กว�าการเยี่ยมชมสถานท่ีทางวัฒนธรรม 
   ง. นักท�องเท่ียวท่ีไม�ได4เปJนผู4เล�นกีฬา (Passive Sport Tourists) นักท�องเท่ียวใน
กลุ�มนี้มิได4แสวงหากิจกรรมกีฬาเฉพาะตัวแต�อย�างใด แต�มีวัตถุประสงค"เพ่ือการเข4าชมมหกรรมกีฬาท่ี
ยิ่งใหญ�และมีความสําคัญ ตลอดจนสถานท่ีจัดการแข�งขันกีฬาอันทรงคุณค�า รวมไปถึงนักกีฬาผู4
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ฝ�กสอนและบุคคลสําคัญทางการกีฬา นักท�องเท่ียวกลุ�มนี้ต4องการโครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกในระดับสูง เพ่ือรองรับความต4องการของผู4เข4าร�วมมหกรรมกีฬาท่ีมีในจํานวนมหาศาล 
 กลุ�มของนักท�องเท่ียวในการท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้น แบ�งได4เปJนสองกลุ�มตามวัตถุประสงค"
ในการเดินทาง๑๕ ได4แก� 
   ก. กลุ�มท่ีมีวัตถุประสงค"ในการเล�นกีฬาเปJนหลัก (Sports Tourists) 
   ข. กลุ�มท่ีท่ีมีวัตถุประสงค"ในการท�องเท่ียวเปJนหลัก (Tourism Sportiest) 
  นอกจากนี้ประเภทของการท�องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีมีความเก่ียวข4องกับกีฬาเด่ียว (Single 
sport) มหกรรมกีฬา (Multi-sport) และการเข4าร�วม (Active Participation) สามารถแบ�งออกได4อีก
ดังนี้๑๖ 
   ก. การท�องเท่ียวท่ีเก่ียวข4องกับกีฬา (Tourism with Sports Content) เปJนการ
ท�องเท่ียวไปยังสถานท่ีท่ีมีความเก่ียวข4องกับกีฬาโดยท่ีนักท�องเท่ียวไม�ได4มีจุดประสงค"หลักเพ่ือมาเล�น
กีฬา เช�น การเข4าชมพิพิธภัณฑ"กีฬา การท�องเท่ียวไปยังสนามกีฬาต�าง ๆ การเล�นกระดานโต4คลื่นท่ี
ชายทะเล หรือการป}นเขาขณะไปเท่ียวชมอุทยานในระหว�างการท�องเท่ียวในช�วงวันหยุด 
   ข. การท�องเท่ียวท่ีมีส�วนร�วมกับกีฬา (Sports Participation Tourism) เปJนการ
ท�องเท่ียวท่ีมีวัตถุประสงค"หลักเพ่ือไปเล�นกีฬาโดยอาจไปเล�นกีฬาด4วยตนเอง หรือไปยังสถานท่ีท่ีมีการ
บริหารจัดการโดยผู4เชี่ยวชาญในกีฬานั้น ๆ เช�น การไปฝ�กเล�นกระดานโต4คลื่นกับผู4เชี่ยวชาญท่ี
ชายทะเลในระหว�างการท�องเท่ียวในช�วงวันหยุด 
   ค. การฝ�กซ4อมกีฬา (Sports Training) เปJนการเดินทางไปพํานักเพ่ือฝ�กซ4อมกีฬา
หรืออบรมการเปJนผู4ฝ�กสอนกับผู4ฝ�กสอนหรือสถาบันกีฬาชั้นนําต�าง ๆ ซ่ึงมักจะใช4ระยะเวลานานกว�า
การท�องเท่ียวในประเภทอ่ืน ๆ โดยมีวัตถุประสงค"เพ่ือความเปJนเลิศหรือเพ่ือการอาชีพ จึงอาจดู
เหมือนว�าการฝ�กซ4อมกีฬาไม�จัดเปJนการท�องเท่ียวเชิงกีฬา แต�หากพิจารณาอย�างละเอียดจะพบว�า การ
ฝ�กซ4อมกีฬานั้นมีสําคัญและมีความเก่ียวข4องกับการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในฐานะท่ีช�วยผลิตนักกีฬาและ
บุคลากรเข4าสู�รายการกีฬาต�าง ๆ (Sports Events) เช�น ฟุตบอลอาชีพ บาสเกตบอลอาชีพ หรือแม4แต�
กระท่ังการแข�งขันกีฬาโอลิมป�คเกมส" 
   ง. รายการกีฬาต�าง ๆ (Sports Events) เปJนการเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีมีการจัดการ 
แข�งขันกีฬาเพ่ือการมีส�วนร�วมในรายการกีฬานั้น ๆ ท้ังกีฬาเด่ียว (Single Sport) เช�น การแข�งขัน
ฟุตบอลโลก หรือมหกรรมกีฬา (Multi-sport) เช�น การแข�งขันกีฬาโอลิมป�คเกมส" ไม�ว�าจะในฐานะ
ผู4ชม ผู4เล�น หรือผู4ติดตาม 
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   จ. การท�องเท่ียวเชิงกีฬาแบบหรูหรา/พิเศษ (Luxury Sports Tourism) เปJนการ
เดินทางท�องเท่ียวในลักษณะท่ีต4องการความหรูหรา สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการเปJนพิเศษ โดย
อาจจะเปJนการไปพักในโรงแรม หรือรีสอร"ทต�าง ๆ ท่ีมีราคาแพงพร4อมกับการฝ�กกอล"ฟกับโปรกอล"ฟ
ในช�วงวันหยุด หรือการไปชมการแข�งขันกีฬาระดับโลกพร4อมกับเข4าพักในสถานท่ีท่ีมีความพิเศษหรือมี
ความหรูหรา 
 สําหรับการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในประเทศไทยนั้น สามารถแบ�งออกตามวัตถุประสงค"ใน
การเข4าร�วมได4 2 ประเภท คือ 
   ก. การท�องเท่ียวเพ่ือไปชมกีฬา เปJนการท�องเท่ียวเพ่ือไปชมกีฬาท่ีตนสนใจ ไม�ว�าจะ
เปJนมหกรรมกีฬาระดับโลกหรือนานาชาติ เช�น กีฬาโอลิมป�กเกมส" กีฬาเอเชี่ยนเกมส" กีฬาซีเกมส" 
กีฬาชิงแชมป�โลกท่ีจัดข้ึนตามประเทศต�าง ๆ ท่ีรับเปJนเจ4าภาพ รวมไปถึงการแข�งขันกีฬาอาชีพหรือ
กีฬาสมัครเล�นต�าง ๆ เช�น ฟุตบอล บาสเกตบอล อเมริกันฟุตบอล มวย เทนนิส เปJนต4น ทําให4มีผู4สนใจ
เดินทางไปเพ่ือชมการแข�งขัน การท�องเท่ียวประเภทนี้จะมีผู4คนจํานวนมากหลั่งไหลมาจากท่ัวโลก 
ถึงแม4ว�าจะมีการย4ายสถานท่ีจัดการแข�งขันกีฬาก็ยังคงมีผู4ชมติดตามไปชมอยู�เสมอ โดยจะเปJนการไป
รวมตัวอยู�จุดเดียวกันและมีระยะเวลาท่ีไม�นาน 
  ข. การท�องเท่ียวเพ่ือไปเล�นกีฬาหรือออกกําลังกาย ซ่ึงการท�องเท่ียวในประเภทนี้
สถานท่ีท่ีจะไปต4องเปJนสิ่งท่ีดึงดูดให4เกิดการท�องเท่ียว เช�น ชายทะเล ภูเขา หรือการเดินป�าเพ่ือยิงนก
ตกปลา หรือส�องสัตว" เปJนต4น ยกตัวอย�างเช�น ในฤดูหนาวท่ีมีหิมะตกนักท�องเท่ียวจะเดินทางไปเล�น
สกี เมืองท่ีมีทะเลสวยงามจะมีนักท�องเท่ียวเดินทางไปเล�นเรือใบ ว�ายน้ํา เมืองท่ีมีภูเขาสูงจะมี
นักท�องเท่ียวเดินทางไปป}นเขาเปJนต4น๑๗ ดังนั้นหากประเทศใดท่ีมีทัศนียภาพหรือภูมิประเทศหลาย 
แบบ และเหมาะสมกับการเล�นกีฬา ประเทศเหล�านั้นมักจะได4รับประโยชน"จากการท�องเท่ียวใน
ประเภทนี้มาก เพราะนักท�องเท่ียวจะพากันไปท�องเท่ียวและแวะเวียนตลอดทําให4สามารถพัฒนา
อุตสาหกรรมท�องเท่ียวได4เปJนอย�างดี๑๘  
 ๒.๑.๔ แนวคิดการสร�างมูลค�าเพ่ิมให�กับห�วงโซ�อุปทานของการท�องเท่ียวเชิงกีฬาใน
ประเทศไทย 
 เนื่องจากการท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้นถือเปJนภาคส�วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว
ของประเทศไทยท่ีมีความสําคัญและมีศักยภาพ แม4ในระยะเวลาไม�ก่ีป}ท่ีผ�านมานั้นตลาดการท�องเท่ียว
เชิงกีฬาของประเทศไทยถือว�ามีการพัฒนาไปในทางบวกในหลากหลายประเภทกีฬา แต�การศึกษาเชิง
ลึกถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของการท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้นล4วนพบว�าตลาดการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของ
ประเทศไทยนั้นยังมีความสามารถในการให4บริการส�วนเกิน (Excess Capacity) ท่ียังไม�ได4ถูกใช4
ประโยชน"ในหลาย ๆ ด4าน ทําให4การสร4างมูลค�าเพ่ิมในอุตสาหกรรมนั้นยังไม�สามารถทําได4อย�างเต็มท่ี 
เปJนผลให4อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวของประเทศไทยนั้นยังไม�ได4รับประโยชน"ทางเศรษฐกิจจากการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬามากเท�าท่ีควรจะเปJน 
                                                           

๑๗ วรรณา วงษ"วานิช, ภูมิศาสตรMการท�องเท่ียว, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ, 
๒๕๔๖), หน4า ๑๗-๑๘. 

๑๘ สุดารัตน" ปธานราษฎร", “ความรู4เบ้ืองต4นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ”, เอกสารประกอบการสอน,  
(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๔๙), หน4า ๔๗-๔๘. 



 

 

๑๖ 

 

 ๑) แนวทางการสร4างมูลค�าเพ่ิมและรูปแบบธุรกิจท่ีเหมาะสมของกิจกรรมการท�องเท่ียว
เชิงกีฬา 
 แนวคิดการสร4างมูลค�า (Value Creation) มีความสําคัญของการสร4างมูลค�าเพ่ิมในฐานะ
รากฐานของความสําเร็จของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต�างๆ โดยแนวคิดดังกล�าวชี้ให4เห็นว�า มีประเด็น
สําคัญใดบ4างท่ีผู4เก่ียวข4องควรให4ความสําคัญในการออกแบบยุทธศาสตร"และนโยบายท่ีเปJนผลดีต�อการ
สร4างมูลค�าเพ่ิมในตลาดการท�องเท่ียวเชิงกีฬา โดยในตอนท4ายจะสรุปแผนภูมิโครงสร4างทางธุรกิจ 
(Business Model Canvas) เพ่ือแสดงคุณค�าท่ีสามารถนําเสนอแก�นักท�องเท่ียว (Value Proposition)    
ท่ีเหมาะสมสําหรับการท�องเท่ียวเชิงกีฬาต�อไป๑๙ 
  ๑.๑) ทฤษฎีการสร4างมูลค�า (Value Creation) 
  ทฤษฎีการสร4างมูลค�า (Value Creation) นั้นถือเปJนแนวคิดในทางธุรกิจว�าด4วยการ
ใช4ความได4เปรียบหรือจุดแข็งท่ีมีอยู�มาใช4ให4เกิดประโยชน"ในการแข�งขันในเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือให4
คุณค�าท่ีธุรกิจสามารถนําเสนอแก�ผู4บริโภคได4นั้นมีความโดดเด�นยิ่งข้ึน โดยอาจเปJนการสร4างคุณค�าใน
สินค4าหรือบริการให4มีความแตกต�าง ยากต�อการเลียนแบบ สามารถเข4าถึงได4ง�าย สะดวกสบาย และ
สามารถนําเสนอประสบการณ"ในการบริโภคท่ีเหนือกว�าแก�ผู4บริโภคก็ได4ท้ังนั้น๒๐ 
  การสร4างคุณค�า (Value Creation) ท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น ผู4ประกอบการ
จําเปJนต4องให4ความสําคัญกับกระบวนการสร4างคุณค�า (Value Creation Process) ซ่ึงหมายถึง
กระบวนการต�าง ๆ ท่ีนําไปสู�ศักยภาพในการนําเสนอคุณค�าในสินค4าและบริการท่ีสูงข้ึนแก�ผู4บริโภค 
กระบวนการสร4างคุณค�าท่ีดีนั้นจําเปJนต4องให4ความสําคัญกับการค4นหาความแตกต�างและโดดเด�นใน
จุดแข็งของผู4ประกอบการก�อนเปJนสําคัญ ต�อด4วยการนําจุดแข็งนั้น ๆ ไปผสมผสานในกระบวนการ
ผลิตสินค4าและบริการโดยมุ�งสร4างผลประโยชน"ให4แก�ผู4บริโภคเปJนลําดับแรก ท้ังนี้คุณค�าท่ีดีนั้นควรเปJน
คุณค�าในสายตาของผู4บริโภค (Perceived Value) ซ่ึงอาจจะมิใช�คุณค�าท่ีผู4ประกอบการคิดว�ามีค�ามาก
ท่ีสุดก็เปJนได4 
   อย�างไรก็ดี กระบวนการสร4างคุณค�า (Value Creation Process) ท่ีสามารถสร4าง
คุณค�าในสินค4าและบริการได4อย�างยั่งยืนนั้นจําเปJนต4องให4ความสําคัญกับการสร4างคุณค�าให4กับผู4มีส�วน
ได4ส�วนเสียในห�วงโซ� อุปทานท้ังหมดร�วมด4วย เนื่องจากการสร4างคุณค�าแก�ผู4บริโภคปลายน้ํา 
(Downstream) อย�างยั่งยืนนั้น จําเปJนต4องเปJนการผสมผสานคุณค�าท่ีผู4ประกอบการในทุก ๆ ระดับ
ของห�วงโซ�อุปทานสร4างร�วมกัน และสร4างคุณค�าให4แก�กันและกันด4วย ดังนั้นกระบวนการสร4างคุณค�าท่ี
ยั่งยืนจึงควรให4ความสําคัญกับป/จจัยต�าง ๆ หลายประการ ได4แก�ธรรมชาติของผลิตภัณฑ"และบริการ 
ผู4ประกอบการท่ีเก่ียวข4องในห�วงโซ�อุปทาน วิธีการผลิตและส�งมอบ การใช4นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี
อํานวยความสะดวกแก�ผู4มีส�วนได4ส�วนเสียทุกระดับ และการจัดการความรู4และฐานข4อมูล เปJนต4น 
                                                           

๑๙
 กองเศรษฐกิจการท�องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, “โครงการพัฒนารูปแบบ

ทางธุรกิจของการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของไทย (Sports Tourism) ประจําป} ๒๕๖๐”, รายงานฉบับสมบูรณM, 
(๒๕๖๐), หน4า ๒๕. 

๒๐ Bowman, Cliff, and Veronique Ambrosini, "Value creation versus value capture: 
towards a coherent definition of value in strategy", British Journal of Management, Vol.11 No.1 
(2000): 1-15. 



 

 

๑๗ 

 

   ด4วยเหตุผลต�าง ๆ ข4างต4น ทําให4ในบริบทของการท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้น การจะสร4าง
คุณค�าและมูลค�าเพ่ิมได4อย�างมีประสิทธิภาพนั้นจําเปJนต4องมีการศึกษารูปแบบการดําเนินการใน
กิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของผู4มีส�วนได4ส�วนเสียอย�างชัดเจน ตลอดจนวิเคราะห"ธรรมชาติของ
อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวเชิงกีฬาอย�างเฉพาะเจาะจงเพ่ือให4โครงสร4างทางธุรกิจ (Business Model) 
มีความชัดเจนท้ังในเชิงโครงสร4างและเห็นคุณค�าท่ีสามารถนําเสนอแก�ลูกค4า (Value Proposition) 
ของผู4ประกอบการและผู4เก่ียวข4องอ่ืน ๆ นอกจากนี้ เนื่องจากตลาดการท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้นเปJนภาค
ส�วนของการท�องเท่ียวท่ีมีความสลับซับซ4อนและข4องเก่ียวกับหน�วยงานและผู4ประกอบการกลุ�มย�อย
ต�าง ๆ มากมาย กระบวนการสร4างคุณค�า (Value Creation Process) ท่ีสมบูรณ"นั้นจึงควรให4
ความสําคัญกับเรียนรู4ความต4องการและการสร4างความรู4ความเข4าใจในแนวทางการสร4างมูลค�าเพ่ิม
และรูปแบบธุรกิจท่ีเหมาะสมแก�ผู4เก่ียวข4องในทุก ๆ ระดับ เพ่ือนําความรู4ท่ีได4ไปถอดเปJนบทเรียนและ
แนวทางการสร4างมูลค�าเพ่ิมและรูปแบบธุรกิจท่ีเหมาะสมให4กับผู4เก่ียวข4องทุกภาคส�วนในห�วงโซ�
อุปทาน ตลอดจนการจัดทําข4อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาตลาดการท�องเท่ียวเชิงกีฬาใน
ภาพรวมด4วย 
  ๑.๒) กระบวนการทางการตลาดในการสร4างมูลค�าเพ่ิมในตลาดการท�องเท่ียวเชิง
กีฬา๒๑ 
  ในรายงานส�วนนี้จะนําเสนอองค"ประกอบของมูลค�าเพ่ิมประเภทต�าง ๆ ท่ีมี
ความสําคัญในตลาดการท�องเท่ียวเชิงกีฬา และการใช4กระบวนการทางการตลาดเพ่ือสร4างมูลค�าเพ่ิม
ในแต�ละด4านแก�นักท�องเท่ียวเชิงกีฬาได4อย�างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ประเภทของมูลค�าเพ่ิมในตลาด
การท�องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีปรากฏในรายงานส�วนนี้ล4วนแต�เปJนสิ่งท่ีผู4เก่ียวข4องจําเปJนต4องใช4กระบวนการ
และมาตรการทางการตลาดเพ่ือให4แน�ใจได4ว�านักท�องเท่ียวเชิงกีฬาได4รับมูลค�าเพ่ิมเหล�านี้อย�างเต็มท่ี
ตลอดกระบวนการสร4างคุณค�า (Value Creation Process) ข4างต4น อันจะทําให4กระบวนการสร4าง
คุณค�านั้นประสบความสําเร็จและครอบคลุมห�วงโซ�มูลค�า (Value Chain) ในตลาดการท�องเท่ียวเชิง
กีฬาอย�างครบถ4วน 
   ในลําดับถัดไปนั้นจะนําเสนอผลลัพธ"ของการนําเสนอมูลค�าเพ่ิมแก�นักท�องเท่ียวเชิง
กีฬา เพ่ือให4เกิดความชัดเจนว�าหากแนวทางการสร4างมูลค�าเพ่ิมและรูปแบบธุรกิจนั้นประสบ
ความสําเร็จ มูลค�าเพ่ิมประเภทต�าง ๆ จะผสมผสานกันจนเกิดเปJนประโยชน"ต�อนักท�องเท่ียวเชิงกีฬา
อย�างไร ซ่ึงจะทําให4เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว�าจะสามารถวัดผลยุทธศาสตร" นโยบายและ
แนวทางในการสร4างมูลค�าเพ่ิมต�าง ๆ อย�างไร 
   ๑.๓) ประเภทของคุณค�าจากการท�องเท่ียวท่ีจําเปJนในการสร4างมูลค�าเพ่ิมในตลาด
การท�องเท่ียวเชิงกีฬา 
   การท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้นถือเปJนกิจกรรมในตลาดการให4บริการ ซ่ึงงานวิจัยด4าน
คุณค�าแก�ผู4บริโภค (Consumer Value) ชี้ว�ามีแนวทางในการวัดคุณค�าท่ีผู4บริโภคได4รับต�างจากตลาด
สินค4า กล�าวคือ แนวทางในการวัดคุณค�าแก�ผู4บริโภคในตลาดการให4บริการนั้นมีความซับซ4อนกว�า
ตลาดสินค4า เพราะการวัดคุณค�าจากการใช4งานจริง (Functional Value) เทียบกับต4นทุนราคาท่ีจ�าย
                                                           

 ๒๑ กองเศรษฐกิจการท�องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, “โครงการพัฒนารูปแบบ
ทางธุรกิจของการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของไทย (Sports Tourism) ประจําปb ๒๕๖๐”, หน4า ๒๗. 



 

 

๑๘ 

 

ไปในการซ้ือสินค4า (Cost) เพียงอย�างเดียวนั้นไม�เพียงพอแต�ยังควรรวมถึงการวัดคุณค�าในด4านอ่ืน ๆ 
ด4วย ได4แก� คุณค�าทางอารมณ" (Emotional Value) คุณค�าทางสังคม (Social Value) และคุณค�าทาง
ประสบการณ" (Epistemic Value) ทําให4ในทางการตลาดนั้นผู4ประกอบการจําเปJนต4องให4ความสําคัญ
กับกิจกรรมทางการตลาดท่ีตอบสนองคุณค�าในทุก ๆ มิติข4างต4นนี้๒๒ 
  ๑.๓.๑) การตลาดท่ีตอบสนองคุณค�าจากการใช4งานจริง (Functional Value) 
   ในด4านการท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้น กระบวนการทางการตลาดท่ีตอบสนองคุณค�า
จากการใช4งานจริง (Functional Value) นั้นได4แก�กระบวนการทางการตลาดท่ียกระดับความพึง
พอใจทางตรงท่ีนักท�องเท่ียวได4รับจากการเดินทางมาท�องเท่ียวยังแหล�งท�องเท่ียวเชิงกีฬา9คุณค�าจาก
การใช4งานจริง (Functional Value) นี้ถือเปJนคุณค�าข้ันพ้ืนฐานของสินค4าหรือการให4บริการ ทําให4
กระบวนการในการสร4างมูลค�าเพ่ิมนั้นจะไม�ได4ให4ความสําคัญกับคุณค�านี้มากนัก อย�างไรก็ดีหาก
ปราศจากคุณค�าประการนี้ก็จะไม�สามารถสร4างมูลค�าเพ่ิมประการอ่ืน ๆ ได4เนื่องจากถือว�าสินค4าและ
บริการนั้น ๆ ยังไม�สมบูรณ" 
   โดยท่ัวไปนั้นประเด็นท่ีเปJนตัวชี้วัด (Indicators) ของคุณค�าจากการใช4งานจริง 
(Functional Value) นั้น ได4แก�คุณภาพ (Quality) ความคงทน (Durability) ความเชื่อถือได4 
(Reliability) และ ราคา (Price) ในบริบทของการท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้น คุณค�าจากการใช4งานจริง 
(Functional Value) ได4แก� ความสะดวกสบายและความปลอดภัยจากการประกอบกิจกรรมกีฬา 
ความตรงต�อเวลาของผู4ให4บริการการท�องเท่ียวเชิงกีฬา ความสะดวกสบายในการเดินทางของ
นักท�องเท่ียว และค�าใช4จ�ายในการเดินทางท�องเท่ียวเชิงกีฬา เปJนต4น 
   กระบวนการทางการตลาดท่ีจําเปJนในการสร4างมูลค�าเพ่ิมจากคุณค�าจากการใช4
งานจริง (Functional Value) ในตลาดการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของประเทศไทย เช�น การใช4การสื่อสาร
ทางการตลาดผ�านสื่อท่ีเข4าถึงนักท�องเท่ียวเชิงกีฬาอย�างท่ัวถึงเพ่ือนําเสนอจุดเด�นอันเปJนคุณค�าจาก
การใช4งานจริง (Functional Value) ของการเดินทางมาท�องเท่ียวเชิงกีฬาในประเทศไทย เช�น การ
ประชาสัมพันธ"ให4นักท�องเท่ียวตระหนักถึงต4นทุนการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในประเทศไทยท่ีตํ่า การ
นําเสนอผู4ประกอบการท่ีได4มาตรฐานด4านความปลอดภัยระดับสากลท่ีมีอยู�มากมายในประเทศใน
หลายกิจกรรมกีฬา๒๓ และการใช4เทคโนโลยีสมัยใหม�ในการเชื่อมโยงนักท�องเท่ียวเชิงกีฬากับผู4
ให4บริการการท�องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism Service Providers) ท่ีมีประสบการณ"ในพ้ืนท่ี 
ต�าง ๆ ของประเทศ๒๔ เปJนต4น 
   ๑.๓.๒) การตลาดท่ีตอบสนองคุณค�าทางอารมณ" (Emotional Value) 
   คุณค�าทางอารมณ" (Emotional Value) ถือเปJนคุณค�าทางสังคมและทาง
จิตวิทยา (Socio-Psychological Value) ประกอบกันคุณค�าประเภทนี้เก่ียวข4องกับความสามารถของ

                                                           

๒๒ เรื่องเดียวกัน, หน4า ๒๗. 
๒๓ Williams, Paul, and Geoffrey Soutar., "Close to the “edge”: Critical issues for 

adventure tourism operators", Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol.10 No.3, (2005): 
247-261. 

๒๔ Christiansen, D. R., "Adventure tourism", Adventure education, In J.C. Miles ad S. 
Priest (eds), State College, PA: Venture Publishing, (1990), pp. 433-442. 



 

 

๑๙ 

 

สินค4าและบริการในการกระตุ4นให4ผู4บริโภคมีความพึงพอใจและมีความผูกพันทางอารมณ"กับสินค4าและ
บริการนั้น ๆ 
   ในด4านการท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้น คุณค�าทางอารมณ" (Emotional Value) ถือ
เปJนคุณค�าประการหนึ่งท่ีมีความสําคัญ เนื่องจากโดยปกตินักท�องเท่ียวเชิงกีฬาจะมีความผูกพันกับ
กิจกรรมกีฬาท่ีตนเองรักอยู�แล4ว ทําให4การเดินทางท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้นเปJนการตอบสนองความ
ต4องการทางสังคมและทางจิตวิทยาของนักท�องเท่ียวอยู�แล4วโดยพ้ืนฐาน นอกจากนี้ การท�องเท่ียวเชิง
กีฬายังมีความเชื่อมโยงกับคุณค�าทางอารมณ" (Emotional Value) มากกว�าการท�องเท่ียวประเภท 
อ่ืน ๆ เนื่องจากไม�ว�าจะเปJนการท�องเท่ียวเชิงกีฬาเพ่ือประกอบกิจกรรมกีฬาด4วยตนเองหรือเพ่ือชม
การแข�งขันกีฬา นักท�องเท่ียวเชิงกีฬาจะได4รับความพึงพอใจจากความท4าทายในการเล�นกีฬาหรือ
ความต่ืนเต4นจากการชมการแข�งขันกีฬา ซ่ึงถือเปJนการเพ่ิมคุณค�าทางอารมณ"ให4แก�การท�องเท่ียวเชิง
กีฬาอีกประการหนึ่งด4วย 
  คุณค�าทางอารมณ"นั้นถือเปJนประเภทของคุณค�าท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในตลาด
การท�องเท่ียวเชิงกีฬา เนื่องจากเก่ียวข4องโดยตรงกับความพึงพอใจท่ีนักท�องเท่ียวได4รับจาก
ประสบการณ"ในการเดินทางท�องเท่ียวเชิงกีฬาอย�างไรก็ดี ในป/จจุบันผู4ประกอบการจํานวนมากยังไม�
เห็นประโยชน"ของการตอบสนองคุณค�าทางอารมณ"ของนักท�องเท่ียวเชิงกีฬา เนื่องจากเปJนคุณค�าซ�อน
เร4นท่ีไม�สามารถเห็นได4ชัดเจนแจ�มแจ4งเท�ากับคุณค�าจากการใช4งานจริง (Functional Value) 
นอกจากนี้ยังมีผู4ประกอบการจํานวนไม�น4อยท่ียังไม�เข4าใจว�าจะตอบสนองคุณค�าทางอารมณ"ของ
นักท�องเท่ียวเชิงกีฬาให4มีประสิทธิภาพได4อย�างไร ด4วยเหตุนี้กระบวนการทางการตลาดเพ่ือสร4างคุณค�า
ทางอารมณ" (Emotional Value) จึงจะเปJนกระบวนการทางการตลาดท่ีจะช�วยสร4างคุณค�าและ
มูลค�าเพ่ิมในตลาดการท�องเท่ียวเชิงกีฬาได4อย�างมากหากผู4ประกอบการมีแนวทางในการสร4างคุณค�า
ประการดังกล�าวท่ีชัดเจน 
   กระบวนการทางการตลาดท่ีจําเปJนในการสร4างมูลค�าเพ่ิมจากคุณค�าทาง
อารมณ" (Emotional Value) ในตลาดการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของประเทศไทย เช�น การผสมผสาน
กิจกรรมกีฬาเข4ากับความโดดเด�นทางธรรมชาติการผสมผสานกิจกรรมกีฬาเข4ากับเอกลักษณ"ทาง
วัฒนธรรมและประเพณีของพ้ืนท่ีในบริเวณสถานท่ีจัดกิจกรรมกีฬา และ การนําเสนอสินค4าและ
บริการอ่ืน ๆ ของห�วงโซ�อุปทาน อาทิ ร4านอาหาร ท่ีพัก หรือการท�องเท่ียวโดยชุมชนท่ีสามารถเติมเต็ม
ประสบการณ"การท�องเท่ียวเชิงกีฬาของนักท�องเท่ียวท่ีเหนือกว�าการประกอบกิจกรรมกีฬาเพียงอย�าง
เดียว เปJนต4น 
  ๑.๓.๓) การตลาดท่ีตอบสนองคุณค�าทางสังคม (Social Value) 
   คุณค�าทางสังคม (Social Value) หมายถึง คุณค�าและประโยชน"จากการ
เดินทางท�องเท่ียวท่ีเก่ียวข4องกับการเปJนส�วนหนึ่งของกลุ�มสังคม คุณค�าประการนี้เก่ียวข4องกับ
ความสามารถของสินค4าและบริการในการแสดงให4เห็นว�าผู4บริโภคนั้นเปJนส�วนหนึ่งของสังคมหรือ
ชุมชนท่ีชื่นชมสินค4าและบริการนั้น ๆ ร�วมกัน ในด4านการท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้นคุณค�าทางสังคม 
(Social Value) มีได4หลายประการ เช�น การได4พบปะนักท�องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีมีความชื่นชอบใน
กิจกรรมกีฬาประเภทเดียวกัน การได4ร�วมเชียร"กีฬากับนักท�องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีชื่นชอบทีมกีฬาหรือ
นักกีฬาคนเดียวกัน ความสัมพันธ"ระหว�างนักท�องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีร�วมทัวร"ท�องเท่ียวเชิงกีฬาคณะ



 

 

๒๐ 

 

เดียวกัน และการได4ผูกมิตรกับนักท�องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีพบเจอในระหว�างแข�งขันหรือท่ีเปJนคู�แข�งขันกัน 
เปJนต4น 
   กระบวนการทางการตลาดท่ีจําเปJนในการสร4างมูลค�าเพ่ิมจากคุณค�าทางสังคม 
(Social Value) ในตลาดการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของประเทศไทย เช�น การออกแบบกิจกรรมการกีฬา
ให4นักท�องเท่ียวเชิงกีฬาหรือกองเชียร"มีปฏิสัมพันธ"ระหว�างกัน การใช4สื่อสังคมหรือการตลาดออนไลน"
เพ่ือสร4างสมาคมหรือ “กลุ�ม” (Group) ของนักท�องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีชื่นชอบในกีฬาประเภทเดียวกัน
หรือทีมกีฬาทีมเดียวกันในโลกออนไลน" การรักษาความสัมพันธ"กับนักท�องเท่ียวเชิงกีฬาและ
ประชาสัมพันธ"การท�องเท่ียวเชิงกีฬาประเภทใหม� ๆ และความเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ีเพ่ือให4เกิดการ
ท�องเท่ียวซํ้า รวมถึงการท่ีธุรกิจในห�วงโซ�อุปทานมีการจัดบริบทให4เกิดการพบเจอกันของนักท�องเท่ียว
เชิงกีฬา เช�น การท่ีร4านอาหารจัดการส�งเสริมการขายให4นักท�องเท่ียวท่ีมาร�วมกิจกรรมการท�องเท่ียว
เชิงกีฬาในพ้ืนท่ี เปJนต4น 
  ๑.๓.๔) การตลาดท่ีตอบสนองคุณค�าทางประสบการณ" (Epistemic Value) 
   คุณค�าทางประสบการณ" (Epistemic Value หรือ Novelty Value) เปJนคุณ
ค�าท่ีเกิดจากการได4เรียนรู4หรือทดลองสิ่งแปลกใหม� ทําให4เกิดประสบการณ"แก�ผู4บริโภคในรูปแบบท่ี
ผู4บริโภคไม�เคยได4รับมาก�อน คุณค�าประการนี้เก่ียวข4องโดยตรงกับความอยากรู4อยากเห็นและอยาก
ทดลองสิ่งแปลกใหม�ของผู4บริโภค ตลอดจนความโดดเด�นและไม�เหมือนใครของสินค4าและบริการ 
ประกอบกันออกมาเปJนประสบการณ"ท่ีแตกต�างจนเกิดเปJนคุณค�าแก�ผู4บริโภคนั่นเอง 
   ในด4านการท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้น คุณค�าทางประสบการณ" (Epistemic Value) 
ถือว�ามีบทบาทอย�างมากโดยเฉพาะในกรณีของการท�องเท่ียวเชิงกีฬาประเภทการท�องเท่ียวเพ่ือเล�น
กีฬา (Active Sport Tourism) เนื่องจากนักกีฬามักต4องการทดลองเล�นกีฬาในบรรยากาศท่ีไม�
เหมือนเดิม เพ่ือตอบสนองความอยากรู4อยากเห็น (Curiosity) ของตน ตัวอย�างของกิจกรรมกีฬาท่ี
นําเสนอคุณค�าทางประสบการณ" (Epistemic Value) แก�นักท�องเท่ียวเชิงกีฬาได4 เช�น การตีกอล"ฟใน
สนามกอล"ฟท่ีมีบรรยากาศชายหาด การดําน้ําเรือจมบริเวณซากเรือรบไทยโบราณ การป}นผา ณ จุด
ป}นผาท่ีมีความโดดเด�นทางภูมิประเทศแบบเมืองร4อน เปJนต4น กิจกรรมกีฬาต�าง ๆ นี้แม4จะเปJน
กิจกรรมท่ีนักท�องเท่ียวเชิงกีฬาสามารถพบได4ท่ัวไป แต�สภาพแวดล4อมและป/จจัยอ่ืน ๆ ล4วนประกอบ
กันจนเกิดเปJนประสบการณ"ท่ีแปลกใหม�แก�นักท�องเท่ียวเชิงกีฬานั่นเอง 
   กระบวนการทางการตลาดท่ีจําเปJนในการสร4างมูลค�าเพ่ิมจากคุณค�าทาง
ประสบการณ" (Epistemic Value) ในตลาดการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของประเทศไทย เช�น การคิดค4น
กิจกรรมกีฬารูปแบบใหม� การค4นหาเอกลักษณ"ทางภูมิประเทศและวัฒนธรรมเพ่ือนํามาผสมผสานเปJน
ส�วนหนึ่งของกิจกรรมกีฬา การพัฒนากิจกรรมกีฬาหรือสถานท่ีเล�นกีฬาท่ีสามารถนําเสนอ
ประสบการณ"การเล�นกีฬาในรูปแบบท่ีแปลกใหม�แก�นักท�องเท่ียวเชิงกีฬาการประชาสัมพันธ"ให4
นักท�องเท่ียวเชิงกีฬาทราบถึงบรรยากาศท่ีแตกต�างกันในการประกอบกิจกรรมกีฬาในไทยในแต�ละ
ฤดูกาล เปJนต4น 
 ๒) แผนภูมิโครงสร4างทางธุรกิจ (Business Model Canvas) ในตลาดการท�องเท่ียวเชิง
กีฬา 



 

 

๒๑ 

 

 แผนภูมิโครงสร4างทางธุรกิจ (Business Model Canvas) เปJนเครื่องมือในการวิเคราะห"
สถานการณ"ของธุรกิจเครื่องมือหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถอธิบายรายละเอียดต�าง ๆ ท่ี
เก่ียวข4องกับธุรกิจโดยเน4นตอบคําถามท่ีสําคัญ ๔ ประการ คือ ธุรกิจนั้นมีกิจกรรมทางธุรกิจคืออะไร 
ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย�างไร กลุ�มลูกค4าเป�าหมายเปJนอย�างไร และสินค4าและบริการท่ีนําเสนอนั้น
มีความคุ4มค�าหรือไม� โดยในการตอบคําถามท้ัง ๔ ประการนี้ แผนภูมิโครงสร4างทางธุรกิจ (Business 
Model Canvas) ยังได4แยกย�อยออกไปอีกเปJน ๙ ส�วน ซ่ึงประกอบไปด4วยการวิเคราะห"ท้ังจุดแข็งและ
จุดอ�อนของธุรกิจไปพร4อม ๆ กัน 
  ประโยชน"ของแผนภูมิโครงสร4างทางธุรกิจ (Business Model Canvas) ประการสําคัญ
นั้นได4แก�ความเรียบง�ายในการนําเสนอข4อมูลท่ีเก่ียวข4องกับธุรกิจ ทําให4เหมาะกับการนําไปวิเคราะห"
ต�อยอดเพ่ือหาแก�นหรือจุดเด�นจุดด4อยของธุรกิจผ�านการระดมความคิดระหว�างผู4เก่ียวข4อง เนื่องจาก
เปJนเครื่องมือท่ีสามารถทําให4เห็นภาพรวมของธุรกิจได4อย�างชัดเจน ทําให4ผู4เก่ียวข4องสามารถระดม
สมองเพ่ือตรวจสอบ แก4ป/ญหา หรือปรับปรุงองค"ประกอบใดองค"ประกอบหนึ่งของธุรกิจได4อย�างตรง
จุด ไม�มีองค"ประกอบใดตกหล�น ทําให4การออกแบบกลยุทธ"และแผนงานเพ่ือพัฒนาธุรกิจนั้นเปJนไป
อย�างมีประสิทธิภาพนั่นเอง 
  แผนภูมิโครงสร4างทางธุรกิจ (Business Model Canvas) นั้นประกอบไปด4วยองค"ประกอบ ๙ 
ส�วน ซ่ึงในบริบทของการท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้นแต�ละองค"ประกอบมีรายละเอียดดังนี้๒๕ 
  ๒.๑) กลุ�มลูกค4า (Customer Segments: CS) 
   กลุ�มลูกค4า (Customer Segments: CS) หมายถึง กลุ�มเป�าหมายของกระบวนการ
สร4างคุณค�า (Value Creation Process) ของกิจกรรมทางธุรกิจนั้นๆ กลุ�มลูกค4า (Customer 
Segments) ถือเปJนประเด็นสําคัญ โดยผู4ประกอบการจะต4องระบุให4ได4ว�ากลุ�มลูกค4าของกิจการนั้นมี
กลุ�มเดียวหรือหลายกลุ�ม และได4แก�กลุ�มใดบ4าง นอกจากนี้ การศึกษากลุ�มลูกค4า (Customer 
Segments) นั้นควรลงรายละเอียดไปถึงคุณลักษณะทางประชากรศาสตร"และประเด็นอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข4อง เช�น เพศ อายุ การศึกษา การทํางาน ท่ีอยู�อาศัย รูปแบบการใช4ชีวิต เปJนต4น เนื่องจากป/จจัย
ต�าง ๆ เหล�านี้ล4วนแต�มีบทบาทในการกําหนดกลยุทธ"และแนวทางการดําเนินการของธุรกิจท่ีจะ
สามารถสร4างมูลค�าเพ่ิมให4แก�กลุ�มลูกค4าเป�าหมายของกิจการได4อย�างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
   ในบริบทการท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้น กลุ�มลูกค4า (Customer Segments) นั้นหมายถึง
การค4นหากลุ�มของนักท�องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีเปJนเป�าหมายหลักของการสร4างมูลค�าเพ่ิมในกิจกรรมและ
สถานท่ีท�องเท่ียวเชิงกีฬาเนื่องจากกิจกรรมท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้นมีความหลากหลาย การศึกษากลุ�ม
ลูกค4า (Customer Segments) นั้น จึงจําเปJนต4องมีการศึกษาอย�างเฉพาะเจาะจงลงไปถึงประเภท
ของการท�องเท่ียวกีฬาแต�ละประเภทและสถานท่ีท�องเท่ียวกีฬาแต�ละแห�ง เพ่ือให4สามารถเห็นกลุ�ม
ลูกค4า (Customer Segments) ท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับประเภทของการท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้น ๆ ณ 
สถานท่ีนั้น ๆ อย�างแท4จริง โดยการจัดกลุ�มลูกค4า (Customer Segmentation) นั้นอาจใช4กลยุทธ"
แบบตลาดมวลชน (Mass Market) ตลาดย�อย (Niche Market) ตลาดหลากหลาย (Diversified 
Market) หรือตลาดเฉพาะด4าน (Segmented Market) ก็ได4 โดยกลยุทธ"กลุ�มลูกค4า (Customer 
                                                           

๒๕ กองเศรษฐกิจการท�องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, “โครงการพัฒนารูปแบบ
ทางธุรกิจของการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของไทย (Sports Tourism) ประจําปb ๒๕๖๐”, หน4า ๓๑. 



 

 

๒๒ 

 

Segments) ท่ีเหมาะสมสําหรับตลาดการท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้นมีความหลากหลายและแตกต�างกันไป
ตามประเภทและสถานท่ีท�องเท่ียวเชิงกีฬา แต�การระบุกลุ�มลูกค4า (Customer Segments) ให4มีความ
ชัดเจนจะทําให4ผู4นําเสนอคุณค�าทราบว�าควรจะใช4กิจกรรมทางการตลาดโดยเน4นไปท่ีลูกค4ากลุ�มใด ทํา
ให4กิจกรรมทางการตลาดนั้นมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 
   ๒.๒) ช�องทางเข4าถึง (Channels: CH) 
   ช�องทางท่ีเข4าถึง (Channels) หมายถึง ช�องทางในการสื่อสาร ช�องทางในการจัด
จําหน�าย ช�องทางการขายหรือช�องทางทางการตลาดท่ีผู4ประกอบกิจการใช4ติดต�อกับกลุ�มลูกค4า
เป�าหมาย โดยช�องทางท่ีเข4าถึง (Channels) นี้มีความสําคัญในทางมูลค�าเพ่ิมทางธุรกิจอย�างมาก 
เนื่องจากเปJนเครื่องมือท่ีสําคัญในการสร4างความตระหนักรู4ในสินค4าและบริการของผู4ประกอบการ 
เปJนช�องทางในการสื่อสารให4ลูกค4าสามารถประเมินคุณค�าของสินค4าและบริการของผู4ประกอบการ 
และเปJนการเป�ดโอกาสให4ลูกค4าสามารถระบุความต4องการท่ีเฉพาะเจาะจง ทําให4ในกระบวนการถ�าย
โอนสินค4าและบริการนั้นผู4ประกอบการสามารถถ�ายทอดคุณค�าของสินค4าและบริการผ�านช�องทาง
เหล�านี้ให4ถึงมือลูกค4าได4อย�างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถใช4เปJนช�องทางใน
การให4บริการหลังการขายแก�ลูกค4าได4อีกด4วย 
  ในบริบทการท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้น เนื่องจากคุณค�าท่ีนําเสนอให4แก�ลูกค4านั้นเปJนการ
ให4บริการ ทําให4ช�องทางท่ีเข4าถึง (Channels) ท่ีสําคัญท่ีสุดนั้น ได4แก� ช�องทางท่ีเข4าถึงทางตรง 
(Direct Channels) ซ่ึงอยู� ณ จุดให4บริการหรือ ณ สถานท่ีท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้น ๆ ทําให4กลยุทธ"การ
สร4างคุณค�าในตลาดการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในประเด็นช�องทางท่ีเข4าถึง (Channels) นั้นควรให4
ความสําคัญกับการสร4างคุณค�า ณ สถานท่ีท�องเท่ียวเชิงกีฬาเปJนสําคัญอย�างไรก็ดี โลกยุคสมัยป/จจุบัน
มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข4ามาเพ่ิมคุณค�าในด4านการท�องเท่ียวมากข้ึน ทําให4นักท�องเท่ียว
สามารถเข4าถึงบริการและข4อมูลการท�องเท่ียวเชิงกีฬาได4ต้ังแต�ก�อนการเดินทางมาท�องเท่ียวช�องทาง
เหล�านี้ถือเปJนช�องทางท่ีเข4าถึงทางอ4อม (Indirect Channels) ท่ีผู4กําหนดกลยุทธ"และผู4ออกแบบ
นโยบายในตลาดการท�องเท่ียวเชิงกีฬาควรให4ความสําคัญไม�แพ4กันในการสร4างมูลค�าเพ่ิมในตลาดการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬา 
  ๒.๓) ความสัมพันธ"กับลูกค4า (Customer Relationships: CR) 
   ความสัมพันธ"กับลูกค4า (Customer Relationships) ได4แก� การสร4างความผูกพัน
ระหว�างลูกค4ากับสินค4าและบริการ หรือระหว�างลูกค4ากับผู4ให4บริการ โดยกิจกรรมทางการตลาดท่ีมี
ประสิทธิภาพในการสร4างความสัมพันธ"กับลูกค4า (Customer Relationships) นั้นจะทําให4ผู4ประกอบการ
มีความสามารถในการดึงดูดลูกค4า (Customer Acquisition) การรักษาลูกค4า (Customer Retention) 
และการเพ่ิมยอดขาย (Boosting Sales) ผ�านการขายสินค4าและบริการท่ีเก่ียวข4อง (Cross-Sell) และ
การขายสินค4าและบริการในระดับท่ีเหนือกว�า (Up-Sell) ได4ด4วย  
   ในบริบทการท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้น ความสัมพันธ"กับลูกค4า (Customer Relationships) 
นั้นเริ่มต้ังแต�ก�อนการเดินทางมาท�องเท่ียวเชิงกีฬาในพ้ืนท่ี โดยผู4ประกอบการควรเริ่มนําเสนอคุณค�า
ผ�านการสร4างความสัมพันธ"และการรู4จักคุ4นเคยกับนักท�องเท่ียวเชิงกีฬาก�อนการเดินทาง อาทิ การ
ช�วยเหลือและอํานวยความสะดวกก�อนการเดินทาง โดยอาจเปJนการช�วยเหลือโดยบุคคล (Personal 
Assistance หรือ Dedicated Personal Assistance) ท่ีมีความสนใจใกล4เคียงกัน ทําให4นักท�องเท่ียว



 

 

๒๓ 

 

เชิงกีฬามีความสัมพันธ"กับนักท�องเท่ียวคนอ่ืน ๆ ท่ีมีความสนใจใกล4เคียงกัน ซ่ึงจะเปJนการสร4าง
มูลค�าเพ่ิมก�อนการเดินทาง ในลําดับต�อมาผู4ประกอบการควรให4ความสําคัญกับการสร4างความสัมพันธ" 
(Customer Relationships) ในระหว�างการเข4าร�วมกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงกีฬา โดยควรมีการ
คัดเลือกและฝ�กอบรมบุคลากรท่ีมารับรอง ดูแล เปJนเจ4าบ4านท่ีดี ตลอดจนควรมีการให4ชุมชนเข4ามามี
ส�วนร�วมในการดูแลนักท�องเท่ียวอีกด4วย โดยการมีความสัมพันธ"ท่ีดีกับเจ4าบ4าน/ชุมชนในกระบวนการ
ดังกล�าวมีความสําคัญอย�างมากต�อความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวต�อกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงกีฬา
เปJนอย�างมากโดยเม่ือการเดินทางท�องเท่ียวเชิงกีฬาเสร็จสิ้นแล4ว ผู4ประกอบการก็ควรดําเนินการเพ่ือ
สานต�อความสัมพันธ"กับลูกค4า (Customer Relationships) ผ�านของท่ีระลึก (Souvenirs) หรือการ
ติดต�อสื่อสารกับนักท�องเท่ียวผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส" เปJนต4น 
  ๒.๔) กระแสรายได4 (Revenue Streams: RS) 
   กระแสรายได4 (Revenue Streams) หมายถึง การกําหนดแหล�งท่ีมาของรายได4ให4มี
ความชัดเจนว�ารายได4ของกิจการนั้นจะมาจากช�องทางใดบ4างและมีลักษณะอย�างไร โดยท่ัวไปแล4วท่ีมา
ของรายได4มี ๒ รูปแบบ ได4แก� รายได4การดําเนินการ (Transaction Revenues) ซ่ึงหมายถึงรายได4
จากลูกค4าท่ีเดินทางมาซ้ือสินค4าหรือใช4บริการเปJนรายครั้ง อีกประเภทหนึ่งได4แก�รายได4ต�อเนื่อง 
(Recurring Revenues) ซ่ึงหมายถึงรายได4ท่ีเกิดจากซ้ือสินค4าหรือการใช4บริการอย�างต�อเนื่อง โดย
หากเปรียบเทียบรายได4ท้ังสองประเภทนี้ ผู4ประกอบการมักมองว�ารายได4ต�อเนื่อง (Recurring 
Revenues) นั้นดีกว�าเนื่องจากมีความต�อเนื่องและม่ันคงในกระแสรายได4ต�างจากรายได4การ
ดําเนินการ (Transaction Revenues) ท่ีอาจมีเพียงครั้งเดียวเท�านั้น 
  ในบริบทของการท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้น เนื่องจากการท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้นเปJนธุรกิจ
บริการท่ีรายได4ส�วนมากเปJนรายได4ในลักษณะรายได4การดําเนินการ (Transaction Revenues) 
เนื่องจากนักท�องเท่ียวเดินทางเข4ามาท�องเท่ียวเปJนครั้ง ๆ อย�างไรก็ดี การท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้นมี
ศักยภาพในการขยายกระแสรายได4 (Revenue Streams) ให4เปJนรายได4ต�อเนื่อง (Recurring 
Revenues) ได4 เช�น การท�องเท่ียวเชิงกีฬาของกองเชียร"ฟุตบอลไทยท่ีเดินทางไปให4กําลังใจทีมรักของ
ตนเปJนประจําทุกสัปดาห" หรือการสร4างความสัมพันธ"ระหว�างผู4จัดงานกับนักวิ่งมาราธอนท่ีทําให4นักวิ่ง
เดินทางไปร�วมการแข�งขันท่ีผู4จัดงานนั้น ๆ จัดในพ้ืนท่ีต�าง ๆ ของประเทศไทยเปJนต4น ท้ังนี้การขยาย
กระแสรายได4 (Revenue Streams) ในธุรกิจการท�องเท่ียวเชิงกีฬาให4เปJนรายได4ต�อเนื่อง (Recurring 
Revenues) นั้นข้ึนอยู�กับประเภทของกิจกรรมกีฬาในการท�องเท่ียวเชิงกีฬาด4วย ทําให4การศึกษาการ
สร4างมูลค�าเพ่ิมผ�านประเด็นกระแสรายได4 (Revenue Streams) นั้นจําเปJนต4องมีการศึกษาแยกเปJน
แต�ละกรณีแตกต�างกันไปตามประเภทของกิจกรรมกีฬาแต�ละชนิดในตลาดการท�องเท่ียวเชิงกีฬา 
  ๒.๕) ทรัพยากรหลัก (Key Resources: KR) 
   ทรัพยากรหลัก (Key Resources) หมายถึง สิ่งอันเปJนป/จจัยท่ีจําเปJนสําหรับธุรกิจ
ในการสร4างคุณค�าให4แก�ลูกค4า ตลอดจนป/จจัยท่ีจําเปJนในการรักษาความสัมพันธ"กับลูกค4าและการ
สร4างรายได4ด4วย ในทางทฤษฎีนั้นทรัพยากรหลัก (Key Resources) มีหลายประเภท ได4แก� ทรัพยากร
ทางกายภาพ (Physical Resources) ทรัพยากรอันเปJนทรัพย"สินทางป/ญญา (Intellectual Property 
Resources) ทรัพยากรบุคคล (Human Resources) และทรัพยากรทางการเงิน (Financial Resources)  



 

 

๒๔ 

 

เนื่องจากการท�องเท่ียวเชิงกีฬาเปJนสาขาของการท�องเท่ียวท่ีมีความซับซ4อน 
เนื่องจากมีความเก่ียวข4องกับท้ังตลาดการท�องเท่ียวและตลาดการกีฬา ทําให4การท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้น
ข4องเก่ียวกับทรัพยากรมากมาย ต้ังแต�สถานท่ีท�องเท่ียวเชิงกีฬา อุปกรณ"ท่ีจําเปJนในการประกอบ
กิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงกีฬา บุคลากรในทุกองค"ประกอบของการท�องเท่ียวเชิงกีฬา เปJนต4น 
นอกจากนี้ แต�ละประเภทของการท�องเท่ียวเชิงกีฬาก็มีทรัพยากรท่ีเก่ียวข4องไม�เหมือนกัน เช�น ในกรณี
การท�องเท่ียวเชิงกีฬาประเภทกีฬาป}นผาและดําน้ํา จะเก่ียวข4องกับทรัพยากรธรรมชาติเปJนสําคัญ 
รองลงไปก็จะเปJนบุคลากรท่ีเก่ียวข4อง อุปกรณ" รวมถึงป/จจัยทุนต�าง ๆ ท่ีจําเปJนในการเดินทาง
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาและรักษาความปลอดภัย เปJนต4น ส�วนในการท�องเท่ียวเชิงกีฬาประเภทกีฬาฟุตบอล
ซ่ึงเปJนการเดินทางของนักท�องเท่ียวเชิงกีฬาเพ่ือไปชมการแข�งขันนั้น นักท�องเท่ียวเชิงกีฬามักจะให4
ความสําคัญกับองค"ประกอบของกิจกรรมการท�องเท่ียวประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยตรง ทําให4ทรัพยากรหลัก (Key Resources) นั้นนอกจากจะเก่ียวข4องกับ
สถานท่ีการแข�งขันฟุตบอลซ่ึงเปJนสถานท่ีท่ีมนุษย"สร4างข้ึน และทรัพยากรด4านการอํานวยความสะดวก
ด4านการคมนาคมต�าง ๆ แล4ว ยังจะเก่ียวข4องกับองค"ประกอบอ่ืน ๆ ในห�วงโซ�อุปทานด4วย เช�น 
สถานท่ีท�องเท่ียวท่ีใกล4เคียง ผู4ให4บริการโรงแรมและร4านอาหาร เปJนต4น 
  ๒.๖) กิจกรรมหลัก (Key Activities: KA) 
   กิจกรรมหลัก (Key Activities) มีความหมายท่ีชัดเจน ซ่ึงก็ได4แก�ตัวกิจกรรมท่ีธุรกิจ
ดําเนินการเพ่ือให4ได4มาซ่ึงรายได4นั่นเอง โดยท่ัวไปแล4วองค"ประกอบด4านกิจกรรมหลัก (Key 
Activities) ในแผนภูมิโครงสร4างทางธุรกิจ (Business Model Canvas) นั้นมักเปJนการกําหนดอย�าง
กว4าง ๆ โดยหมายถึงกิจกรรมการผลิตและการให4บริการ (Production and Service Provision) 
การแก4ป/ญหา (Problem Solving) และการสร4างรูปแบบหรือเครือข�าย (Platform and Network) 
เพ่ือตอบสนองความต4องการของลูกค4าเปJนสําคัญ 
   ในบริบทของการท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้น กิจกรรมหลัก (Key Activities) ถือเปJน
องค"ประกอบท่ีมีความชัดเจนซ่ึงก็หมายถึงกิจกรรมกีฬาอันเปJนวัตถุประสงค"หลักในการเดินทางของ
นักท�องเท่ียวเชิงกีฬานั่นเอง อย�างไรก็ดีเนื่องจากการท�องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีมีคุณภาพนั้นจําเปJนต4องมีการ
ผสมผสานระหว�างสินค4าและบริการตลอดห�วงโซ�อุปทานของการนําเสนอการท�องเท่ียวเชิงกีฬาแก�
นักท�องเท่ียว ทําให4ในการวิเคราะห"กิจกรรมหลัก (Key Activities) นั้นจึงควรให4ความสําคัญกับ
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเ ก่ียวข4องนอกเหนือจากกิจกรรมกีฬาโดยตรงด4วยหากกิจกรรมนั้น ๆ เปJน
องค"ประกอบหนึ่งของห�วงโซ�อุปทาน เช�น การออกแบบระบบการอํานวยความสะดวกในการวาง
แผนการท�องเท่ียวเชิงกีฬา การให4บริการของผู4ประกอบการนําเท่ียวเชิงกีฬา หรือแม4แต�การนําเสนอ
กิจกรรมการท�องเท่ียวข4างเคียงท่ีนักท�องเท่ียวเชิงกีฬาสามารถทําได4ในระหว�างเดินทาง การอํานวย
ความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานท่ีท�องเท่ียวใกล4เคียง การขายอุปกรณ"หรือของท่ีระลึกท่ี
เก่ียวข4อง เปJนต4น 
   ๒.๗) พันธมิตรหลัก (Key Partners: KP) 
   พันธมิตรหลัก (Key Partners) หมายถึง คู�ค4าทางธุรกิจของผู4ประกอบการ โดย
พันธมิตรนั้นมีได4หลายรูปแบบได4แก� พันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliances) พันธมิตรระหว�าง
คู�แข�ง (Co-competition) การร�วมทุน (Joint Venture) การสร4างความสัมพันธ"กับผู4ซ้ือกับผู4ขาย 



 

 

๒๕ 

 

(Buyer-supplier Relationships) เปJนต4น โดยการสร4างพันธมิตรในการร�วมประกอบกิจการสามารถ
สร4างประโยชน"ให4แก�ธุรกิจในหลายประเด็น ได4แก� การเพ่ิมการประหยัดจากขนาดการผลิต 
(Optimization and Economy of Scale) การลดความเสี่ยงและความไม�แน�นอนในการประกอบ
ธุรกิจ (Reduction of Risk and Uncertainty) และการร�วมแบกรับต4นทุนในการซ้ือทรัพยากรหรือ
กิจกรรมเฉพาะ (Acquisition for Particular Resources and Activities) เปJนต4น  
   ในบริบทของการท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้น การสร4างพันธมิตรหลัก (Key Partners) นั้น
มีความสําคัญเปJนอย�างมากเนื่องจากตลาดการท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้นมีห�วงโซ�อุปทานท่ีสลับซับซ4อน อีก
ท้ังยังมีต4นทุนในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬารูปแบบใหม�ท่ีสูง ทําให4การสร4างพันธมิตรหลัก (Key 
Partners) นั้นอาจอยู�ในรูปของการสร4างพันธมิตรแนวด่ิง (Vertical Partnerships) หมายถึงการสร4าง
พันธมิตรระหว�างหน�วยงานต�าง ๆ ในห�วงโซ�อุปทานเดียวกันแต�อยู�คนละระดับกัน เช�น การสร4าง
พันธมิตรระหว�างผู4ให4บริการต4นน้ํา (Upstream) กับผู4ให4บริการปลายน้ํา (Downstream) เปJนต4น 
พันธมิตรรูปแบบนี้ เช�น พันธมิตรระหว�างผู4จัดกิจกรรมการแข�งขันวิ่งมาราธอนกับโรงแรมและ
ร4านอาหารให4บริเวณในการนําเสนอท่ีพักและเข4ามาขายอาหารในบริเวณงาน เปJนต4น การสร4าง
พันธมิตรในอีกรูปแบบหนึ่ง ได4แก� การสร4างพันธมิตรแนวราบ (Horizontal Partnerships) ซ่ึงเปJน
การสร4างพันธมิตรระหว�างผู4ประกอบการในตลาดเดียวกัน เช�น พันธมิตรระหว�างร4านค4า อุปกรณ"กีฬา
จนเกิดเปJนสมาคมการค4าเครื่องกีฬา (Sporting Trade Association) เปJนต4น 
  ๒.๘) โครงสร4างต4นทุน (Cost Structure: C$) 
   โครงสร4างต4นทุน (Cost Structure) หมายถึง ต4นทุนท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินการและประกอบธุรกิจ ได4แก� ต4นทุนในการผลิต ต4นทุนในการให4บริการ ต4นทุนทางการตลาด
และการสร4างคุณค�าแก�สินค4าและบริการต4นทุนในการรักษาลูกค4า ต4นทุนด4านทรัพยากร เปJนต4น 
ในทางกลยุทธ"นั้นธุรกิจท่ีมีโครงสร4างต4นทุนท่ีมีประสิทธิภาพควรได4รับประโยชน"จากการประหยัดจาก
ขนาดการผลิต (Economies of Scale) และการประหยัดจากขอบเขต (Economies of Scope) ท่ี
จะทําให4ต4นทุนในการประกอบกิจการลดลงแต�ไม�เปJนการลดคุณค�าท่ีลูกค4าได4รับทําให4กิจการมีกําไร
มากข้ึน 
   ในด4านการท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้น การศึกษาโครงสร4างต4นทุนเปJนสิ่งจําเปJน อย�างไรก็
ดี เนื่องจากตลาดการท�องเท่ียวเชิงกีฬามีความซับซ4อนและมีหน�วยงานและภาคธุรกิจท่ีเก่ียวข4องหลาย
ส�วน ทําให4การวิเคราะห"โครงสร4างต4นทุนจนเห็นภาพอย�างละเอียดนั้นเปJนไปได4ยาก ดังนั้นการศึกษา
โครงสร4างต4นทุนท่ีมีประสิทธิภาพและชัดเจนจึงควรศึกษาแยกตามการท�องเท่ียวเชิงกีฬาแต�ละ
ประเภทกีฬา เพ่ือให4ผู4กําหนดนโยบายเห็นภาพโครงสร4างต4นทุนของการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในประเภท
กีฬานั้น ๆ อย�างพอสังเขปและกําหนดแนวทางการตลาดท่ีสามารถเพ่ิมการประหยัดจากขนาดการ
ผลิต (Economies of Scale) และการประหยัดจากขอบเขต (Economies of Scope) ในตลาดการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาในประเภทกีฬานั้น ๆ ได4ต�อไป 
   ๒.๙) คุณค�าท่ีนําเสนอ (Value Propositions: VP) 
   คุณค�าท่ีนําเสนอ (Value Propositions) นั้นเปJนเสมือนบทสรุปของแผนภูมิ
โครงสร4างทางธุรกิจ (Business Model Canvas) เนื่องจากเปJนการตอบคําถามท่ีสําคัญท่ีสุดว�าด4วย



 

 

๒๖ 

 

กระบวนการและองค"ประกอบท่ีเก่ียวข4องท้ังหมดนั้น ผู4ประกอบการนั้นสามารถนําเสนอคุณค�าของ
สินค4าและบริการท่ีเปJนความต4องการของลูกค4าเป�าหมายไปสู�กลุ�มลูกค4าเป�าหมายได4อย�างไร 
   ในบริบทของการท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้น คุณค�าท่ีนําเสนอ (Value Propositions) มี
ได4หลายรูปแบบ เช�น การนําเสนอบริการและประสบการณ"จากการท�องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีแปลกใหม� 
แตกต�างและไม�เหมือนใคร (Newness) แก�นักท�องเท่ียวเชิงกีฬา การเป�ดโอกาสให4นักท�องเท่ียวเชิง
กีฬาสามารถออกแบบการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของตนได4ตามต4องการ (Customization) การให4บริการ
การท�องเท่ียวเชิงกีฬาได4อย�างประสบความสําเร็จและลุล�วง (Getting the job done) การผสมผสาน
เอกลักษณ"ท่ีพ้ืนท่ีและประเทศมีให4เปJนส�วนหนึ่งของกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงกีฬาเพ่ือเปJนเพ่ิมความ
โดดเด�นและเอกลักษณ"ของการให4บริการ (Individuality and Uniqueness) การลดความเสี่ยงจาก
การท�องเท่ียวเชิงกีฬา (Risk Reduction) การลดต4นทุนและค�าใช4จ�ายในการให4บริการเพ่ือสร4างความ
ได4เปรียบในราคา (Cost Reduction and Price Advantage) การสร4างความสะดวกสบายในการ
เข4าถึงข4อมูลและกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงกีฬาและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข4อง (Accessibility)และ
การดําเนินการในทุก ๆ ด4านเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบาย (Convenience and Usability) ตลอด
กระบวนการท�องเท่ียวเชิงกีฬาแก�นักท�องเท่ียว เปJนต4น 
 ๒.๑.๕ แนวทางในการพัฒนาการท�องเท่ียว 
 ในเเผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) นั้นได4กําหนดยุทธศาสตร"    
การพัฒนา เพ่ือให4บรรลุวิสัยทัศน" เป�าประสงค" และพันธกิจ ของแผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติ
ออกเปJน ๕ ยุทธศาสตร" คือ๒๖ 
  ยุทธศาสตร"ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพแหล�งท�องเท่ียว สินค4าและบริการด4านการท�องเท่ียว
ให4เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
 พ้ืนฐานการเติบโตของการท�องเท่ียวมีป/จจัยหลักท่ีคุณภาพของแหล�งท�องเท่ียว สินค4า 
และบริการ ท่ีต4องได4มาตรฐานระดับสากลและมีเอกลักษณ"โดดเด�น โดยการพัฒนาต4องเกิดข้ึนอย�าง
เปJนมิตรกับสิ่งแวดล4อมและมีความสมดุลท้ังในด4านพ้ืนท่ี เวลา และกลุ�มการท�องเท่ียว เพ่ือส�งเสริมการ
กระจายนักท�องเท่ียวและรายได4จากนักท�องเท่ียว ซ่ึงจะช�วยพัฒนาความม่ังค่ังในท่ัวทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย 
 แนวทางการพัฒนา 
   ๑) พัฒนาคุณภาพแหล�งท�องเท่ียว สินค4าและบริการทุกรูปเเบบอย�างมีมาตรฐาน 
โดยการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค4าและบริการด4านการท�องเท่ียวท้ังระบบ เสริมสร4าง พัฒนา
และปรับปรุงมาตรฐานด4านการท�องเท่ียวและบริการให4ครอบคลุมทุกรูปแบบ ได4แก� การท�องเท่ียวเชิง
สุขภาพ การท�องเท่ียวเชิงกีฬา การท�องเท่ียวกลุ�ม MICE เปJนต4น และการพัฒนาคุณภาพสินค4าและ
บริการด4านการท�องเท่ียวอย�างมีมาตรฐานสอดรับกับการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนครอบคลุมท้ัง
ระบบและอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีเก่ียวเนื่อง และส�งเสริมขีดความสามารถในการแข�งขันด4านธุรกิจ

                                                           

  
๒๖

 สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติฉบับท่ี ๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔), พิมพ"ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกิจการโรงพิมพ"องค"การสงเคราะห"ทหารผ�านศึก,  
๒๕๖๐), หน4า ๒๗-๓๖.  



 

 

๒๗ 

 

การถ�ายทําภาพยนตร"ต�างประเทศในประเทศไทย ท้ังภาคผลิต ภาคบริการ และกิจการท่ีเก่ียวข4อง 
ตลอดจนการเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับด4านการท�องเท่ียวท่ีมีคุณภาพในระดับสากล 
   ๒) พัฒนาแหล�งท�องเท่ียว สินค4าและบริการอย�างยั่งยืน โดยการส�งเสริมให4ทุกภาค
ส�วนเข4ามามีส�วนร�วมในการบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ท้ังในเชิงอัตลักษณ"ท4องถ่ิน 
วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งแวดล4อม รวมถึงการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร4างสรรค"เพ่ือเพ่ิมมูลค�าทาง
เศรษฐกิจ ได4แก� การกําหนดขีดความสามารถในการรองรับของแหล�งท�องเท่ียว การส�งเสริมนวัตกรรม
ด4านการพัฒนาสินค4าและบริการด4านการท�องเท่ียว การสร4างจิตสํานึกในการอนุรักษ"ทรัพยากรการ
ท�องเท่ียว และการพัฒนาการท�องเท่ียวโดยชุมชนโดยการให4ความรู4และการสนับสนุนอย�างต�อเนื่อง 
   ๓) สร4างสมดุลในแหล�งท�องเท่ียว สินค4าและบริการ ท้ังในเชิงพ้ืนท่ี เชิงเวลา ฤดูกาล 
และรูปแบบการท�องเท่ียว โดยการส�งเสริมความสมดุลเชิงพ้ืนท่ีในการท�องเท่ียว ท้ังในแง�การกระจาย
รายได4และจํานวนนักท�องเท่ียว ได4แก� การจัดต้ังเขตพัฒนาการท�องเท่ียว เพ่ือพัฒนาการท�องเท่ียวใน
จังหวัดและพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพท่ียังไม�ได4รับความนิยมการพัฒนาการท�องเท่ียวในเมืองรอง การ
พัฒนาการท�องเท่ียวในชนบท การพัฒนาสินค4าและบริการท่ีโดดเด�นและเปJนเอกลักษณ"ของแต�ละ
ท4องถ่ิน และการส�งเสริมความสมดุลเชิงเวลาและฤดูกาลในการท�องเท่ียว เช�น การสร4างสรรค"กิจกรรม
การท�องเท่ียวใหม�และเพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมในพ้ืนท่ีต�าง ๆ การสนับสนุนภาคเอกชนใน
การลงทุนในแหล�งท�องเท่ียวใหม� เปJนต4น 
  ยุทธศาสตร"ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมท�องเท่ียว 
 โครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเปJนป/จจัยสนับสนุนท่ีสําคัญต�อการเติบโต
ของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวซ่ึงล4วนมีส�วนในการส�งเสริมประสบการณ"ในการท�องเท่ียว โดยใน
ยุทธศาสตร"นี้เน4นด4านการพัฒนาระบบคมนาคมในทุกรูปแบบ รวมถึงการพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกแก�นักท�องเท่ียวในด4านต�าง ๆ และการพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยอย�างเปJนระบบ 
 แนวทางการพัฒนา 
   ๑) พัฒนาระบบโลจิสติกส"ด4านการท�องเท่ียว โดยการพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส�งในการเดินทางเข4าสู�ประเทศท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ได4แก� พัฒนาเส4นทางคมนาคม
ทางบกเพ่ือเข4าถึงแหล�งท�องเท่ียว ยกระดับระบบขนส�งสาธารณะเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
เดินทางระหว�างสถานท่ีท�องเท่ียว พัฒนาเส4นทางคมนาคมทางน้ําท่ีสามารถเชื่อมโยงกับรูปแบบการ
เดินทางอ่ืน ๆ พัฒนาศักยภาพของสนามบินในการรองรับนักท�องเท่ียว เพ่ิมเส4นทางและจํานวน
เท่ียวบินระหว�างประเทศและภายในประเทศท่ีเชื่อมโยงระหว�างเมืองท�องเท่ียวหลักและเมืองท�องเท่ียว
รอง 
   ๒) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด4านการท�องเท่ียว โดยการปรับปรุงระบบการตรวจ
คนเข4าเมือง ปรับปรุงและอํานวยความสะดวกในการเดินทางผ�านแดน ปรับปรุงป�ายบอกทางและป�าย
สัญลักษณ"ให4เปJนมาตรฐานเดียวกัน จัดทําแผนท่ีท�องเท่ียวให4ครอบคลุมทุกแหล�ง เพ่ิมจุดบริการ 
Free-WiFi ในแหล�งท�องเท่ียว จัดทําระบบบัตรโดยสารเดียวท่ีใช4ได4กับทุกช�องทางการเดินทาง พัฒนา
สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการท�องเท่ียวท่ีปราศจากอุปสรรคสําหรับคนท้ังมวล (Tourism for 



 

 

๒๘ 

 

All) ได4แก� ห4องน้ําคนพิการ ทางลาด ราวจับ เปJนต4น และพัฒนาแอปพลิเคชันท่ีอํานวยความสะดวก
ให4นักท�องเท่ียว 
   ๓) พัฒนาระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยในแหล�งท�องเท่ียว โดยการสนับสนุน
เครื่องมือและอุปกรณ"เพ่ือป�องกันและช�วยเหลือนักท�องเท่ียว ได4แก� กล4องวงจรป�ด เครื่องแปลภาษา 
การติดต้ังไฟในสถานท่ีท�องเท่ียวอุปกรณ"ช�วยเหลือนักท�องเท่ียวเบ้ืองต4น จัดต้ังศูนย"ช�วยเหลือ
นักท�องเท่ียวให4ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท�องเท่ียว ส�งเสริมสุขอนามัยในแหล�งท�องเท่ียว เช�น ปรับปรุงสุขา
สาธารณะ การจัดการขยะและระบบบําบัดน้ําเสียในแหล�งท�องเท่ียว 
  ยุทธศาสตร"ท่ี ๓ การพัฒนาบุคลากรด4านการท�องเท่ียว และสนับสนุนการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการท�องเท่ียว 
 การพัฒนาบุคลากรด4านการท�องเท่ียวผ�านการยกระดับคุณภาพสู�ระดับสากล เพ่ือให4
ทัดเทียมขีดความสามารถของบุคลากรในระดับโลกและเพ่ือเตรียมความพร4อมกับการแข�งขันท่ีทวี
ความรุนแรงข้ึน ผ�านความร�วมมือระหว�างภาครัฐและเอกชน รวมถึงการปลูกฝ/งจิตสํานึกและการเปJน
เจ4าบ4านท่ีดีให4กับประชาชนและการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนและชุมชน นับเปJนเครื่องมือ
สําคัญในการพิจารณาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข�งขันของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวไทย 
 แนวทางการพัฒนา 
   ๑) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด4านการท�องเท่ียวท้ังระบบ ให4มีขีดความสามารถในการ
แข�งขัน สอดคล4องกับมาตรฐานสากลและเพียงพอต�อความต4องการของตลาด โดยการส�งเสริมความ
ร�วมมือระหว�างภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรท่ีเก่ียวข4องกับการ
พัฒนาบุคลากรด4านการท�องเท่ียวท่ีสอดคล4องความต4องการตลาดแรงงาน สร4างแรงจูงใจให4
ผู4ประกอบการ สนับสนุนบุคลากรให4มีสมรรถนะข้ันพ้ืนฐานตามตําแหน�งงาน และได4รับการฝ�กอบรมท่ี
ได4มาตรฐานสากล 
  ๒) ส�งเสริมให4ประชาชนมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการด4านการท�องเท่ียวและได4รับ
ประโยชน"จากการท�องเท่ียว โดยการส�งเสริมให4ประชาชนมีความรู4ความเข4าใจด4านการท�องเท่ียวและ
การบริหารจัดการการท�องเท่ียวเป�ดโอกาสให4ประชาชนและชุมชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาสินค4าและ
บริการบนพ้ืนฐานของมรดกและวัฒนธรรมท4องถ่ินจัดทําหลักสูตรการฝ�กอบรมทักษะธุรกิจพ้ืนฐานเพ่ือ
ส�งเสริมการประกอบธุรกิจใหม�ในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว เพ่ิมช�องทางการลงทุนและพัฒนาธุรกิจด4าน
การท�องเท่ียวให4แก�ภาคเอกชน ภายใต4หลักการสนับสนุนความคิดสร4างสรรค"และนวัตกรรม Thailand 
๔.๐ 
  ยุทธศาสตร"ท่ี ๔ การสร4างความสมดุลให4กับการท�องเท่ียวไทยผ�านการตลาดเฉพาะกลุ�ม 
การส�งเสริมวิถีไทยและการสร4างความเชื่อม่ันของนักท�องเท่ียว 
 การพัฒนาการตลาดของการท�องเท่ียวไทยอย�างมีสมดุล เพ่ือส�งเสริมภาพลักษณ"แหล�ง
ท�องเท่ียวคุณภาพผ�านการส�งเสริมการตลาดเฉพาะกลุ�มและการพัฒนาเครื่องหมายมาตรฐานคุณภาพ 
รวมท้ังการส�งเสริมการตลาดเพ่ือกระตุ4นการใช4จ�ายของนักท�องเท่ียวและกระตุ4นตลาดนักท�องเท่ียว
ไทย กอปรกับการพัฒนาคุณภาพของสินค4าและบริการบนพ้ืนฐานเอกลักษณ"อย�างไทย และการปรับ
ใช4เทคโนโลยีเพ่ือการตลาดอย�างมีประสิทธิภาพ จะช�วยส�งเสริมการพัฒนาการท�องเท่ียวไทยให4เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน 



 

 

๒๙ 

 

 แนวทางการพัฒนา 
   ๑) เสริมสร4างภาพลักษณ"คุณภาพและความปลอดภัยให4กับประเทศไทย โดยการ
พัฒนาภาพลักษณ"และความเชื่อม่ันด4านคุณภาพ มุ�งเน4นการสื่อสารคุณค�าและภาพลักษณ"ประเทศไทย
เปJนแหล�งท�องเท่ียวยอดนิยม (Preferred Destination) ท่ีมีคุณภาพสูงต�อนักท�องเท่ียว การส�งเสริม
การตลาดเป�าหมาย และการสร4างการรับรู4แก�นักท�องเท่ียวผ�านช�องทางต�าง ๆ ด4านมาตรการรักษา
ความปลอดภัยและมาตรการป�องกันของประเทศไทย ข4อควรปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย และสิ่งท่ีควร
กระทําในกรณีฉุกเฉิน เพ่ือช�วยส�งเสริมภาพลักษณ"ของประเทศไทยเปJนแหล�งท�องเท่ียวท่ีปลอดภัย 
รวมถึงการส�งเสริมการบังคับใช4และให4ความรู4เก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวข4องแก�นักท�องเท่ียวและ
สาธารณชน 
   ๒) ส�งเสริมการตลาดเฉพาะกลุ�มเพ่ือดึงดูดการเดินทางท�องเท่ียว และกระตุ4นการใช4
จ�ายของนักท�องเท่ียวกลุ�มต�าง ๆ โดยการส�งเสริมการตลาดแบบเฉพาะกลุ�มสําหรับนักท�องเท่ียวท่ัวไป
กลุ�มตลาดระดับกลาง-บน (รายได4สูงกว�า ๒๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐต�อป}) ในพ้ืนท่ีตลาดท่ีมีศักยภาพ 
และการส�งเสริมการตลาดแบบเฉพาะกลุ�มสําหรับนักท�องเท่ียวกลุ�มความสนใจพิเศษ เช�น กลุ�ม
นักท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ กลุ�มนักท�องเท่ียวเชิงสิ่งแวดล4อมและนิเวศ เปJนต4น 
   ๓) ส�งเสริมเอกลักษณ"ของประเทศไทยและของแต�ละท4องถ่ิน ด4วยการสื่อสาร
เอกลักษณ"ความเปJนไทยให4เปJนท่ีเข4าใจในเวทีโลก อาทิ การสร4างคุณค�าความเปJนไทยในสินค4าและ
บริการต�างๆ ผ�านสัญลักษณ" “Thainess” บนสินค4าและบริการท่ีคงอัตลักษณ"ความเปJนไทย การ
สื่อสารเอกลักษณ"ความเปJนไทยผ�านสื่อสร4างสรรค"และนวัตกรรมทางสื่อต�าง ๆ เช�น รายการโทรทัศน" 
การจัดแสดง Road show เปJนต4น และการส�งเสริมเอกลักษณ"ของแต�ละภูมิภาคและจังหวัด โดยการ
พัฒนาแบรนด"และสื่อสารความแตกต�างของภาคและจังหวัดต�าง ๆ ในรูปแบบการเล�าเรื่อง 
(Storytelling) การสื่อสารเรื่องราวอย�างสร4างสรรค"ผ�านช�องทางการตลาดท่ีเปJนท่ีนิยมในกลุ�มเป�าหมาย 
   ๔) ส�งเสริมการท�องเท่ียวภายในประเทศและการท�องเท่ียวท่ีสมดุลเชิงพ้ืนท่ีและเวลา 
โดย การสร4างการรับรู4สินค4า บริการ และแหล�งท�องเท่ียว เพ่ือกระตุ4นการท�องเท่ียวนอกฤดูกาล อาทิ 
การจัดกิจกรรม/เทศกาล/งานประเพณีเฉพาะถ่ินในแต�ละเดือน การสร4างความนิยมของจังหวัด
ท�องเท่ียวรอง เช�น การโฆษณาประชาสัมพันธ"และการส�งเสริมการขายแพ็กเกจการท�องเท่ียวร�วมกับ
ภาคเอกชน เปJนต4น และการส�งเสริม “ไทยเท่ียวไทย” โดยการสร4างค�านิยมการเดินทางท�องเท่ียวใน
ประเทศให4แก�คนไทยทุกคนในทุกเพศทุกวัย การส�งเสริมการตลาดแบบมีเป�าหมายเฉพาะ เช�น กลุ�ม
ผู4สูงอายุ กลุ�มนักเรียนนักศึกษา และกลุ�มสุภาพสตรี รวมถึงการสนับสนุนมาตรการทางการเงินเพ่ือ
ส�งเสริมการใช4จ�ายช�วงการท�องเท่ียว อาทิ มาตรการการลดหย�อนทางภาษี เปJนต4น 
   ๕) การส�งเสริมความร�วมมือกับผู4ท่ีมีส�วนเก่ียวข4องและการใช4เทคโนโลยีในการ
ส�งเสริมการตลาดด4วยการส�งเสริมความร�วมมือระหว�างภาคส�วนในการทําการตลาด ได4แก� การร�วมมือ
กับชุมชนในการสร4างสรรค"สินค4าและบริการทางการท�องเท่ียวให4สะท4อนอัตลักษณ"ของชุมชนและ
สอดคล4องแบรนด"จังหวัด การส�งเสริมการตลาดร�วมกันระหว�างภาครัฐและภาคเอกชน และการ
ส�งเสริมการใช4เทคโนโลยีสนับสนุนการตลาด เช�น การสนับสนุนการพัฒนาและต�อยอดแอปพลิเคชันท่ี
ส�งเสริมการทําการตลาดเพ่ิมประสิทธิภาพหน�วยงานท่ีรับผิดชอบการตลาดดิจิทัล ท้ังในด4านการดูแล
บริหาร และวิเคราะห"สถิติข4อมูลออนไลน"เก่ียวกับการท�องเท่ียวไทย เปJนต4น 



 

 

๓๐ 

 

  ยุทธศาสตร"ท่ี ๕ การบูรณาการการบริหารจัดการการท�องเท่ียว และการส�งเสริมความ
ร�วมมือระหว�างประเทศ 
 การบูรณาการร�วมกันของทุกภาคส�วนคือป/จจัยหลักในการขับเคลื่อนแผนสู�การปฏิบัติ
อย�างเปJนรูปธรรม โดยมุ�งเน4นการส�งเสริมการทํางานร�วมกันระหว�างทุกภาคส�วน การปรับปรุง
กฎหมายท่ีเก่ียวข4อง และการบริหารข4อมูลด4านการท�องเท่ียว เพ่ือการวิเคราะห"และวางแผน รวมถึง
การส�งเสริมการบูรณาการการพัฒนาการท�องเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบ4านเพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียวใน
ภูมิภาคโดยรวม 
 แนวทางการพัฒนา 
   ๑) ส�งเสริมการกํากับดูแลการพัฒนาและบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างมี
ประสิทธิภาพโดยการเสริมสร4างการทํางานอย�างบูรณาการระหว�างหน�วยงานระดับนโยบาย โดยมี
คณะกรรมการนโยบายการท�องเท่ียวแห�งชาติและกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬาเปJนหน�วยงานหลัก
ในการกําหนดนโยบาย ประสานงาน กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานส�งเสริมการกระจาย
อํานาจสู�หน�วยงานระดับภูมิภาคและท4องถ่ิน ขับเคลื่อนแผนและการปฏิบัติงานท่ีสอดคล4องกับแนว
ทางการพัฒนาการท�องเท่ียวชาติ พัฒนากระบวนการการทํางานร�วมกันระหว�างภาครัฐเอกชนและ
ประชาชน ส�งเสริมการแลกเปลี่ยนข4อมูล องค"ความรู4 จัดสรรงบประมาณและบุคลากรให4สอดคล4องกับ
ความต4องการของหน�วยงานในทุกระดับ ผลักดันให4เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการท�องเท่ียว ส�งเสริม
การท�องเท่ียวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) จัดให4มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
และแผนบริหารจัดการสภาวะวิกฤตด4านการท�องเท่ียวในทุกมิติ 
   ๒) ปรับปรุงกฎหมายข4อบังคับและมาตรฐานต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข4องกับการท�องเท่ียว 
และการบังคับใช4กฎหมายอย�างจริงจัง โดยการทบทวนแก4ไขกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเปJนอุปสรรค
ต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวให4สอดคล4องกับสถานการณ"ในป/จจุบัน ส�งเสริมความร�วมมือระหว�าง
หน�วยงานภาครัฐในการบังคับใช4กฎหมายอย�างจริงจัง กําหนดบทบาทและความรับผิดชอบของ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข4องอย�างชัดเจน ส�งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและข4อระเบียบด4านการท�องเท่ียว
ต�าง ๆ ประชาสัมพันธ"เสริมสร4างความเข4าใจในระเบียบและกฎหมายด4านการท�องเท่ียว 
   ๓) สนับสนุนการลงทุนจากภาคเอกชนและการจัดทําศูนย"ข4อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
ท�องเท่ียวโดยการส�งเสริมความร�วมมือระหว�างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนต�าง ๆ การจัดต้ังหน�วย
บริหารและวิเคราะห"ข4อมูลด4านการท�องเท่ียวสําหรับหน�วยงานท่ีเก่ียวข4อง ได4แก� การจัดทํา Tourism 
Intelligence Center และสนับสนุนการแบ�งป/นข4อมูลกลางแก�ทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข4อง เปJนต4น 
    ๔) ส�งเสริมความร�วมมือระหว�างประเทศเพ่ือการพัฒนาการท�องเท่ียว โดยการ
ประสานความร�วมมือกับนานาประเทศในการส�งเสริมการพัฒนาท�องเท่ียวและการสร4างเครือข�าย
เชื่อมโยงภายใต4กรอบความร�วมมือระหว�างประเทศระดับต�าง ๆ ได4แก� APEC ASEAN GMS ACMECS 
IMT-GT พัฒนาเส4นทางการท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพสูง เช�น เส4นทางท�องเท่ียวเชื่อมโยงภายใน ASEAN 
และกลุ�มประเทศ CLMV เส4นทางทางน้ําใน IMT-GT สนับสนุนให4ตัวแทนประเทศไทยในองค"กรและ
หน�วยงานต�าง ๆ มีบทบาทในเวทีนานาชาติเพ่ือส�งเสริมภาพลักษณ"ของประเทศไทยและอํานวยความ
สะดวกในการเดินทางท�องเท่ียวในระดับภูมิภาค เช�น การลดข้ันตอนการเดินทางเข4าประเทศ การ
ตรวจลงตราและใบขับข่ีท่ีครอบคลุมท้ังภูมิภาค เปJนต4น ส�งเสริมความสัมพันธ"ในรูปแบบเมืองพ่ีเมือง



 

 

๓๑ 

 

น4องด4านการท�องเท่ียวกับต�างประเทศ ส�งเสริมความร�วมมือด4านการท�องเท่ียวบนเส4นทางระเบียง
เศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ�มแม�น้ําโขง (Greater Mekong Sub region : GMS) เส4นทางระเบียงเศรษฐกิจ
แนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) เส4นทางระเบียงเศรษฐกิจ
เหนือ–ใต4 (North South Economic Corridor: NSEC) และส�งเสริมการตลาดการประชาสัมพันธ"
การท�องเท่ียวในภาพรวมของกลุ�มประเทศตามกรอบความร�วมมือระหว�างประเทศ 
 จากการทบทวนเอกสารดังกล�าวสรุปการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย" 
ท่ีใช4สําหรับการศึกษาครั้งนี้ประกอบด4วย คุณภาพแหล�งท�องเท่ียว โครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวก บุคลากรด4านการท�องเท่ียว การสร4างความสมดุลให4กับการท�องเท่ียว การบูรณาการการ
บริหารจัดการการท�องเท่ียว ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๑ องค"ประกอบการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย" 
 
 ๒.๑.๖ ความหมายองคMประกอบการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมยM 
 คุณภาพแหล�งท�องเท่ียว หมายถึง พ้ืนฐานการเติบโตของการท�องเท่ียวมีป/จจัยหลักท่ี
คุณภาพของแหล�งท�องเท่ียว สินค4า และบริการ ท่ีต4องได4มาตรฐานระดับสากลและมีเอกลักษณ"โดด
เด�น โดยการพัฒนาต4องเกิดข้ึนอย�างเปJนมิตรกับสิ่งแวดล4อมและมีความสมดุลท้ังในด4านพ้ืนท่ี เวลา 
และกลุ�มการท�องเท่ียว เพ่ือส�งเสริมการกระจายนักท�องเท่ียวและรายได4จากนักท�องเท่ียว ซ่ึงจะช�วย
พัฒนาความม่ังค่ังในท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
 โครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง ป/จจัยสนับสนุนท่ีสําคัญต�อการ
เติบโตของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวซ่ึงล4วนมีส�วนในการส�งเสริมประสบการณ"ในการท�องเท่ียว โดยใน
ยุทธศาสตร"นี้เน4นด4านการพัฒนาระบบคมนาคมในทุกรูปแบบ รวมถึงการพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกแก�นักท�องเท่ียวในด4านต�าง ๆ และการพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยอย�างเปJนระบบ 

การท�องเท่ียวเชิง
กีฬาของจังหวัด

บุรีรัมยM 

บุคลากรด4านการท�องเท่ียว 

โครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวก 

การบูรณาการการบริหาร
จัดการการท�องเท่ียว 

การสร4างความสมดุลให4กับ
การท�องเท่ียว 

คุณภาพแหล�งท�องเท่ียว 



 

 

๓๒ 

 

 บุคลากรด4านการท�องเท่ียว หมายถึง การพัฒนาบุคลากรด4านการท�องเท่ียวผ�านการ
ยกระดับคุณภาพสู�ระดับสากล เพ่ือให4ทัดเทียมขีดความสามารถของบุคลากรในระดับโลกและเพ่ือ
เตรียมความพร4อมกับการแข�งขันท่ีทวีความรุนแรงข้ึน ผ�านความร�วมมือระหว�างภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงการปลูกฝ/งจิตสํานึกและการเปJนเจ4าบ4านท่ีดีให4กับประชาชนและการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนและชุมชน นับเปJนเครื่องมือสําคัญในการพิจารณาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข�งขันของ
อุตสาหกรรมท�องเท่ียว 
 การสร4างความสมดุลให4กับการท�องเท่ียว หมายถึง การพัฒนาการตลาดของการท�องเท่ียว
อย�างมีสมดุล เพ่ือส�งเสริมภาพลักษณ"แหล�งท�องเท่ียวคุณภาพผ�านการส�งเสริมการตลาดเฉพาะกลุ�ม
และการพัฒนาเครื่องหมายมาตรฐานคุณภาพ รวมท้ังการส�งเสริมการตลาดเพ่ือกระตุ4นการใช4จ�ายของ
นักท�องเท่ียวและกระตุ4นตลาดนักท�องเท่ียวไทย กอปรกับการพัฒนาคุณภาพของสินค4าและบริการบน
พ้ืนฐานเอกลักษณ"อย�างไทย และการปรับใช4เทคโนโลยีเพ่ือการตลาดอย�างมีประสิทธิภาพ จะช�วย
ส�งเสริมการพัฒนาการท�องเท่ียวไทยให4เกิดความสมดุลและยั่งยืน  
  การบูรณาการการบริหารจัดการการท�องเท่ียว หมายถึง การบูรณาการร�วมกันของทุก
ภาคส�วนคือป/จจัยหลักในการขับเคลื่อนแผนสู�การปฏิบัติอย�างเปJนรูปธรรม โดยมุ�งเน4นการส�งเสริมการ
ทํางานร�วมกันระหว�างทุกภาคส�วน การปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข4อง และการบริหารข4อมูลด4านการ
ท�องเท่ียว เพ่ือการวิเคราะห"และวางแผน รวมถึงการส�งเสริมการบูรณาการการพัฒนาการท�องเท่ียว
กับประเทศเพ่ือนบ4านเพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียวในภูมิภาคโดยรวม 
 
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับแนวโน�มการท�องเที่ยวในอนาคต  
 ๒.๒.๑ แนวโน�มการท�องเท่ียวในอนาคต 
 จากแผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได4อธิบายเก่ียวกับ
แนวโน4มสําคัญท่ีจะส�งผลต�ออุตสาหกรรมท�องเท่ียวของโลกในอนาคตไว4ดังนี้ว�า เนื่องจากอุตสาหกรรม
ท�องเท่ียวมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน4มของโลก ดังนั้นจึงต4องมีการวิเคราะห"แนวโน4มหลักของโลก
หลายประการท่ีจะเปJนป/จจัยขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวและส�งผลกระทบต�อการ
ท�องเท่ียวของไทย โดยป/จจัยและแนวโน4มท่ีคาดว�าจะส�งผลต�อการพัฒนาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวของ
ประเทศไทยอย�างมีนัยสําคัญ สรุปได4ดังนี้๒๗  
    ๑) การเติบโตของชนชั้นกลางและรายได4ท่ีเพ่ิมข้ึน (Growing Middle Class and 
Rising Disposable Income) ด4วยพัฒนาการทางเศรษฐกิจโลกอย�างต�อเนื่องและโอกาสทางธุรกิจท่ี
เพ่ิมสูงข้ึน ประชากรในกลุ�มชนชั้นกลางท่ัวโลก มีแนวโน4มการเติบโตกว�าร4อยละ ๕ ต�อป} ในช�วงป} 
๒๕๕๒–๒๕๗๓ โดยป/จจัยขับเคลื่อนหลักมาจากประเทศในกลุ�มเอเชียแปซิฟ�ก และเม่ือพิจารณา ๑๐ 
อันดับสูงสุดของนักท�องเท่ียวขาเข4าในประเทศไทย พบว�า เปJนกลุ�มนักท�องเท่ียวท่ีมาจากประเทศท่ีมี
สัดส�วนของกลุ�มคนชนชั้นกลางค�อนข4างสูง โดยเฉพาะนักท�องเท่ียวชาวจีนและชาวอินเดีย อีกท้ังคาด

                                                           

๒๗ สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติฉบับท่ี ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔). พิมพ"ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกิจการโรงพิมพ"องค"การสงเคราะห"ทหารผ�านศึก, 
๒๕๖๐), หน4า ๑๐-๑๒. 



 

 

๓๓ 

 

ว�าจะมีอัตราการเติบโตของสัดส�วนของกลุ�มคนชนชั้นกลางเพ่ิมสูงข้ึนอีกในอนาคตซ่ึงกลุ�มนักท�องเท่ียว
กลุ�มนี้มีความเต็มใจในการใช4จ�ายระหว�างการท�องเท่ียวในระดับสูง ดังนั้นจึงควรให4ความสําคัญกับการ
พัฒนาสินค4าและบริการทางการท�องเท่ียวท่ีสอดคล4องกับความต4องการทางด4านคุณค�าและมีความ
สอดคล4องทางด4านภาษากับนักท�องเท่ียวกลุ�มนี้ เพ่ือเปJนการแปรแนวโน4มของโลกให4เปJนการพัฒนา
ทางด4านรายได4ให4แก�อุตสาหกรรมท�องเท่ียวของไทย 
    ๒) การเติบโตของสายการบินต4นทุนตํ่า (Low Cost Carriers [LCC] on the Rise) 
จะส�งผลต�อการพัฒนาการเชื่อมต�อและเพ่ิมความสะดวกในเส4นทางการเดินทางภายในและระหว�าง
ประเทศท่ัวโลก อันจะเปJนการเพ่ิมทางเลือกในการเดินทางและลดค�าใช4จ�าย จึงเปJนป/จจัยท่ีส�งผลต�อ
การเติบโตของการเดินทางและจํานวนของนักท�องเท่ียวท่ัวโลก โดยคาดการณ"ว�าความต4องการ
ท�องเท่ียวด4วยบริการสายการบินต4นทุนตํ่าจะได4รับความนิยมมากข้ึนอย�างรวดเร็ว ในป/จจุบันการใช4
บริการสายการบินต4นทุนตํ่าเพ่ือเดินทางท�องเท่ียว มีส�วนแบ�งการตลาดอยู�ท่ีร4อยละ ๒๖ ของการ
เดินทางทางอากาศท่ัวโลก โดยในประเทศไทยมีส�วนแบ�งการตลาดอยู�ท่ีร4อยละ ๒๔ สําหรับเท่ียวบิน
ระหว�างประเทศและร4อยละ ๖๓ สําหรับเท่ียวบินในประเทศ สิ่งนี้แสดงให4เห็นถึงความจําเปJนในการ
สนับสนุนและพัฒนาโครงสร4างพ้ืนฐานสําหรับเส4นทางคมนาคมทางอากาศ รวมถึงการส�งเสริมความ
ร�วมมือของสายการบินในการพัฒนาเส4นทางท�องเท่ียวภายในประเทศสู�เมืองรองต�าง ๆ การพัฒนา
เส4นทางท�องเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบ4านและการเชื่อมต�อระหว�างประเทศ เชิงยุทธศาสตร"ท่ีสําคัญ 
อาทิ จีน และอินเดีย เพ่ือดึงดูดนักท�องเท่ียวจากกลุ�มประเทศดังกล�าวให4เดินทางสู�ประเทศไทยเพ่ิม
มากข้ึน 
   ๓) การเติบโตของสังคมผู4สูงอายุซ่ึงมีการจับจ�ายใช4สอยเพ่ือการท�องเท่ียวสูง (Ageing 
Population with High Willingness to Spend) จากการคาดการณ"ของ Horwath HTL ในอีก ๓๕ 
ป} ข4างหน4าหรือภายในป} พ.ศ. ๒๕๙๓ จะมีสัดส�วนผู4สูงอายุหรือผู4ท่ีมีอายุ ๖๐ ป}ข้ึนไปต�อประชากรโลก
เพ่ิมสูงข้ึนกว�าร4อยละ ๒๑ เม่ือเทียบกับป} ๒๕๕๖ ซ่ึงมีสัดส�วนผู4สูงอายุต�อประชากรท้ังหมดเพียงร4อย
ละ ๑๒ โดยกลุ�มนักท�องเท่ียวผู4สูงอายุเหล�านี้ถือเปJนกลุ�มท่ีมีความเต็มใจในการจับจ�ายใช4สอยระหว�าง
การเดินทางท�องเท่ียวต�อป}สูงกว�านักท�องเท่ียวในช�วงอายุอ่ืน เช�น กลุ�ม Millennials หรือกลุ�ม Gen Y 
ถึง ๓ เท�า โดยในป} ๒๕๕๘ นักท�องเท่ียวกลุ�มผู4สูงอายุท่ัวโลก มีค�าใช4จ�ายด4านการท�องเท่ียวโดยเฉลี่ย
อยู�ท่ี ๘,๗๓๖ เหรียญสหรัฐต�อคนต�อป} ในขณะท่ีค�าใช4จ�ายด4านการท�องเท่ียวของกลุ�ม Millennials 
เฉลี่ยอยู�ท่ี ๒,๙๑๕ เหรียญสหรัฐ ดังนั้นกลุ�มนักท�องเท่ียวผู4สูงอายุนับเปJนกลุ�มเป�าหมายท่ีมีศักยภาพสูง
และควรให4ความสําคัญในการพัฒนาโครงสร4างพ้ืนฐานด4านการท�องเท่ียวรองรับนักท�องเท่ียวกลุ�มนี้
โดยการพัฒนาสถานท่ีท�องเท่ียวตามหลักการ Tourism For All เพ่ือสร4างโอกาสในการเพ่ิมรายได4
จากการท�องเท่ียว 
    ๔) การใช4เทคโนโลยีระหว�างการท�องเท่ียว (Adoption of Travel Technology During 
the Travel Journey) ความก4าวหน4าของเทคโนโลยีทําให4สื่อสังคมออนไลน"หรือช�องทางออนไลน"มี
ส�วนสําคัญในการสืบค4นข4อมูลและเพ่ิมความสะดวกสบายตลอดการเดินทางของนักท�องเท่ียว จากการ
คาดการณ"ของ Euromonitor พบว�า อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของรายได4จากการใช4ช�องทางออนไลน"
สําหรับการท�องเท่ียวท่ัวโลก (Global Online Travel Revenues Growth) อยู�ท่ีร4อยละ ๑๐ ต�อป} 
โดยเพ่ิมข้ึนจาก ๑๖๖ พันล4านเหรียญสหรัฐ ในป} ๒๕๕๔ เปJน ๓๖๓ พันล4านเหรียญสหรัฐในป} ๒๕๖๓ 



 

 

๓๔ 

 

อย�างไรก็ตาม โครงสร4างพ้ืนฐานและศักยภาพด4านระบบสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยใน
ป/จจุบันยังเปJนข4อกําจัดการพัฒนา ดังนั้นรัฐบาลควรให4ความสําคัญในการลงทุนพัฒนาและส�งเสริม
ระบบการท�องเท่ียวผ�านช�องทางออนไลน"และสนับสนุนการลงทุนด4านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม�
ให4กับธุรกิจท4องถ่ิน เพ่ือตอบสนองต�อแนวโน4มการท�องเท่ียวท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงในป/จจุบันการ
ท�องเท่ียวของไทยยังล4าหลังด4านการส�งเสริมข4อมูลและอํานวยความสะดวกแก�นักท�องเท่ียวทาง
ออนไลน"ท่ีต4องเร�งพัฒนาเพ่ือตอบสนองความต4องการของนักท�องเท่ียวในอนาคต 
    ๕) นักท�องเท่ียวมุ�งเน4นประสบการณ"และให4ความสําคัญกับความรู4เชิงลึกของแหล�ง
ท�องเท่ียวต�าง ๆ  (Experiential Travelers with more Sophisticated Expectations) ป/จจุบันนักท�องเท่ียว 
ส�วนใหญ�ให4ความสําคัญกับการแสวงหาประสบการณ"ท่ีมากกว�าการท�องเท่ียวรูปแบบเดิม ๆ ท่ัวไป 
โดยต4องการสัมผัสวิถีชีวิตผู4คนและประเพณีท4องถ่ินอย�างแท4จริง มากกว�าการเยี่ยมชมสถานท่ี
ท�องเท่ียวเพียงอย�างเดียว ซ่ึงเปJนรูปแบบการท�องเท่ียวท่ีกําลังได4รับความนิยมเปJนอย�างสูงในป/จจุบัน 
แสดงให4เห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวรูปแบบใหม� ๆ และการจัดสรรแพ็กเกจการ
ท�องเท่ียวท่ีสามารถให4ประสบการณ"การท�องเท่ียวท่ีสอดคล4องกับความต4องการของนักท�องเท่ียวกลุ�มนี้
โดยการร�วมมือกับชุมชนท4องถ่ิน 
   ๖) แนวโน4มการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบการท�องเท่ียว (Tourism Segment 
Trends) เนื่องด4วยป/จจัยและแนวโน4มท่ีกําลังเปลี่ยนไปในทุกมิติ ส�งผลให4กลุ�มนักท�องเท่ียวในอนาคต
มีจุดประสงค"ในการท�องเท่ียวท่ีแปรเปลี่ยนจากเดิม อีกท้ังวิวัฒนาการดังกล�าวยังจะส�งผลสําคัญต�อ
ตลาดการท�องเท่ียวโลก โดยสามารถจําแนกตามพฤติกรรมของกลุ�มนักท�องเท่ียวออกเปJน ๑๓ กลุ�ม 
ได4แก� การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) การท�องเท่ียวทางทะเลและชายหาด (Sea 
Sun Sand Tourism) การท�องเท่ียวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ (MICE) การท�องเท่ียวเชิงกีฬา 
(Sport Tourism) การท�องเท่ียวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การท�องเท่ียวเพ่ือการเลือกซ้ือ
สินค4า (Shopping Tourism) การท�องเท่ียวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) การท�องเท่ียวเพ่ือ
สันทนาการและความบันเทิง (Entertainment Tourism) การท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health & 
Wellness Tourism) การท�องเท่ียวเชิงสิ่งแวดล4อมและนิเวศ (Ecotourism) การท�องเท่ียวเชิง
การแพทย" (Medical Tourism) การท�องเท่ียวเรือสําราญ (Cruise Tourism) และการท�องเท่ียวเชิง
ศาสนา (Religious Tourism) 
  ดังนั้นแนวโน4มในระยะ ๑๐ ป}ข4างหน4า นักท�องเท่ียวท่ียังคงเปJนกลุ�มนักท�องเท่ียวหลัก
ของโลก ได4แก� นักท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม นักท�องเท่ียวทางทะเลและชายหาด และนักท�องเท่ียวเพ่ือ
การประชุมและนิทรรศการ เนื่องจากเปJนกลุ�มท่ีมีส�วนแบ�งทางตลาดเชิงมูลค�าอยู�ในระดับสูง 
โดยเฉพาะกลุ�มนักท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และทางทะเลและชายหาด อีกท้ังยังมีแนวโน4มการเดินทาง
ท�องเท่ียวในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต4มากข้ึน สาเหตุประการหนึ่งมาจากความแพร�หลายของ
ข4อมูลของแหล�งท�องเท่ียว ท่ีแปลกใหม�ผ�านกระแสโลกสังคมออนไลน"หรือสื่อสังคมดิจิทัล อีกท้ังความ
ต4องการสัมผัสแหล�งวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม นอกจากนี้กลุ�มนักท�องเท่ียวเชิงกีฬาเริ่มมีแนวโน4ม
เติบโตอย�างชัดเจน เช�นเดียวกันกับกลุ�มนักท�องเท่ียวเชิงสิ่งแวดล4อมและนิเวศ รวมไปถึงกลุ�ม
นักท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ คาดว�าจะมีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนแบบทวีคูณเช�นเดียวกัน ท้ังหมดนี้เปJนผล
สืบเนื่องจากรายได4ของนักท�องเท่ียวท่ีเติบโตข้ึนและความต4องการในบริการแบบครบวงจรท่ีเพ่ิมมาก



 

 

๓๕ 

 

ข้ึน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเหล�านี้บ�งชี้ถึงนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาผลิตภัณฑ"และแหล�งท�องเท่ียว
ต�าง ๆ ให4สอดคล4องกับความต4องการของกลุ�มนักท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมรายได4จากการ
ท�องเท่ียวของประเทศ 
 ๒.๒.๒ ผลกระทบจากแนวโน�มการเปล่ียนแปลงต�อภาพรวมอุตสาหกรรมท�องเท่ียวใน
อนาคต  
 แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได4อธิบายเก่ียวกับ
ผลกระทบจากแนวโน4มการเปลี่ยนแปลงต�อภาพรวมอุตสาหกรรมท�องเท่ียวในอนาคตไว4น�าสนใจ
ดังนี้๒๘ 
   ๑) ประเทศไทยมีโอกาสสร4างรายได4จากการท�องเท่ียวเพ่ิมสูงข้ึนท้ังจากนักท�องเท่ียว
ต�างประเทศและนักท�องเท่ียวภายในประเทศ แนวโน4มการท�องเท่ียวท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงไป 
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของนักท�องเท่ียวและการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบการ
ท�องเท่ียว แต�ด4วยป/จจัยพ้ืนฐานด4านการท�องเท่ียวท่ีแข็งแกร�งและมีการเติบโตของป/จจัยสนับสนุน  
อ่ืน ๆ ของอุปสงค"หรือศักยภาพด4านความต4องการของนักท�องเท่ียว จึงทําให4ประเทศไทยมีโอกาสสร4าง
รายได4จากการท�องเท่ียวได4มากข้ึน โดยเฉพาะการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว สินค4าและบริการการ
ท�องเท่ียวให4มีคุณภาพมาตรฐานเพียงพอกับความต4องการของนักท�องเท่ียวในอนาคต 
   ๒) การพัฒนาการท�องเท่ียวในอนาคตควรมุ�งเน4นการบรรลุเป�าหมายเชิงคุณภาพของ
การเติบโตด4านรายได4จากนักท�องเท่ียวในกลุ�มต�าง ๆ อุตสาหกรรมท�องเท่ียวของไทยมีความสําคัญเชิง
ยุทธศาสตร"ต�อประเทศรัฐบาลไทยรวมถึงหน�วยงานท่ีเก่ียวข4องท้ังภาครัฐและเอกชน จึงมีความจําเปJน
ท่ีจะต4องเข4าใจพฤติกรรมและความต4องการท่ีแตกต�างกันของนักท�องเท่ียว แต�ละกลุ�มท่ีมีศักยภาพใน
การเติบโตในอนาคตเพ่ือตอบสนองต�ออุปสงค"ของตลาดการท�องเท่ียวท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 
    (๑) กลุ�มนักท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพสูงสุดสําหรับประเทศไทย ประกอบด4วย
กลุ�มนักท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กลุ�มนักท�องเท่ียวเชิงสิ่งแวดล4อมและนิเวศ กลุ�มนักท�องเท่ียวทางทะเล
และชายหาด กลุ�มนักท�องเท่ียวเชิงการแพทย" และกลุ�มนักท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ เนื่องมาจากประเทศ
ไทยมีศักยภาพและความได4เปรียบในเชิงปริมาณและความหลากหลายของแหล�งท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ อีกท้ังมีความพร4อมและความครบถ4วนทางการแพทย"และคุณภาพการ
ให4บริการด4านสุขภาพอย�างครบวงจรในราคาย�อมเยาเม่ือเทียบกับประเทศคู�แข�งในภูมิภาค หากแต�ว�า
แหล�งท�องเท่ียวหลักของประเทศไทยล4วนแล4วแต�เปJนแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีความเปราะบาง 
อีกท้ังแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมหลายแห�งของประเทศยังขาดการพัฒนาอย�างยั่งยืน 
ดังนั้น เพ่ือรักษาและดึงดูดนักท�องเท่ียวกลุ�มท่ีมีศักยภาพเหล�านี้ รัฐบาลควรมุ�งเน4นยกระดับการ
ท�องเท่ียวเหล�านี้ให4ทัดเทียมประเทศท่ีพัฒนาแล4ว รวมท้ังจําเปJนต4องมีการอนุรักษ"และจัดการแหล�ง
ท�องเท่ียวท่ีมีความเสี่ยงต�อการเสื่อมโทรม อาทิ แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

                                                           

๒๘
 สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติฉบับท่ี ๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔), พิมพ"ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกิจการโรงพิมพ"องค"การสงเคราะห"ทหารผ�านศึก, 
๒๕๖๐), หน4า ๑๒-๑๓. 



 

 

๓๖ 

 

    (๒) กลุ�มนักท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพสูงระดับรองสําหรับประเทศไทย ประกอบด4วย 
กลุ�มนักท�องเท่ียวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ กลุ�มนักท�องเท่ียวเชิงอาหาร กลุ�มนักท�องเท่ียวเพ่ือ
การเลือกซ้ือสินค4า และกลุ�มนักท�องเท่ียวทางน้ําและเรือสําราญ โดยการพัฒนาเพ่ือรองรับ
นักท�องเท่ียวกลุ�มนี้ รัฐบาลควรให4ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร4างพ้ืนฐานด4านการท�องเท่ียวให4
เพียงพอกับความต4องการของนักท�องเท่ียวเพ่ือสร4างมูลค�าเพ่ิมทางการท�องเท่ียว เนื่องจากเปJนกลุ�มท่ีมี
รายได4ค�อนข4างสูงและเปJนรูปแบบการท�องเท่ียวท่ีมีค�าใช4จ�ายสูง 
     เม่ือวิเคราะห"ข4อมูลและพิจารณารายได4ของนักท�องเท่ียวกลุ�มต�าง ๆ พบว�า
กลุ�มนักท�องเท่ียวในแต�ละสาขาการท�องเท่ียวนั้นมีรายได4ท่ีแตกต�างกัน อาทิ นักท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมและนักท�องเท่ียวทางทะเลและชายหาดจะเปJนกลุ�มนักท�องเท่ียวท่ัวไปท่ีมีรายได4ระดับปาน
กลาง ในขณะเดียวกันนักท�องเท่ียวเชิงสิ่งแวดล4อมและนิเวศนักท�องเท่ียวเชิงการแพทย" และ
นักท�องเท่ียวเชิงสุขภาพจะเปJนกลุ�มนักท�องเท่ียวชั้นดีหรือมีรายได4ค�อนข4างสูง ดังนั้นเพ่ือให4สอดคล4อง
กับนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ�งเน4นการท�องเท่ียวเชิงคุณภาพและมีเป�าหมายด4านรายได4จากการท�องเท่ียว
จึงควรให4ความสําคัญในระดับสูง (Priority) และระดับสูงมาก (High Priority) กับการพัฒนาสาขาการ
ท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพสูงและมีขีดความสามารถเหนือประเทศอ่ืนในภูมิภาค อีกท้ังต4องเล็งเห็นการ
เติบโตของความต4องการในตลาด เพ่ือคว4าโอกาสท่ีจะก4าวข้ึนมาเปJนผู4นําในภูมิภาคในกลุ�มท�องเท่ียวท่ี
ประเทศไทยโดดเด�น เช�น กลุ�มการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกลุ�มการท�องเท่ียวเชิงสิ่งแวดล4อมและนิเวศ 
กลุ�มท�องเท่ียวเชิงการแพทย" และกลุ�มท�องเท่ียวทางทะเลและชายหาด เปJนต4น 
 ในการวิจัยครั้งนี้ตัวแปรด4านแนวโน4มการท�องเท่ียวในอนาคตประกอบไปด4วย การเติบโต
ของชนชั้นกลางและรายได4ท่ีเพ่ิมข้ึน การเติบโตของสายการบินต4นทุนตํ่า การเติบโตของสังคมผู4สูงอายุ
ท่ีมีการใช4สอยเพ่ือการท�องเท่ียวสูง การใช4เทคโนโลยีระหว�างการท�องเท่ียว นักท�องเท่ียวมุ�งเน4น
ประสบการณ" และแนวโน4มการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบการท�องเท่ียว 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 แผนภาพท่ี ๒.๒ องค"ประกอบด4านแนวโน4มการท�องเท่ียวในอนาคต 

แนวโน4มการ
ท�องเท่ียวใน

อนาคต 

การเติบโตของสายการบินต4นทุนตํ่า 

การเติบโตของสังคมผู4สูงอายุท่ีมีการ
ใช4สอยเพ่ือการท�องเท่ียวสูง 

การเติบโตของชนชั้นกลางและรายได4
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

แนวโน4มการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบ
การท�องเท่ียว 

การใช4เทคโนโลยีระหว�างการ
ท�องเท่ียว 

นักท�องเท่ียวมุ�งเน4นประสบการณ" 



 

 

๓๗ 

 

 ๒.๒.๓ ความหมายขององคMประกอบด�านแนวโน�มการท�องเท่ียวในอนาคต 
 การเติบโตของชนชั้นกลางและรายได4ท่ีเพ่ิมข้ึน หมายถึง อัตราการเติบโตของสัดส�วนของ
กลุ�มคนชนชั้นกลางเพ่ิมสูงข้ึนอีกในอนาคตซ่ึงกลุ�มนักท�องเท่ียวกลุ�มนี้มีความเต็มใจในการใช4จ�าย
ระหว�างการท�องเท่ียวในระดับสูง ดังนั้นจึงควรให4ความสําคัญกับการพัฒนาสินค4าและบริการทางการ
ท�องเท่ียวท่ีสอดคล4องกับความต4องการทางด4านคุณค�าและมีความสอดคล4องทางด4านภาษากับ
นักท�องเท่ียวกลุ�มนี้ เพ่ือเปJนการแปรแนวโน4มของโลกให4เปJนการพัฒนาทางด4านรายได4ให4แก�
อุตสาหกรรมท�องเท่ียวของไทย 
   การเติบโตของสายการบินต4นทุนตํ่า หมายถึง การพัฒนาการเชื่อมต�อและเพ่ิมความ
สะดวกในเส4นทางการเดินทางภายในและระหว�างประเทศท่ัวโลก อันจะเปJนการเพ่ิมทางเลือกในการ
เดินทางและลดค�าใช4จ�าย จึงเปJนป/จจัยท่ีส�งผลต�อการเติบโตของการเดินทางและจํานวนของ
นักท�องเท่ียวท่ัวโลก โดยคาดการณ"ว�าความต4องการท�องเท่ียวด4วยบริการสายการบินต4นทุนตํ่าจะได4รับ
ความนิยมมากข้ึนอย�างรวดเร็ว สิ่งนี้แสดงให4เห็นถึงความจําเปJนในการสนับสนุนและพัฒนาโครงสร4าง
พ้ืนฐานสําหรับเส4นทางคมนาคมทางอากาศ รวมถึงการส�งเสริมความร�วมมือของสายการบินในการ
พัฒนาเส4นทางท�องเท่ียวภายในประเทศสู�เมืองรองต�าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 
  การเติบโตของสังคมผู4สูงอายุซ่ึงมีการจับจ�ายใช4สอยเพ่ือการท�องเท่ียวสูง หมายถึง การมี
สัดส�วนผู4สูงอายุหรือผู4ท่ีมีอายุ ๖๐ ป}ข้ึนไปต�อประชากรโลกเพ่ิมสูงข้ึน โดยกลุ�มนักท�องเท่ียวผู4สูงอายุ
เหล�านี้ถือเปJนกลุ�มท่ีมีความเต็มใจในการจับจ�ายใช4สอยระหว�างการเดินทางท�องเท่ียวต�อป}สูงกว�า
นักท�องเท่ียวในช�วงอายุอ่ืน ดังนั้นกลุ�มนักท�องเท่ียวผู4สูงอายุนับเปJนกลุ�มเป�าหมายท่ีมีศักยภาพสูงและ
ควรให4ความสําคัญในการพัฒนาโครงสร4างพ้ืนฐานด4านการท�องเท่ียวรองรับนักท�องเท่ียวกลุ�มนี้โดยการ
พัฒนาสถานท่ีท�องเท่ียวตามหลักการ Tourism For All เพ่ือสร4างโอกาสในการเพ่ิมรายได4จากการ
ท�องเท่ียว 
   การใช4เทคโนโลยีระหว�างการท�องเท่ียว หมายถึง ความก4าวหน4าของเทคโนโลยีทําให4สื่อสังคม
ออนไลน"หรือช�องทางออนไลน"มีส�วนสําคัญในการสืบค4นข4อมูลและเพ่ิมความสะดวกสบายตลอดการ
เดินทางของนักท�องเท่ียว ควรให4ความสําคัญในการลงทุนพัฒนาและส�งเสริมระบบการท�องเท่ียวผ�าน
ช�องทางออนไลน"และสนับสนุนการลงทุนด4านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม�ให4กับธุรกิจท4องถ่ิน เพ่ือ
ตอบสนองต�อแนวโน4มการท�องเท่ียวท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงในป/จจุบันการท�องเท่ียวของไทยยังล4า
หลังด4านการส�งเสริมข4อมูลและอํานวยความสะดวกแก�นักท�องเท่ียวทางออนไลน"ท่ีต4องเร�งพัฒนาเพ่ือ
ตอบสนองความต4องการของนักท�องเท่ียวในอนาคต 
   นักท�องเท่ียวมุ�งเน4นประสบการณ" หมายถึง ป/จจุ บันนักท�องเท่ียวส�วนใหญ�ให4
ความสําคัญกับการแสวงหาประสบการณ"ท่ีมากกว�าการท�องเท่ียวรูปแบบเดิม ๆ ท่ัวไป โดยต4องการ
สัมผัสวิถีชีวิตผู4คนและประเพณีท4องถ่ินอย�างแท4จริง มากกว�าการเยี่ยมชมสถานท่ีท�องเท่ียวเพียงอย�าง
เดียว ซ่ึงเปJนรูปแบบการท�องเท่ียวท่ีกําลังได4รับความนิยมเปJนอย�างสูงในป/จจุบัน แสดงให4เห็นถึง
ความสําคัญของการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวรูปแบบใหม� ๆ และการจัดสรรแพ็กเกจการท�องเท่ียวท่ี
สามารถให4ประสบการณ"การท�องเท่ียวท่ีสอดคล4องกับความต4องการของนักท�องเท่ียวกลุ�มนี้โดยการ
ร�วมมือกับชุมชนท4องถ่ิน 



 

 

๓๘ 

 

  แนวโน4มการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบการท�องเท่ียว หมายถึง ป/จจัยและแนวโน4มท่ีกําลัง
เปลี่ยนไปในทุกมิติ ส�งผลให4กลุ�มนักท�องเท่ียวในอนาคตมีจุดประสงค"ในการท�องเท่ียวท่ีแปรเปลี่ยน
จากเดิม อีกท้ังวิวัฒนาการดังกล�าวยังจะส�งผลสําคัญต�อตลาดการท�องเท่ียวโลกด4วย 
 
๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส�วนร�วม  
 ๒.๓.๑ ความสําคัญและความหมายของการมีส�วนร�วม 
  มีนักวิชาการหลายท�านได4อธิบายความสําคัญและความหมายของการมีส�วนร�วม 
(Participation) เอาไว4ดังนี้ 
  การให4ความหมายคําจํากัดความการมีส�วนร�วมมีมากมายหลายทัศนะ มีท้ังความหมาย
กว4างและความหมายแคบในบริบทของลักษณะงานในแง�มุมประเด็นต�าง ๆ แต�ก็เปJนไปในทิศทาง
เดียวกัน ในแง�ของการพัฒนา “การมีส�วนร�วม” (Participation) หมายถึง กระบวนการท่ีรัฐบาลทํา
การส�งเสริมชักนําและสร4างโอกาสให4กับประชาชนท้ังส�วนบุคคล กลุ�มชน ชมรม สมาคม มูลนิธิและ
องค"กรอาสาสมัคร เข4ามามีบทบาทในการดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลาย ๆ เรื่องแล4วแต�
กรณี๒๙ และเปJนกิจกรรมในการเป�ดโอกาสให4ประชาชนได4มีส�วนร�วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาการ
ตัดสินใจ การร�วมปฏิบัติและร�วมรับผิดชอบในเรื่องต�าง ๆ อันเปJนผลกระทบมาถึงตน๓๐ ส�วน
ความหมายด4านการดําเนินงานโครงการ การมีส�วนร�วม หมายถึง การทํางานร�วมกันกับกลุ�มเพ่ือให4
บรรลุวัตถุประสงค"ด4วยความต้ังใจ โดยกระทําการงานดังกล�าวในห4วงเวลาและลําดับเหตุการณ"ท่ีทรง
ประสิทธิภาพ๓๑ โดยให4ผู4เข4าร�วมได4ใช4 ความคิดความรู4 ความสามารถ แรงงาน สนับสนุนหรือจัดการ
ทรัพยากร เช�น เงินทุน วัสดุในกิจกรรมการพัฒนา๓๒ ส�วนความหมายในด4านการจัดการ หมายถึง การ
ท่ีกลุ�มของประชาชนก�อให4เกิดการรวมตัวท่ีสามารถจะกระทําการตัดสินใจใช4ทรัพยากร และมีความ
รับผิดชอบในกิจกรรมท่ีกระทําโดยกลุ�ม๓๓ ในประเด็นการตัดสินใจ หมายถึง เปJนการเข4าร�วมอย�างแข็ง
ขันของประชาชนในการดําเนินการตัดสินใจในทุกระดับและทุกรูปแบบของกิจกรรมต�าง ๆ ทางด4าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และโดยเฉพาะในบริบทของกระบวนการวางแผนท่ีมีการกําหนด
รูปแบบ๓๔  
                                                           

๒๙ ไพรัตน" เดชะรินทร", นโยบายและกลวิธีการมีส�วนร�วมของชุมชนในยุทธศาสตรMการพัฒนาใน
ปkจจุบัน, (อ4างใน ทวีทอง หงส"วิวัฒน", บรรณาธิการ), การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร:  โสภาการ
พิมพ", ๒๕๒๗), หน4า ๕. 

๓๐ ยุวัฒน" วุฒิเมธี, หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร: ไทยอนุเคราะห"
ไทย, ๒๕๒๖), หน4า ๒๕. 

๓๑ นิรันดร" จงวุฒิเวศย", การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ"
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗), หน4า ๑๘๑-๑๘๕. 
 ๓๒ ปรั ชญา  เ วสารัชช" ,  การมีส� วนร� วมของประชาชนในกิจกรรม เ พ่ือ พัฒนาชนบท , 
(กรุงเทพมหานคร: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร", ๒๕๒๘), หน4า ๕. 

๓๓ WHO/ UNICEF, Report of the International Conference on Primary Health Care, 
(New York: N.P.Press, 1978), p.11. 

๓๔ Franklyn Lisk, Popular participation in planning for basic needs: concepts, 
methods and practices, (Hants,Gower, 1985), p.23. 



 

 

๓๙ 

 

          จากศึกษาคําจํากัดความและแนวคิดข4างต4น สามารถสรุปความหมาย การมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในความหมายกว4างหมายถึงการทํางานร�วมกันกับกลุ�มเพ่ือให4บรรลุวัตถุประสงค" โดยเป�ด
โอกาสให4ประชาชนได4มีส�วนร�วมกระทําการตัดสินใจใช4ทรัพยากร และมีความรับผิดชอบในกิจกรรมท่ี
กระทําโดยกลุ�ม ให4มีส�วนร�วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณา การตัดสินใจ การร�วมปฏิบัติและร�วม
รับผิดชอบในเรื่องต�าง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง การมีส�วนร�วมจึงเปJนหัวใจของการ
เสริมสร4างพลังการทํางานร�วมกันเปJนกลุ�ม และเปJนการเสริมสร4างความสามัคคี ความรู4สึกร�วม
รับผิดชอบกับกลุ�มด4วย 
 ๒.๓.๒ ทฤษฏีเก่ียวกับการมีส�วนร�วม 
       ทฤษฎีท่ีการมีส�วนร�วมซ่ึงมีนักวิชาการได4สรุปไว4มี ๔ ทฤษฎีดังนี้๓๕ 
    ๑) ทฤษฎีการระดมสร4างขวัญของคนในชาติ (National Morale) 
         คนเรามีความต4องการทางกายและใจถ4าคนมีขวัญดีพอ ผลของการทํางานจะสูง ตาม
ไปด4วย แต�ถ4าขวัญไม�ดีผลงานก็ต่ําไปด4วย ท้ังนี้เนื่องจากว�าขวัญเปJนสถานการณ"ทาง จิตใจท่ีแสดงออก
ในรูปพฤติกรรมต�าง ๆ นั่นเอง การจะสร4างขวัญให4ดีต4องพยายามสร4างทัศนคติท่ีดีต�อผู4ร�วมงาน เช�น 
การไม�เอารัดเอาเปรียบ การให4ข4อเท็จจริงเก่ียวกับงาน การเป�ดโอกาสให4แสดงความคิดเห็น เปJนต4น 
และเม่ือใดก็ตามถ4าคนทํางานมีขวัญดีจะ เกิดสํานึกในความรับผิดชอบ อันจะเกิดผลดีแก�หน�วยงานท้ัง
ในส�วนท่ีเปJนขวัญส�วนบุคคลและขวัญของกลุ�ม ดังนั้นจะเปJนไปได4ว�าขวัญของคนเราโดยเฉพาะคนมี
ขวัญท่ีดีย�อมเปJนป/จจัยหนึ่งท่ีจะนําไปสู�การมีส�วนร�วมในกิจกรรมต�าง ๆ ได4เช�นกัน  

๒) ทฤษฎีสร4างความรู4สึกชาตินิยม (Nationalism) 
               ป/จจัยประการหนึ่งท่ีนําสู�การมีส�วนร�วมคือ การสร4างความรู4สึกชาตินิยมให4เกิดข้ึน 
หมายถึง ความรู4สึกเปJนตัวของตัวเองท่ีจะอุทิศหรือ เน4นค�านิยมเรื่องผลประโยชน"ส�วนรวมของชาติ    
มีความพอใจในชาติของตัวเอง พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดี ผูกพันต�อท4องถ่ิน  
   ๓) ทฤษฎีการสร4างผู4นํา (Leadership) 
                 การสร4างผู4นําจะช�วยจูงใจให4ประชาชนทํางานด4วยความเต็มใจเพ่ือบรรลุ เป�าหมาย
หรือวัตถุประสงค"ร�วมกัน ท้ังนี้เพราะผู4นําเปJนป/จจัยสําคัญของการร�วมกลุ�มคน จูงใจไปยังเป�าประสงค"
โดยท่ัวไปแล4วผู4นําอาจจะมีท้ังผู4นําท่ีดีเรียกว�า ผู4นําปฏิฐาน (Positive Leader) ผู4นําพลวัต คือ เคลื่อนไหว
ทํางานอยู�เสมอ (Dynamic Leader) และผู4นําไม�มีกิจ ไม�มีผลงานสร4างสรรค" ท่ีเรียกว�าผู4นํานิเสธ 
(Negative Leader) ผลของการให4ทฤษฎีการสร4างผู4นําจึงทําให4เกิดการระดมความร�วมมือปฏิบัติงาน
อย�างมีขวัญกําลังใจ งานมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร4างสรรค" และร�วมรับผิดชอบ ตังนั้นการสร4างผู4นํา
ท่ีดี ยอมจะนําไปสู�การมีส�วนร�วมในกิจกรรมต�าง ๆ ด4วยดีนั่นเอง  
   ๔) ทฤษฎีการใช4วิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method) 
                การใช4ระบบบริหารในการระดมความร�วมมือเปJนวิธีหนึ่งท่ีง�ายเพราะใช4กฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผน เปJนเครื่องมือในการดําเนินการ แต�อย�างใดก็ตามผลของความร�วมมือยังไม�มีระบบ
ใดดีท่ีชุดในเรื่องการใช4บริหารเพราะธรรมชาติของคน ถ4าทํางานตามความสมัครใจอย�างต้ังใจไม�มีใคร
บังคับก็จะทํางานด4วยความรัก แต�ถ4าไม�ควบคุมเลยก็ไม�เปJนไปตามนโยบายและความจําเปJนของรัฐ 
                                                           

๓๕ อคิน รพีพัฒน", การมีส�วนร�วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย, 
(กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ", ๒๕๒๗), หน4า ๙๘. 



 

 

๔๐ 

 

เพราะการใช4ระบบบริหารเปJนการให4ปฏิบัติตามนโยบายเพ่ือให4บรรลุเป�าหมายเพ่ิมความคาดหวัง
ผลประโยชน"  
 ๒.๓.๓ ปkจจัยท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชน 
  ป/จจัยท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมเกิดจากความศรัทธาท่ีมีต�อความเชื่อถือบุคคลและสิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์ ความเกรงใจท่ีมีต�อบุคคลท่ีเคารพนับถือหรือมีเกียรติยศ ตําแหน�ง อํานาจบีบบังคับท่ีเกิด
จากคนท่ีมีอํานาจเหนือกว�า ทําให4เกิดการบีบบังคับให4มีส�วนร�วมในการกระทําต�าง ๆ๓๖  
  ป/จจัยท่ีผลักดันให4ประชาชนเข4ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาท4องถ่ินมีดังนี้๓๗  
   ๑) ป/จจัยสภาพแวดล4อมท้ังทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง 
และความปลอดภัย  
   ๒) ป/จจัยผลักดันจากบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะผู4นํา  
   ๓) ป/จจัยท่ีเปJนรางวัลตอบแทน เช�นค�าตอบแทนแรงงาน เงินป/นผลจากสหกรณ"ออม
ทรัพย"  
   ๔) ป/จจัยภายในตัวบุคคล ได4แก� ความคาดหวังในประโยชน"ส�วนรวม ความรู4สึก
เกรงใจไม�กล4าปฏิเสธเม่ือถูกชักชวนหรือความรู4สึกว�าเปJนพันธะท่ีต4องเข4าร�วมเพ่ือให4เกิดความสามัคคี
ในประเด็นเดียวกัน 
 นอกจากนั้นป/จจัยพ้ืนฐานในการมีส�วนร�วมของประชาชนคือ๓๘ 
         ๑) ป/จจัยของสิ่งจูงใจ จากสภาพความเปJนจริงของชาวบ4านท่ีจะเข4าร�วมกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง ท้ังในแง�การร�วมแรงร�วมทรัพยากรหรืออ่ืน ๆ นั้นมีเหตุผลอยู� ๒ ประการ คือ 
              ๑.๑) การมองเห็นว�าจะได4รับประโยชน"จากสิ่งตอบแทนในสิ่งท่ีตนทําไป ซ่ึงถือ
เปJนเรื่องการกระตุ4นให4เกิดมีสิ่งจูงใจ 
              ๑.๒) การได4รับคําบอกกล�าว หรือชักชวนจากเพ่ือนบ4านให4เข4าร�วมโดยมีสิ่งจูงใจ
เปJนตัวนํา ซ่ึงถือว�าเปJนเรื่องของการก�อให4เกิดมีสิ่งจูงใจ 
          ๒) ป/จจัยโครงสร4างของช�องทางในการเข4ามีส�วนร�วม แม4ว�าชาวชนบทเปJนจํานวน
มากจะเห็นประโยชน"ของการเข4ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมการพัฒนา แต�ก็ไม�อาจเข4าร�วมกิจกรรมได4 
เนื่องจากการเข4ามามีส�วนร�วมนั้นมิได4จัดรูปแบบความสัมพันธ"ท่ีเหมาะสม เช�น ภาวะผู4นํา ลักษณะการ
ทํางาน กฎระเบียบ แบบแผน เปJนต4น ดังนั้นป/จจัยพ้ืนฐานทางด4านโครงสร4างของช�องทางในการเข4า
มามีส�วนร�วมจึงควรมีลักษณะ 
              ๒.๑) เป�ดโอกาสให4ทุกคนและทุกกลุ�มในชุมชน มีโอกาสเข4าร�วมในการพัฒนาใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยการเข4าร�วมอาจอยู�ในรูปของการมีส�วนร�วมโดยตรงหรือโดยมีตัวแทนก็ได4 

                                                           

๓๖ นิรันดร" จงวุฒิเวศย", การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ"
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗), หน4า ๑๘๘. 

๓๗ ปรัชญา เวสารัชช", การมีส�วนร�วมของประชาชนในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร", ๒๕๒๘), หน4า ๑๗๐. 

๓๘ สานิตย" บุญชุ, การพัฒนาชุมชน : การมีส�วนร�วมของประชาชน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ"
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร", ๒๕๒๗), หน4า ๑๐-๑๑. 



 

 

๔๑ 

 

              ๒.๒) ควรมีกําหนดเวลาท่ีแน�ชัด เพ่ือให4ผู4เข4าร�วมสามารถกําหนดเง่ือนไขของ
ตนเองได4 
              ๒.๓) กําหนดลักษณะกิจกรรมท่ีแน�นอน 
          ๓) ป/จจัยในการส�งเสริมกิจกรรมของการมีส�วนร�วม โดยปกติท่ีผ�านมาในกิจกรรม
หนึ่ง ๆ แม4ว�าประชาชนจะเห็นด4วยและมีโอกาสเข4าร�วม แต�ไม�อาจกําหนด เป�าหมาย วิธีการหรือ
ผลประโยชน"ของกิจกรรม เพราะสิ่งเหล�านี้เจ4าหน4าท่ีของรัฐเปJนผู4กระทํา 
  ในประเด็นเดียวกันการท่ีคนเราจะพิจารณาว�าตนได4รับผลกระทบและเลือกท่ีจะมีส�วน
ร�วมในโครงการการมีส�วนร�วมของประชาชนหรือไม�นั้น อย�างน4อยข้ึนอยู�กับป/จจัยสําคัญ ๖ ประการ
คือ ๑) ความใกล4ชิดป/ญหา ๒) ประโยชน"ทางด4านเศรษฐกิจ ๓) การเข4าถึงประโยชน"ใช4สอยหรือบริการ 
๔) ประเด็นทางด4านสังคม/สิ่งแวดล4อม ๕) ค�านิยม และ ๖) อํานาจท่ีได4รับการมอบหมายตาม
กฎหมาย นอกจากนี้ประชาชนโดยท่ัวไปจะเข4ามามีส�วนร�วม ป/จจัยท่ีเปJนส�วนสําคัญคือ การให4ข4อมูล
ข�าวสารต�อสาธารณชนท่ัวไปถึงผลท่ีจะติดตามมาของการมีส�วนร�วมหรือการไม�ทําตามกิจกรรมท่ี
นําเสนอ และต4องแสดงให4เห็นชัดเจนเพ่ือให4ประชาชนเห็นช�องทางในการเข4ามีส�วนร�วมได4 ถ4าเขา
ต4องการท่ีจะมีส�วนร�วม๓๙  
  ๒.๓.๔ ข้ันตอนการมีส�วนร�วม 
 การมีส�วนร�วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอาจมีส�วนร�วมในข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่ง หรือ
หลายข้ันตอนหรือทุกข้ันตอนก็ได4 โดยแบ�งเปJนข้ันตอนต�าง ๆ ตามประเภทของกิจกรรมไว4แตกต�างกัน 
ตามความคิดเห็นของนักวิชาการต�าง ๆ ดังนั้นข้ันตอนการมีส�วนร�วมจึงมีนักวิชาการหลายท�านได4ให4
ความหมายไว4โดยแบ�งเปJนข้ันตอนต�าง ๆ น4อยบ4าง มากบ4าง ดังนี้ 
 มีผู4กล�าวถึงลักษณะและรูปแบบของการมีส�วนร�วมของประชาชนชุมชนเพ่ือให4เห็น
แนวทางปฏิบัติท่ีทําให4เกิดความร�วมมือไว4ดังนี้ การมีส�วนร�วมของประชาชนนั้นประกอบไปด4วย ๓ 
รูปแบบ คือ๔๐ 
            ๑) การมีส�วนร�วมของประชาชนในการตัดสินใจว�าอะไรควรทํา และควรทําอย�างไร 
           ๒) การมีส�วนร�วมในกระบวนการพัฒนา เช�น การดําเนินงานตามท่ีได4วางไว4 
           ๓) การแบ�งสรรประโยชน"จากโครงการท่ีทําข้ึน 
          การท่ีประชาชนจะให4ความร�วมมือช�วยเหลือสนับสนุนงานของตํารวจนั้นเปJนผลมาจาก
ความสัมพันธ"ท่ีมีต�อกันระหว�างตํารวจกับประชาชนโดยมีทัศนคติ พฤติกรรมและการแสดงออกของแต�
ละฝ�ายเปJนองค"ประกอบท่ีทําให4เกิดความสัมพันธ"ต�อกันในลักษณะต�าง ๆ๔๑ 

                                                           

 ๓๙ วันชัย วัฒนศัพท", การมีส�วนร�วมของประชาชนของสังคมไทยในธรรมาภิบาลการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนและกระบวนการทางด�านสิ่งแวดล�อม, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ"เดือนตุลา, ๒๕๔๓), หน4า ๔-๖๐. 

๔๐ Alastair T. White, Why Community Participation? A Discussion of the Argument 
Community Participation: Current Issue and Lesson Learned, (United Nations Children's Fund, 
1982), p. 122. 

๔๑ จตุพร บานช่ืน, กิจการตํารวจไทย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร", ๒๕๓๓), หน4า 
๒๐. 



 

 

๔๒ 

 

          การมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการของตํารวจว�าการรักษาความสัมพันธ"อันดี
ระหว�างตํารวจกับประชาชนจะเปJนผลประโยชน"ท่ียิ่งใหญ�สําหรับงานของตํารวจ เพราะการท่ีได4รับ
การร�วมมือและสนับสนุนจาก ประชาชนนั้นจะนํามาซ่ึงความสะดวกรวดเร็วในการได4รับข�าวสาร
เก่ียวกับอาชญากรรม และนําไปสู�ความสําเร็จในการสืบสวนท่ีมีประสิทธิภาพ เปJนผลให4การดําเนินคดี
เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว ประหยัดงบประมาณ ลดความเสี่ยงภัยต�อการสูญเสียชีวิตและทรัพย"สิน และยัง
เปJนผลดีต�อโครงการลดอัตราการเกิดอาชญากรรมและการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนในชุมชนลง
ได4๔๒ 
 นอกจากนั้นหลักการท่ีจะทําให4ประชาชนมีส�วนร�วมในการป�องกันและลดจํานวน
อาชญากรรมในสังคมท่ีสําคัญ ได4แก� การกระจายอํานาจในการบริหารงานยุติธรรม (Decentralization) 
พร4อม ๆ กับการมีส�วนร�วมของประชาชน ได4แก�๔๓ 
            ๑) ประชาชนและชุมชนจะต4องมีส�วนร�วมในความพยายามใด ๆ ท่ีจะป�องกัน
อาชญากรรม 

   ๒) องค"กรในกระบวนการยุติธรรมจะต4องมีปฏิสัมพันธ"กับประชาชนหรือโครงการท่ี
เอกชนเปJนผู4ริเริ่มข้ึน 
          ๓) จัดให4มีโครงการร�วมมือในการป�องกันอาชญากรรมระหว�างภาครัฐและเอกชนใน
ระดับต�าง ๆ 
            ๔) เจ4าหน4าท่ีผู4รักษากฎหมายจะต4องมีหน4าท่ีให4การสนับสนุนโครงการต�าง ๆ ในการ
ป�องกันอาชญากรรม 
  การมีส�วนร�วมนั้นสมาชิกของชุมชนต4องเข4ามามีส�วนเก่ียวข4องใน ๔ มิติ ได4แก�๔๔   
    ๑) การมีส�วนร�วมการตัดสินใจว�าควรทําอะไรและทําอย�างไร 
    ๒) การมีส�วนร�วมเสียสละในการพัฒนา รวมท้ังลงมือปฏิบัติตามท่ีได4ตัดสินใจ 
    ๓) การมีส�วนร�วมในการแบ�งป/นผลประโยชน"ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 
    ๔) การมีส�วนร�วมในการประเมินผลโครงการ 
  กระบวนการมีส�วนร�วมของชุมชนมีข้ันตอนการมีส�วนร�วม ดังนี้๔๕ 
    ๑) การวางแผน รวมถึงการตัดสินใจในการกําหนดเป�าหมาย กลวิธี ทรัพยากรท่ีต4อง
ใช4 ตลอดจนการติดตามประเมินผล 
    ๒) การดําเนินงาน 

                                                           

๔๒ Caldwell, L. K., Environment: A Challenge in Modern Society, (New York: 
Double-day, 1965), p. 78. 

๔๓ ประธาน วัฒนวณิชย", “การมีส�วนร�วมของประชาชนในการป�องกันอาชญากรรม”, วารสารสังคม, 
ป}ท่ี ๑ (ฉบับพิเศษ ๒๕๓๖): ๒๔.  

๔๔ Cohen, J.M. and Uphoff, N.T., Rural Development Participation: Concept and Measures for 
Project Design Implementation and Evaluation, (Rural Development Committee Center for 
International Studies, Cornell University, 1981), p. 6. 

๔๕ Fornaroff, A., Community involvement in Health System for Primary Health 
Care, (Geneva: World Health Organization, 1980), p. 104. 



 

 

๔๓ 

 

    ๓) การใช4บริการจากโครงการ 
    ๔) การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน" 
  ข้ันตอนการมีส�วนร�วมของชุมชนต4องมีส�วนร�วมใน ๔ ข้ันตอน คือ๔๖ 
    ๑) การมีส�วนร�วมในการริเริ่มโครงการ ร�วมค4นหาป/ญหาและสาเหตุของป/ญหา
ภายในชุมชน ร�วมตัดสินใจกําหนดความต4องการและร�วมลําดับความสําคัญของความต4องการ 
    ๒) การมีส�วนร�วมในข้ันการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค" วิธีการ แนวทางการ
ดําเนินงาน รวมถึงทรัพยากรและแหล�งวิทยากรท่ีจะใช4ในโครงการ 
    ๓) การมีส�วนร�วมในข้ันตอนการดําเนินโครงการ ทําประโยชน"ให4แก�โครงการ โดย
ร�วมช�วยเหลือด4านทุนทรัพย" วัสดุอุปกรณ" และแรงงาน 
    ๔) การมีส�วนร�วมในการประเมินผลโครงการ เพ่ือให4รู4ว�าผลจากการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค"ท่ีกําหนดไว4หรือไม� โดยสามารถกําหนดการประเมินผลเปJนระยะต�อเนื่องหรือประเมินผล
รวมท้ังโครงการในคราวเดียวก็ได4 
  ข้ันตอนการมีส�วนร�วมแบ�งออกเปJน ๔ ข้ันตอน คือ๔๗ 
    ๑) การกําหนดป/ญหา สาเหตุของป/ญหา ตลอดจนแนวทางแก4ไข   
    ๒) การตัดสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพัฒนา แก4ไขป/ญหา 
    ๓) การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 
       ๔) การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 
 ข้ันตอนท่ีประชาชนควรมีส�วนร�วมไว4เปJน ๔ ข้ันตอน๔๘ 
              ๑) การมีส�วนร�วมในการค4นหาป/ญหาและสาเหตุของป/ญหาของชาวชนบท 
              ๒) การมีส�วนร�วมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม 
              ๓) การมีส�วนร�วมในการลงทุนและปฏิบัติการ 
              ๔) การมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล 
          ชุมชนควรมีขอบเขตของการมีส�วนร�วม ๔ ลักษณะ คือ๔๙ 
               ๑) การมีส�วนร�วมของชุมชนในการตัดสินใจ 
              ๒) การมีส�วนร�วมของชุมชนในการดําเนินงาน 
              ๓) การมีส�วนร�วมของชุมชนในผลประโยชน" 
              ๔) การมีส�วนร�วมของชุมชนในการประเมินผล 
 

                                                           

๔๖ อภิญญา กังสนารักษ", รูปแบบการบริหารแบบมีส�วนร�วมในองคMกรท่ีมีประสิทธิผลระดับคณะ
ของสถาบันอุดมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ"มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน4า ๑๔-๑๕. 

๔๗ อคิน รพีพัฒน", การมีส�วนร�วมของประชาชนในงานพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย"การศึกษา
นโยบายสาธารณสุข, ๒๕๔๗), หน4า ๔๙. 

๔๘ เจิมศักดิ์ ป� นทอง, การบริหารงานพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร", ๒๕๒๗), หน4า 
๒๗๒-๒๗๓. 

๔๙ ประธาน วัฒนวณิชย", “การมีส�วนร�วมของประชาชนในการป�องกันอาชญากรรม”, วารสารสังคม, 
ป}ท่ี ๑ (ฉบับพิเศษ, ๒๕๓๖): ๘. 



 

 

๔๔ 

 

  การมีส�วนร�วมท่ีแท4จริงของประชาชนในการพัฒนาควรจะมี ๔ ข้ันตอน คือ๕๐  
                ๑) การมีส�วนร�วมในการค4นหาป/ญหาและสาเหตุของป/ญหาของแต�ละท4องถ่ิน 
กล�าวคือ ถ4าหากชาวชนบทยังไม�สามารถทราบถึงป/ญหาและเข4าใจถึงสาเหตุของป/ญหาในท4องถ่ินของ
ตนเปJนอย�างดีแล4วการดําเนินงานต�าง ๆ เพ่ือแก4ป/ญหาของท4องถ่ินย�อมไร4ประโยชน" เพราะชาวชนบท
จะไม�เข4าใจและมองไม�เห็นถึงความสําคัญของการดําเนินงานเหล�านั้น 
                ๒) การมีส�วนร�วมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนดําเนินงาน เปJน
ข้ันตอนท่ีจะช�วยให4ชาวชนบทรู4จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย�างมีเหตุผล รู4จักการนําเอาป/จจัยข�าวสาร
ข4อมูลต�าง ๆ มาใช4ในการวางแผน 
                ๓) การมีส�วนร�วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แม4ชาวชนบทส�วนใหญ�จะมีฐานะ
ยากจน แต�ก็มีแรงงานของตนท่ีสามารถใช4เข4าร�วมได4 การร�วมลงทุนและปฏิบัติงานจะทําให4ชาวชนบท
สามารถคิดต4นทุนดําเนินงานได4ด4วยตนเอง ทําให4ได4เรียนรู4การดําเนินกิจกรรมอย�างใกล4ชิด 
                ๔) การมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถ4าหากการติดตามงานและ 
ประเมินผลงานขาดการมีส�วนร�วมแล4วชาวชนบทย�อมจะไม�ทราบด4วยตนเองว�างานท่ีทําไปนั้นได4รับ
ผลดี ได4รับประโยชน"หรือไม�อย�างใด การดําเนินกิจกรรมอย�างเดียวกันในโอกาสต�อไป จึงอาจจะ
ประสบความยากสําบาก 
  นอกจากนี้การมีส�วนร�วมในข้ันตอนของการพัฒนาควรมี ๕ ข้ันดังนี้๕๑ 
                ๑) ข้ันมีส�วนร�วมในการค4นหาป/ญหาและสาเหตุของป/ญหาในชุมชนตลอดจน 
กําหนดความต4องการของชุมชน และมีส�วนร�วมในการจัดลําดับความสําคัญของความต4องการ 
                ๒) ข้ันมีส�วนร�วมในการวางแผนพัฒนาโดยประชาชนมีส�วนร�วมในการกําหนด 
นโยบายและวัตถุประสงค"ของโครงการกําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนด
ทรัพยากรและแหล�งทรัพยากรท่ีใช4 
                ๓) ข้ันมีส�วนร�วมในการดําเนินงานพัฒนา เปJนข้ันตอนท่ีประชาชนมีส�วนร�วมในการ
สร4างประโยชน"โดยการสนับสนุนทรัพย"  วัสดุอุปกรณ"และแรงงาน หรือเข4าร�วมบริหารงาน 
ประสานงานและดําเนินการขอความช�วยเหลือจากภายนอก 
                ๔) ข้ันการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน"จากการพัฒนาเปJนข้ันตอนท่ีประชาชนมี
ส�วนร�วมในการรับผลประโยชน"ท่ีพึงได4รับจากการพัฒนาหรือยอมรับผลประโยชน"อันเกิดจากการ
พัฒนาท้ังด4านวัตถุและจิตใจ 
                ๕) ข้ันการมีส�วนร�วมในการประเมินผลการพัฒนา เปJนข้ันท่ีประชาชนเข4าร�วม
ประเมินว�าการพัฒนาท่ีได4กระทําไปนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงค"เพียงใด 
             ระดับของการมีส�วนร�วมตามหลักการท่ัวไปแบ�งเปJน ๕ ระดับคือ๕๒  

                                                           

๕๐ โกวิทย" พวงงาม, การเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชน, ((ม.ป.ท.), ๒๕๔๕), หน4า ๒๘. 
๕๑ สํานักมาตรฐานการศึกษา, สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักมาตรฐาน

อุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัย, ชุดการเรียนรู�ด�วยตนเอง ชุดวิชาการวิจัยชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: เอส. อาร". 
พริ้นติ้ง, ๒๕๔๕), หน4า ๑๑๖. 

๕๒ นรินทร"ชัย พัฒนพงศา, การมีส�วนร�วม หลักการพ้ืนฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย�าง, (กรุงเทพมหานคร: 
Print, ๒๕๔๖), หน4า ๕๙๘.  



 

 

๔๕ 

 

                ๑) การมีส�วนร�วมเปJนผู4ให4ข4อมูล ของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน 
                ๒) การมีส�วนร�วมรับข4อมูลข�าวสาร 
                ๓) การมีส�วนร�วมตัดสินใจ โดยเฉพาะในโครงการท่ีตนมีส�วนได4เสีย โดยแบ�งเปJน ๓ 
กรณีแล4วแต�กิจกรรมในตนอยู�ในข้ันตอนใดต�อไปนี้ 
                   ๓.๑) ตนมีน้ําหนักการตัดสินใจน4อยกว�าเจ4าของโครงการ 
                   ๓.๒) ตนมีน้ําหนักการตัดสินใจเท�ากับเจ4าของโครงการ 
                   ๓.๓) ตนมีน้ําหนักการตัดสินใจมากกว�าเจ4าของโครงการ 
                 ๔) การส�วนร�วมทํา คือร�วมในข้ันดอนการดําเนินงานท้ังหมด 
                 ๕) การมีส�วนร�วมสนับสนุน คืออาจไม�มีโอกาสร�วมทํา แต�มีส�วนร�วมช�วยเหลือในด4าน
อ่ืน ๆ 
 ลักษณะของการมีส�วนร�วมมีหลายระดับต้ังแต�เปJนสมาชิกถึงเปJนผู4นําหรือประธาน
กรรมการ ดังนี้๕๓ 
               ๑) เปJนสมาชิก 
              ๒) เปJนสมาชิกท่ีเข4าร�วมประชุม 
              ๓) เปJนสมาชิกท่ีบริจาคเงิน 
              ๔) เปJนกรรมการ 
              ๕) เปJนประธานกรรมการ 
             ๖) สมาชิกผู4นั้นทําอะไรระหว�างประชุม 
              ๗) สมาชิกผู4นั้นเล�นบทอะไรในท่ีประชุม 
           การมีส�วนร�วมแบ�งออกเปJน ๑๑ ลักษณะ ดังนี้๕๔ 
               ๑) การร�วมประชุม 
               ๒) การออกความคิดเห็น และข4อเสนอแนะ 
               ๓) การตีป/ญหาให4กระจ�าง 
              ๔) การออกเสียงสนับสนุนคัดค4านป/ญหา 
              ๕) การออกเสียงเลือกต้ัง 
              ๖) การบริจาคเงิน 
              ๗) การบริจาควัตถุ 
              ๘) การช�วยเหลือด4วยแรงงาน 
              ๙) การใช4โครงการท่ีเปJนประโยชน"ให4ถูกต4อง 
              ๑๐) การช�วยเหลือในการรักษาโครงการ 
              ๑๑) การทํางานกับตัวนําการเปลี่ยนแปลง 

                                                           

๕๓ นิรันดร" จงวุฒิเวศย", การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ"
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗), หน4า ๗๖. 

๕๔ Alastair T. White, Why Community Participation? A Discussion of the Argument 
Community Participation: Current Issue and Lesson Learned, (United Nations Children's Fund, 
1982), p. 129. 



 

 

๔๖ 

 

           ลักษณะต�าง ๆ ของการมีส�วนร�วมของประชาชนท่ีแบ�งออกเปJน ๑๘ ลักษณะดังนี้๕๕ 
               ๑) มีส�วนร�วมเปJนผู4ริเริ่ม 
             ๒) มีส�วนร�วมในการตัดสินใจดําเนินงาน 
              ๓) มีส�วนร�วมในการตัดสินใจใช4ทรัพยากร 
              ๔) มีส�วนร�วมในการออกความเห็นและข4อเสนอแนะ 
              ๕) มีส�วนร�วมในการค4นหาป/ญหาและสาเหตุของป/ญหา 
              ๖) มีส�วนร�วมในการหาวิธีในการแก4ป/ญหา 
              ๗) มีส�วนร�วมในการวางแผน 
              ๘) มีส�วนร�วมในการประชุม 
              ๙) มีส�วนร�วมในกิจกรรมกลุ�ม 
              ๑๐) มีส�วนร�วมในการออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค4านป/ญหา 
              ๑๑) มีส�วนร�วมในการเปJนคณะกรรมการหรือบริหารงาน 
              ๑๒) มีส�วนร�วมในการเปJนสมาชิก 
              ๑๓) มีส�วนร�วมในการเปJนผู4ชักชวนหรือประชาสัมพันธ" 
              ๑๔) มีส�วนร�วมในการดําเนินตามกิจกรรมท่ีวางไว4 
              ๑๕) มีส�วนร�วมในการลงทุน หรือบริจาคเงิน/ทรัพย"สิน 
              ๑๖) มีส�วนร�วมในการออกแรง หรือสละแรงงาน 
              ๑๗) ส�วนร�วมในการออกวัสดุอุปกรณ" 
              ๑๘) มีส�วนร�วมในการดูแลรักษา ติดตามหรือประเมินผล 
  ๒.๓.๕ แนวคิดและกระบวนการมีส�วนร�วม 
          ในท่ีประชุมเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชน ณ องค"การสหประชาชาติ เม่ือป} ค.ศ. 
๑๙๗๕ กลุ�มผู4เชี่ยวชาญท่ีให4ข4อเสนอแนะไว4ว�า การมีส�วนร�วมของประชาชนเปJน คําท่ีไม�อาจกําหนด
นิยามความหมายเดียวท่ีครอบคลุมได4 เพราะความหมายของการมีส�วนร�วมอาจแตกต�างกันไปในแต�ละ
ประเทศ หรือแม4แต�ในประเทศเดียวกันก็ตาม ดังนั้นการนิยามความหมายของการมีส�วนร�วมของ
ประชาชน ควรมีลักษณะจํากัดเฉพาะในระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองหนึ่ง ๆ เท�านั้น อย�างไรก็
ดี กลุ�มผู4เชี่ยวชาญดังกล�าวได4ขยายความการมีส�วนร�วมของประชาชนว�าครอบคลุมประเด็นดังนี้๕๖  
        ประเด็นท่ี ๑ การมีส�วนร�วมของประชาชนครอบคลุมการสร4างโอกาสท่ีเอ้ือให4สมาชิกทุก
คนของชุมชนและของสังคมได4ร�วมกิจกรรมซ่ึงนําไปสู� และมีอิทธิพลต�อกระบวนการพัฒนาและเอ้ือให4
ได4รับประโยชน"จากการพัฒนาโดยเท�าเทียมกัน 
         ประเด็นท่ี ๒ การมีส�วนร�วมสะท4อนการเข4าเก่ียวข4องโดยสมัครใจ และเปJนประชาธิปไตย
ในกรณีดังนี้คือ การเอ้ือให4เกิดการพยายามพัฒนา การแบ�งสรรผลประโยชน"จากการพัฒนาโดยเท�า

                                                           

๕๕กรมการพัฒนาชุมชน, ๔๐ ปbกรมการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ", ๒๕๒๙), 
หน4า ๑๗๖. 

๕๖ กรมอนามัย, โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบการแบบมีส�วนร�วมของประชาชนในงาน
ภารกิจกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, [ออนไลน"], แหล�งท่ีมา: http://psdg.anamai. moph.go.th/ 
news/cpadmin/km/files/chapter2.doc [๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑]. 



 

 

๔๗ 

 

เทียมกัน และการตัดสินใจเพ่ือกําหนดเป�าหมาย นโยบายและการวางแผนดําเนินการโครงการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
          ประเด็นท่ี ๓ การมีส�วนร�วมเปJนตัวเชื่อมโยงระหว�างประชาชนและทรัพยากรเพ่ือพัฒนา
กับประโยชน"ท่ีได4รับจากการลงทุนดังกล�าว กล�าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจ ไม�ว�าระดับท4องถ่ิน ภูมิภาค และระดับชาติจะช�วยก�อให4เกิดความเชื่อมโยงระหว�างสิ่งท่ี
ประชาชนลงทุนลงแรงกับประโยชน"ท่ีได4รับ 
       ประเด็นท่ี ๔ การมีส�วนร�วมของประชาชนอาจแตกต�างกันไปตามสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ นโยบายและโครงสร4างการบริหารรวมท้ังลักษณะเศรษฐกิจสังคมของประชากร การมีส�วน
ร�วมของประชาชนมิได4 เปJนเพียงเทคนิควิธีการ แต� เปJนป/จจัยสํา คัญในการประกันให4 เ กิด
กระบวนการพัฒนาท่ีมุ�งเอ้ือประโยชน"ต�อประชาชน 
      นอกจากนี้ ในกระบวนการพัฒนาแบบมีส�วนร�วมจะต4องเป�ดโอกาสให4ประชาชนเข4ามามี
ส�วนร�วมในการตัดสินใจกําหนดความต4องการของตัวเอง การตัดสินใจใช4ทรัพยากร ซ่ึงสอดคล4องกันว�า 
การมีส�วนร�วม หมายถึง สิทธิของประชาชนต�อการตัดสินใจนโยบายท่ีเก่ียวกับการจัดสรร 
(allocation) และการใช4ประโยชน" (utilization) ของทรัพยากรเพ่ือการผลิต ซ่ึงเปJนความจําเปJนท่ี
ประชาชนต4องเข4าร�วมในการวางแผนเพ่ือการกินดีอยู�ดี และสามารถตอบสนองต�อสิ่งท่ีเข4าถึง ซ่ึงการ
พัฒนาให4คนจนได4รับประโยชน"เพ่ือการผลิต การบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะด4วย 
และการมีส�วนร�วมคือการท่ีประชาชนเข4าไปมีส�วนในการตัดสินใจในระดับต�าง ๆ ทางการจัดการ
บริการทางการเมือง เพ่ือกําหนดความต4องการของชุมชนของตน การมีส�วนร�วมของประชาชน
ก�อให4เกิดกระบวนการและโครงสร4างท่ีประชาชนสามารถท่ีจะแสดงออก ซ่ึงความต4องการของตน การ
จัดลําดับความสําคัญ การเข4าร�วมในการพัฒนา และได4รับประโยชน"จากการพัฒนานั้นโดยเน4นการให4
อํานาจในการตัดสินใจแก�ประชาชนในชนบท และเปJนกระบวนการกระทําท่ีประชาชนมีความสมัครใจ
เข4ามามีส�วนในการกําหนดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือประชาชนเอง โดยให4ประชาชนได4มีส�วนในการ
ตัดสินใจเพ่ือตนเอง ท้ังนี้โดยมิใช�การกําหนดกรอบความคิดจากบุคคลภายนอก๕๗  
             ตามนิยามข4างต4น จะเห็นได4ว�าการมีส�วนร�วมของประชาชน ในฐานะสมาชิกของสังคม ไม�
ว�าจะในบริบทของการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองหรือวัฒนธรรม ย�อมเปJนสิ่งท่ีแสดงออกให4เห็น
ถึงพัฒนาการรับรู4 และภูมิป/ญญาในการกําหนดชีวิตของตนอย�างเปJนตัวของตนเองในการจัดการ
ควบคุมการใช4 และการกระจายทรัพยากรท่ีมีอยู�เพ่ือประโยชน"ต�อการดํารงชีวิตทางเศรษฐกิจและ
สังคม ตามความจําเปJนอย�างสมศักด์ิศรี นอกจากนี้ การท่ีประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนในการจัดการควบคุมการใช4ทรัพยากร ควบคุมการกระจายทรัพยากรท่ีมีอยู� เพ่ือประโยชน"ต�อ
การดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ทําให4ประชาชนได4พัฒนาการรับรู4และภูมิป/ญญา ซ่ึงแสดงออกใน
รูปของการตัดสินใจในการกําหนดชีวิตของตน โดยภาครัฐจะต4องคืนอํานาจในการกําหนดการพัฒนา
ให4แก�ประชาชนเพ่ือให4ประชาชนโดยเฉพาะผู4ด4อยโอกาสในสังคมได4มีโอกาสในการแสดงความต4องการ
แสวงหาทางเลือก หรือเสนอข4อเรียกร4อง เพ่ือปกป�องผลประโยชน"ร�วมของกลุ�มและเปJนผู4มีบทบาท
หลักในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน คือเปJนผู4กําหนดความจําเปJนพ้ืนฐานของชุมชนและเปJนผู4
                                                           

๕๗ ทวีทอง หงส"วิวัฒน", การมีส�วนร�วมของประชาชน, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย"
ศึกษานโยบายสาธารณสุข, ๒๕๒๗), หน4า ๒. 



 

 

๔๘ 

 

ระดมทรัพยากรต�าง ๆ เพ่ือสนองตอบความจําเปJนพ้ืนฐานและบรรลุวัตถุประสงค"บางประการทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง  
  ๒.๓.๖ ประโยชนMของการมีส�วนร�วม  
         ประโยชน"ของการมีส�วนร�วมของประชาชนดังนี้๕๘ 
   ๑) เพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ 
           กระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนช�วยให4เกิดความกระจ�างในวัตถุประสงค" 
และความต4องการของโครงการ หรือนโยบายนั้น ๆ ได4อยู�เสมอ สาธารณชนสามารถท่ีจะผลักดันให4
เกิดการทบทวนข4อสันนิษฐานท่ีป�ดบังอยู� ซ่ึงอาจจะป�ดบังไม�ให4มองเห็นทางออกท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
บ�อยครั้งกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนก�อให4เกิด การพิจารณาถึงทางเลือกใหม�แทนวิธีการท่ี
เคยใช4กันมาในอดีต สาธารณชนมักจะมีข4อมูลท่ีสําคัญซ่ึงทําให4เกิดความแตกต�างในการท่ีจะนําไปสู�
การตัดสินใจ ก�อให4เกิดความแตกต�างระหว�างโครงการท่ีประสบความสําเร็จ และไม�ประสบ
ความสําเร็จ 
   ๒) การลดค�าใช4จ�าย และการสูญเสียเวลา 
            กระบวนการ หรือโครงการมีส�วนร�วมของประชาชนอย�างเต็มรูปแบบ มักจะ 
สิ้นเปลือง และเสียเวลา แต�ในทางปฏิบัติแล4วการมีส�วนร�วมของประชาชนมาต้ังแต�ต4น สามารถท่ีจะ
ลดความล�าช4าและลดค�าใช4จ�ายท่ีเก่ียวข4องกับความขัดแย4งของประชาชนได4 การตัดสินใจอย�างใดอย�าง
หนึ่งอาจจะดูว�าสิ้นเปลือง และเสียเวลากว�าท่ีจะตัดสินใจได4 แต�ว�าเม่ือตัดสินใจได4แล4ว และนํามาสู�การ
ปฏิบัติอาจจะเปJนวิธีการประหยัดกว�าด4วยซํ้าไป การตัดสินใจอย�างใดอย�างหนึ่งท่ีทําไปอย�างรวดเร็ว 
และดูเหมือนจะไม�สิ้นเปลือง อาจจะเสียค�าใช4จ�ายมากกว�า ถ4าการตัดสินใจนั้นไม�ได4ทําให4เกิดข4อตกลง
ระหว�างกลุ�ม แต�กลับนําไปสู�ความขัดแย4งของประชาชนอย�างต�อเนื่องมากข้ึน การมีส�วนร�วมของ
ประชาชนสามารถเกิดผลในการยอมรับอย�างสูงต�อการตัดสินใจโดยกลุ�มซ่ึงมีส�วนในการตัดสินใจนั้น ๆ 
ในการนี้ ก็จะช�วยลดความขัดแย4งระหว�างการนําไปปฏิบัติทําให4 เกิดการประหยัดค�าใช4จ�าย ซ่ึง
โดยท่ัวไปอาจจะแพงกว�าค�าใช4จ�ายในการทําโครงการ การมีส�วนร�วมของประชาชน 
   ๓) การสร4างฉันทามติ 
           โครงการมีส�วนร�วมของประชาชนสามารถท่ีจะสร4างข4อตกลงท่ีม่ันคง และการ
ยอมรับระหว�างกลุ�มซ่ึงก�อนหน4านี้อาจจะมีความเห็นขัดแย4งกันคนละทาง การมีส�วนร�วมนี้ยังก�อให4เกิด
ความเข4าใจระหว�างคู�กรณีลดความขัดแย4งทางการเมืองและสร4างให4เกิดความชอบธรรมในการ
ตัดสินใจของรัฐ 
   ๔) การเพ่ิมความง�ายต�อการนําไปปฏิบัติ 
           การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจทําให4คนเรามีความรู4สึกถึงความเปJนเจ4าของ การ
ตัดสินใจนั้นและครั้งหนึ่งเม่ือได4ร�วมตัดสินใจแล4วเขาย�อมต4องการท่ีจะเห็นสิ่งนั้น นําไปปฏิบัติได4ไม�
เพียงแต�จะมีการสนับสนุนทางการเมืองต�อการนําไปปฏิบัติแต�กลุ�ม และป/จเจกชนอาจจะรู4สึก
กระตือรือร4นในการท่ีจะช�วยให4เกิดผลในทางปฏิบัติ 
                                                           

๕๘ วันชัย วัฒนศัพท", การมีส�วนร�วมของประชาชนของสังคมไทยในธรรมาภิบาลการมีส�วนร�วม
ของประชาชนและกระบวนการทางด�านสิ่งแวดล�อม, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ"เดือนตุลา, ๒๕๔๓), หน4า ๔–
๖๐. 



 

 

๔๙ 

 

   ๕) การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน4าใน "กรณีท่ีร4ายแรงท่ีสุด" 
           กระบวนการท่ีมีส�วนร�วมของประชาชนก�อให4เกิดโอกาสท่ีคู�กรณีจะแสดง ความ
ต4องการของกลุ�มเขาและความห�วงกังวลท่ีปราศจากความรู4สึกท่ีเปJนปฏิป/กษ" การมีส�วนร�วมของ
ประชาชนต้ังแต�ต4นสามารถลดการเผชิญหน4ากันอย�างรุนแรงท่ีอาจจะเปJนไปได4 อย�างไรก็ตามการมี
ส�วนร�วมของประชาชนไม�ใช�ยาวิเศษมันไม�อาจท่ีจะลด หรือกําจัดความขัดแย4งในทุก ๆ กรณีได4 
   ๖) การดํารงไว4ซ่ึงความน�าเชื่อถือและความชอบธรรม 

  วิถีทางท่ีจะนําไปสู�ความชอบธรรม และการดํารงอยู�ของความชอบธรรมโดยเฉพาะ
อย�างยิ่ง เม่ือการตัดสินใจก�อให4เกิดความขัดแย4ง ก็คือจะต4องใช4กระบวนการ ตัดสินใจซ่ึงโปร�งใส และ
น�าเชื่อถือต�อสาธารณชน โครงการมีส�วนร�วมของประชาชน ยังก�อให4เกิดความเข4าใจถึงเหตุผลท่ีนําไปสู�
การตัดสินใจนั้น ๆ 

   ๗) การคาดคะเนความห�วงกังวลของประชาชนและค�านิยมของสาธารณชน 
เจ4าหน4าท่ีท4องถ่ินท่ีทํางานกับสาธารณชนในโครงการมีส�วนร�วมของประชาชนเขาจะค�อย ๆ เพ่ิม
ความรู4สึกท่ีไวต�อความห�วงกังวลของสาธารณชน และต�อท่ีว�าสาธารณชนมองการปฏิบัติงานของ
องค"กรส�วนท4องถ่ินอย�างไร บ�อยครั้งทัศนคติเหล�านี้ได4นํามาพูดกันภายใน เพ่ือท่ีว�าเจ4าหน4าท่ีจะเกิด
ความตระหนักถึงการตอบสนองของสาธารณชนท่ีเปJนไปได4ต�อกระบวนการและการตัดสินใจต�าง ๆ 
ถึงแม4ว�าประเด็นนั้นอาจจะไม�ใหญ�โตมากนักท่ีจะต4องทําโครงการการมีส�วนร�วมของประชาชนอย�าง
เปJนทางการ 
   ๘) การพัฒนาความเชี่ยวชาญ และความคิดสร4างสรรค"ของสาธารณชน ประโยชน"อัน
สําคัญอย�างยิ่งของการมีส�วนร�วมของประชาชน คือ การให4การศึกษาต�อสาธารณชนท่ีดีข้ึนกว�าเดิม ผู4มี
ส�วนร�วมไม�เพียงแต�จะเรียนรู4เก่ียวกับเนื้อหา แต�เขายังได4เรียนรู4ด4วยว�ากระบวนการตัดสินใจโดย
องค"กรส�วนท4องถ่ินของเขาควรจะเปJนอย�างไร และทําไมจึงต4องตัดสินใจดังกล�าว การมีส�วนร�วมของ
ประชาชนยังเปJนเวทีการฝ�กท่ีมีประสิทธิภาพของผู4นําท4องถ่ินในอนาคตอีกด4วย 
             กล�าวโดยสรุป การมีส�วนร�วมของประชาชนในความหมายกว4างซ่ึงมักจะคาบเก่ียวกับการ
พัฒนานั้น ก็คือ การให4โอกาสประชาชนเปJนฝ�ายการตัดสินใจ กําหนดป/ญหาความต4องการของตนเอง
อย�างแท4จริง เปJนการเสริมพลังอํานาจให4แก�ประชาชน/กลุ�ม/องค"กรชุมชนให4สามารถระดมขีด
ความสามารถในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจ และควบคุมดูแลกิจกรรมต�าง ๆ ในชุมชนมากกว�า
ท่ีจะเปJนฝ�ายต้ังรับ สามารถกําหนดการดํารงชีวิตได4ด4วยตนเองให4มีชีวิตมีความเปJนอยู�ท่ีดีข้ึนตามความ
จําเปJนอย�างมีศักด์ิศรีและสามารถพัฒนาศักยภาพของประชาชน/ชุมชนในด4านภูมิป/ญญา ทักษะ 
ความรู4 ความสามารถและการจัดการและรู4เท�าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได4 และประชาชนจะต4อง
เข4ามามีส�วนร�วมในกระบวนการอย�างมีอิสระ การทํางานต4องเน4นในรูปกลุ�มหรือองค"กรชุมชนท่ีมี
วัตถุประสงค"ในการเข4าร�วมอย�างชัดเจน เนื่องจากพลังกลุ�มจะเปJนป/จจัยสําคัญท่ีทําให4งานพัฒนา   
ต�าง ๆ บรรลุผลสําเร็จตามความมุ�งหมายได4  



 

 

๕๐ 

 

  ในการวิจัยครั้งนี้ตัวแปรการมีส�วนร�วมผู4วิจัยนําแนวคิดของ Cohen and Uphoff ซ่ึง
ประกอบด4วย ๔ ข้ันตอน๕๙ คือ การร�วมตัดสินใจ ร�วมพัฒนา ร�วมรับผลประโยชน" ร�วมในการประเมิน 
  
     
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.๓ องค"ประกอบการมีส�วนร�วมของภาคส�วน 
 
 ๒.๓.๗ ความหมายของการมีส�วนร�วมของภาคส�วน 
 ร�วมตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลาย ๆ 
ทางเลือกท่ีได4พิจารณาหรือประเมินอย�างดีแล4วว�า เปJนทางให4บรรลุวัตถุประสงค"และเป�าหมายของตน
และองค"การ การตัดสินใจเปJนสิ่งสําคัญและเก่ียวข4องกับหน4าท่ีการบริหาร หรือการจัดการเกือบทุก
ข้ันตอน ไม�ว�าจะเปJนการวางแผน การจัดองค"การ การจัดคนเข4าทํางาน การประสานงาน และการ
ควบคุม 
 ร�วมพัฒนา หมายถึง ข้ันตอนท่ีประชาชนมีส�วนร�วมในการสร4างประโยชน"โดยการ
สนับสนุนทรัพย" วัสดุอุปกรณ"และแรงงาน หรือเข4าร�วมบริหารงาน ประสานงานและดําเนินการขอ
ความช�วยเหลือจากภายนอก 
 ร�วมในการประเมิน หมายถึง การติดตามงานและประเมินผลงานขาดการมีส�วนร�วมแล4ว
ชาวชนบทย�อมจะไม�ทราบด4วยตนเองว�างานท่ีทําไปนั้นได4รับผลดี ได4รับประโยชน"หรือไม�อย�างใด การ
ดําเนินกิจกรรมอย�างเดียวกันในโอกาสต�อไป จึงอาจจะประสบความยากสําบาก 
  ร�วมรับผลประโยชน" หมายถึง ข้ันตอนท่ีประชาชนมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน"ท่ีพึง
ได4รับจากการพัฒนาหรือยอมรับผลประโยชน"อันเกิดจากการพัฒนาท้ังด4านวัตถุและจิตใจ 
 
 
 
 

                                                           

๕๙
 Cohen, J.M. and Uphoff, N.T., Rural Development Participation: Concept and Measures for 

Project Design Implementation and Evaluation, (Rural Development Committee Center for 
International Studies, Cornell University, 1981), p. 6. 

การมีส�วนร�วม
ของภาคส�วน 

ร�วมพัฒนา 

ร�วมรับผลประโยชน" 

ร�วมตัดสินใจ 

ร�วมในการประเมิน 



 

 

๕๑ 

 

๒.๔ หลักอิทธิบาท ๔ 
 การทํางานไม�ว�าจะอยู�ในองค"กรไหนหรือเปJนงานลักษณะใด คนท้ังหลายต�างก็เฝ�าหา
ทฤษฎีแห�งความสําเร็จมากมาย มาใช4แก4ป/ญหาและหาหนทางเจริญก4าวหน4า แต�ก็ใช�ว�าทุกคนจะทําได4 
และเจอประตูสู�ความสําเร็จ แต�ในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมะท่ีใช4ในการทํางาน เพ่ือให4ประสบ
ความสําเร็จในการทํางานดังท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ4าตรัสไว4 นั่นคือ อิทธิบาท ๔ ธรรมแห�งความสําเร็จ 
และมีความหมายและความสําคัญดังนี้  
 ๒.๔.๑ ความหมายของหลักอิทธิบาท ๔ 
  พระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได4อธิบายถึง อิทธิปาทวิภังค"
สุตตันตภาชนีย" ดังนี้ คําว�า อิทธิ มีอธิบายว�า ความสําเร็จ ความสําเร็จด4วยดี กิริยาท่ีสําเร็จ กิริยาท่ี
สําเร็จด4วยดี ความได4 ความได4เฉพาะ ความถึง ความถึงด4วยดี ความถูกต4อง การทําให4แจ4ง ความเข4าถึง
ธรรมเหล�านั้น คําว�า อิทธิบาท มีอธิบายว�า เวทนาขันธ" สัญญาขันธ" สังขารขันธ" และวิญญาณขันธ"ของ
บุคคลผู4เปJนอย�างนั้น (ผู4ได4ธรรมท่ีมีฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา) คําว�า เจริญอิทธิบาท มีอธิบายว�า 
ภิกษุเสพ เจริญ ทําให4มากซ่ึงธรรมเหล�านั้น เพราะฉะนั้นจึงเรียกว�า เจริญอิทธิบาท ๔ คือ คุณธรรมท่ี
ทําให4ผู4ปฏิบัติตามประสบความสําเร็จ ๔ ประการ๖๐ ดังนี้ 
 ฉันทิทธิบาท 
  ภิกษุเจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด4วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร เปJนอย�างไร ถ4าภิกษุทํา
ฉันทะให4เปJนอธิบดีแล4วได4สมาธิ ได4เอกัคคตาจิต นี้เรียกว�า ฉันทสมาธิ ภิกษุนั้นสร4างฉันทะ พยายาม
ปรารภความเพียร ประครองจิต มุ�งม่ัน เพ่ือป�องกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไม�เกิดมิให4เกิดข้ึน สร4างฉันทะ
พยายามปรารภความเพียร ประครองจิต มุ�งม่ัน เพ่ือละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแล4ว สร4างฉันทะ
พยายามปรารภความเพียร ประครองจิตมุ�งม่ัน เพ่ือยังกุศลธรรมท่ียังไม�เกิดให4เกิดข้ึน สร4างฉันทะ
พยายามปรารภความเพียร ประครองจิต มุ�งม่ัน เพ่ือความดํารงอยู� ไม�เลือนหาย ภิยโยภาพ ไพบูลย"
เจริญเต็มท่ีแห�งกุศลธรรมท่ีเกิดแล4ว ธรรมเหล�านี้เรียกว�าปธานสังขาร ประมวลย�อฉันทสมาธิและปธาน
สังขารเข4าเปJนอย�างเดียวกัน จึงนับได4ว�าฉันทสมาธิและปธานสังขาร ด4วยประการฉะนี้ 
 วิริยิทธิบาท 
  ภิกษุเจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด4วยวิริยสมาธิและปธานสังขาร เปJนอย�างไร ถ4าภิกษุทํา
วิริยะให4เปJนอธิบดีแล4วได4สมาธิ ได4เอกัคคตาจิต นี้เรียกว�า วิริยสมาธิ ภิกษุนั้นสร4างฉันทะ พยายาม
ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ�งม่ัน เพ่ือป�องกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไม�เกิดมิให4เกิดข้ึน สร4างฉันทะ
พยายามปรารภความเพียร ประคองจิต มุ�งม่ัน เพ่ือละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแล4ว สร4างฉันทะ
พยายามปรารภความเพียร ประคองจิตมุ�งม่ัน เพ่ือยังกุศลธรรมท่ียังไม�เกิดให4เกิดข้ึน สร4างฉันทะ
พยายามปรารภความเพียร ประคองจิต มุ�งม่ัน เพ่ือความดํารงอยู� ไม�เลือนหาย ภิยโยภาพ ไพบูลย"
เจริญเต็มท่ีแห�งกุศลธรรมท่ีเกิดแล4ว ธรรมเหล�านี้เรียกว�า ปธานสังขาร ประมวลย�อวิริยสมาธิและปธาน
สังขารเข4าเปJนอย�างเดียวกัน จึงนับได4ว�าวิริยสมาธิและปธานสังขาร ด4วยประการฉะนี้ 
 
 

                                                           

  
๖๐

 อภิ.วิ. (ไทย). ๓๕/๒/๓๔๒-๓๔๗. 



 

 

๕๒ 

 

  จิตติทธิบาท 
  ภิกษุเจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด4วยจิตตสมาธิและปธานสังขาร เปJนอย�างไร ถ4าภิกษุทําจิต
ให4เปJนอธิบดีแล4วได4สมาธิ ได4เอกัคคตาจิต นี้เรียกว�า จิตตสมาธิ ภิกษุนั้นสร4างฉันทะ พยายามปรารภ
ความเพียร ประครองจิต มุ�งม่ัน เพ่ือป�องกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไม�เกิดมิให4เกิดข้ึน สร4างฉันทะ
พยายามปรารภความเพียร ประครองจิต มุ�งม่ัน เพ่ือละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแล4ว สร4างฉันทะ
พยายามปรารภความเพียร ประครองจิตมุ�งม่ัน เพ่ือยังกุศลธรรมท่ียังไม�เกิดให4เกิดข้ึน สร4างฉันทะ
พยายามปรารภความเพียร ประครองจิต มุ�งม่ัน เพ่ือความดํารงอยู� ไม�เลือนหาย ภิยโยภาพ ไพบูลย"
เจริญเต็มท่ีแห�งกุศลธรรมท่ีเกิดแล4ว ธรรมเหล�านี้เรียกว�า ปธานสังขาร ประมวลย�อจิตตสมาธิและ
ปธานสังขารเข4าเปJนอย�างเดียวกัน จึงนับได4ว�าจิตตสมาธิและปธานสังขาร ด4วยประการฉะนี้ 
  วิมังสิทธิบาท 
  ภิกษุเจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด4วยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร เปJนอย�างไร ถ4าภิกษุทํา
วิมังสาให4เปJนอธิบดีแล4วได4สมาธิ ได4เอกัคคตาจิต นี้เรียกว�า วิมังสาสมาธิ ภิกษุนั้นสร4างฉันทะ พยายาม
ปรารภความเพียร ประครองจิต มุ�งม่ัน เพ่ือป�องกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไม�เกิดมิให4เกิดข้ึน สร4างฉันทะ
พยายามปรารภความเพียร ประครองจิต มุ�งม่ัน เพ่ือละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแล4ว สร4างฉันทะ
พยายามปรารภความเพียร ประครองจิตมุ�งม่ัน เพ่ือยังกุศลธรรมท่ียังไม�เกิดให4เกิดข้ึน สร4างฉันทะ
พยายามปรารภความเพียร ประครองจิต มุ�งม่ัน เพ่ือความดํารงอยู� ไม�เลือนหาย ภิยโยภาพ ไพบูลย"
เจริญเต็มท่ีแห�งกุศลธรรมท่ีเกิดแล4ว ธรรมเหล�านี้เรียกว�าปธานสังขาร ประมวลย�อวิมังสาสมาธิและ
ปธานสังขารเข4าเปJนอย�างเดียวกันจึงนับได4ว�าวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ด4วยประการฉะนี้ 
 อิทธิบาท ๔ คือ บทของพระธรรมเช�นว�าจะมีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ท่ีเรียกว�าอิทธิ
บาท นี้ต4องมีและมีได4โดยไม�รู4สึกตัวคนท่ีมีการทํางานย�อมทํางานด4วยความพอใจความขยันขันแข็ง 
ความเอาใจใส�ใคร�ครวญอยู�เสมอนี้เรียกว�าเขามีอิทธิบาทท้ังสี่ประการนั้นโดยไม�รู4สึกตัว๖๑ 
 อิทธิบาท ๔ สรุปได4ว�าหลักธรรมท่ีไม�เคยล4าสมัย หรือหลักธรรมอันเปJนหลักแห�ง
ความสําเร็จ หรือทางแห�งความสําเร็จ ๔ ประการ ท่ีในป/จจุบันแม4เราจะหลงลืมกันไปบ4างว�า คืออะไร 
แต�ถ4าหากได4ย4อนรําลึกกันบ4างว�ามีอะไร และคืออะไร จะเห็นได4ว�าหลักธรรมอายุสองพันกว�าป}นี้ ไม�มี
คราวใดท่ีจะเรียกว�าล4าสมัย 
   ๑. ฉันทะ เพราะเหตุว�าทรงรักสิ่งท่ีทรงทํา จึงได4ทําสิ่งท่ีทําอยู�ในขณะนี้ 
   ๒. วิริยะ คือความพากเพียร ความพยายามไม�ย�อท4อ 
   ๓. จิตตะ คือความเอาพระทัยจดจ�อในสิ่งท่ีทรงทํา เพราะฉะนั้นท�านจึงทําได4 
   ๔. วิมังสา ทํางานแล4วไม�ท้ิง คอยตรวจสอบ ทบทวน ไตร�ตรอง พิจารณา  
  ดังนั้น หลักความสําเร็จ ปฏิบัติตามหลักธรรม ท่ีจะนําไปสู�ความสําเร็จแห�งกิจการ ท่ี 
เรียกว�า อิทธิบาท (ธรรมให4ถึงความสําเร็จ) ซ่ึงมี ๔ ข4อ คือ 
   ๑. ฉันทะ : รักงาน (การเห็นคุณค�า ความรัก ความพอใจ) คือ มีใจรัก พอใจจะทําสิ่ง
นั้น และทําด4วยใจรัก ต4องการทําให4เปJนผลสําเร็จอย�างดีแห�งกิจหรืองานท่ีทํา มิใช�สักว�าทําพอให4เสร็จ 
ๆ หรือ เพียงเพราะอย�างได4รางวัลหรือผลกําไร 

                                                           

๖๑ พุทธทาสภิกขุ, การงานท่ีเปxนสุข, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ"ธรรมสภา, ๒๕๔๙), หน4า ๓๐. 



 

 

๕๓ 

 

   ๒. วิริยะ : สู4งาน (ความเพียร เห็นเปJนความท4าทาย ใจสู4 ขยัน) คือ พากเพียรทํา 
ขยัน หม่ันประกบ หม่ันกระทําสิ่งนั้นด4วยความพยายามเข4มแข็งอดทน เอาธุระ ไม�ทอดท้ิง ไม�ท4อถอย 
ก4าวไปข4างหน4าจนกว�าจะสําเร็จ 
   ๓. จิตตะ : ใส�ใจงาน (ความคิด อุทิศตัวต�องาน ใจจดจ�อ จริงจัง) คือ เอาจิตฝ/กใฝ� ต้ัง
จิต รับรู4ในสิ่งท่ีทํา และทําสิ่งนั้นด4วยความคิดไม�ปล�อยจิตใจให4ฟุ�งซ�านเลื่อนลอย ใช4ความคิดในเรื่องนั้น
บ�อย ๆ เสมอ ๆ ทํากิจหรืองานนั้นอย�างอุทิศตัวอุทิศใจ 
   ๔. วิมังสา : ทํางานด4วยป/ญญา (ไตร�ตรอง พิสูจน" ทดสอบ ตรวจตรา ปรับปรุงแก4ไข) 
ใช4 ป/ญญาสอบสวน คือ หม่ันใช4ป/ญญาพิจารณาใคร�ครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข4อยิ่ง
หย�อน เกินเลยบกพร�องขัดข4องในสิ่งท่ีทํานั้น โดยรู4จักทดลอง วางแผน วัดผล คิดค4นวิธีแก4ไขปรับปรุง 
เปJนต4น เพ่ือจัดการและดําเนินงานนั้นให4ได4ผลดียิ่งข้ึนไป๖๒ 
  อิทธิบาท ๔ คือ ข4อธรรมะท่ีเปJนบันไดแห�งความสําเร็จในการปฏิบัติกิจทุกอย�างประกอบ
ไปด4วย ฉันทะ ความพอใจในเรื่องเราจะทํา วิริยะ ความเพียรไม�ท4อถอยในการประกอบกิจนั้น ๆ จิต
ตะ เอาใจใส�ไม�ทอดธุระในเรื่องนั้น ๆ วิมังสา จะต4องทํางานนั้นต�อไป บันไดสู�ความสําเร็จสี่ประการท่ี
กล�าวนี้ข4อสุดท4ายสําคัญสุด๖๓ 
 อิทธิบาท ๔ คือ ทางแห�งความสําเร็จ จุดเริ่มท่ีจะนําไปสู�ความสําเร็จ ถ4าเราพัฒนาคน
ถูกต4องอย�างท่ีว�ามนุษย"ไม�แปลกแยกจากความเปJนจริงของธรรมชาติต้ังแต�ข้ันพ้ืนฐานทุกอย�างก็
สอดคล4องไปกันได4หมดไม�มีอะไรเสียหายเม่ือเราวางฐานได4ดีแล4วเราก็ใช4หลักการต�างๆ ในการทํางาน
บนพ้ืนฐานแห�งความถูกต4องนั้นเม่ือพ้ืนฐานถูกต4องแล4วเราเอาธรรมะอะไรมาใช4ตอนนี้ก็เดินหน4าไป
ด4วยดี เช�น เอาหลักอิทธิบาทมาใช4ก็คือ หลักแห�งความสําเร็จ๖๔ 
  อิทธิบาท ๔ คือคุณธรรมท่ีจะนําผู4ประพฤติปฏิบัติให4ประสบความสําเร็จในสิ่งท่ีตน
ประสงค"ซ่ึงต4องไม�เหลือวิสัยคือสิ่งท่ีตนประสงค"นั้นต4องอยู�ในวิสัยท่ีอาจใช4ความเพียรพยายามทําให4
เกิดข้ึนได4มิใช�เปJนความเพ4อฝ/นท่ีไม�มีโอกาสประสบความสําเร็จคุณธรรมกลุ�มนี้เรียกว�า อิทธิบาท ๔๖๕ 
  อิทธิบาท ๔ คือ ใช4คุณธรรมนําทางสู�ความสําเร็จท่ีตนประสงค"ต4องมีความพึงพอใจมี
ความเพียรมีสมาธิจึงทําให4เกิดป/ญญาและหัวใจของการบริหารเชิงพุทธท่ีสําคัญท่ีสุด คือ พรหมวิหาร 
๔ ต4องมีท้ังเมตตา กรุณา ให4ความช�วยเหลือสั่งสอนผู4น4อยให4เรียนรู4ท่ีจะอยู�ด4วยตนเอง มีมุทิตา ปล�อย
ให4เขาเติบโตได4ไม�เข4า การแทรกแซงและอุเบกขา รู4จักความพอดีปล�อยว�างฝ�กจิตให4พอเพียงในสิ่งท่ีมีท่ี
เปJนนี้คือหลักธรรมประจําใจท่ีจะช�วยให4เราดํารงชีวิตและบริหารงานได4อย�างท่ีประเสริฐและบริสุทธิ์๖๖ 
                                                           

๖๒ พระพรหมคุณาภรณ" (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ"ครั้งท่ี ๔๖, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ"
กรมศาสนา, ๒๕๔๕), หน4า ๔๐. 

๖๓ หลวงพ�อป/ญญานันทภิกขุ, งานคือชีวิตชีวิตคืองานบันดาลสุข, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันบันลือ
ธรรม ,ม.ป.ป.), หน4า ๖๐. 
 ๖๔ พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมะกับการทํางาน, พิมพ"ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ"มูลนิธิพุทธธรรม,๒๕๔๓), หน4า ๗๙. 
 ๖๕ พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), อธิบายหลักธรรมตามหมวดจากนวโกวาท, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ"ธรรมสภา,๒๕๔๘), หน4า ๑๖๖. 

๖๖ พระธรรมโกศาจารย" (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), “ธรรมในใจของนักบริหารไฮโซ”, หนังสือพิมพMไทยรัฐ, 
(ฉบับวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑): ๘. 



 

 

๕๔ 

 

 ๒.๔.๒ องคMประกอบของหลักอิทธิบาท ๔ 
  ผู4วิจัยได4ทําการศึกษาค4นคว4าข4อมูลท่ีเก่ียวข4องกับองค"ประกอบของหลักอิทธิบาท ๔ จาก
แหล�งข4อมูลท่ีหลากหลาย เพ่ือให4เกิดความเข4าใจและเข4าถึงหลักอิทธิบาท ๔ อย�างถ�องแท4 ท้ังท่ีได4มี
นักวิชาการท่ีได4รับการยกย�องจากบุคคลท่ัวไปในด4านเปJนผู4มีความรู4ความสามารถเก่ียวกับหลักอิทธิ
บาท ๔ ได4กล�าวถึงองค"ประกอบของหลักอิทธิบาท ๔ ไว4ดังนี้ 
  องค"ประกอบของอิทธิบาท ๔ ดังนี้๖๗ 
   ๑. ฉันทะ แปลว�า ความพอใจ ได4แก� ความมีใจรักในสิ่งท่ีทํา และพอใจใฝ�รักใน
จุดหมายของสิ่งท่ีทํานั้นอยากทําสิ่งนั้น ๆ ให4สําเร็จอยากให4งานนั้นหรือสิ่งนั้นบรรลุ พูดง�าย ๆ ว�ารัก
งานและรักจุดหมายของงาน พูดให4ลึกลงไปในทางธรรมว�า ความรักความใส�ใจปรารถนาต�อภาวะดีงาม
เต็มเป} ยมสมบูรณ" ซ่ึงเปJนจุดหมายของสิ่งท่ีกระทําหรือจะเข4าให4ถึงได4ด4วยการกระทํานั้น อยากให4สิ่ง
นั้น ๆ เข4าถึงหรือดํารงอยู�ในภาวะท่ีดีท่ีงดงามท่ีประณีต ท่ีสมบูรณ"ท่ีสุดของมันหรืออยากให4ภาวะดีงาม
เต็มเป} ยมสมบูรณ"ของสิ่งนั้น ๆ ของงานนั้นอยากทําให4สําเร็จตามจุดหมายท่ีดีงามนั้น เม่ือเห็นสิ่งนั้น
หรืองานนั้นกําลังเดินหน4าไปสู�จุดหมาย ก็เกิดป�ติเปJนความอ่ิมเอมใจ เม่ือสิ่งหรืองานท่ีทําบรรลุ
จุดหมายก็ได4รับความโสมนัสเปJนความฉํ่าชื่นใจท่ีพร4อมด4วยความรู4สึกโปร�งโล�งผ�องใส เบิกบานแผ�
ออกไปเปJนอิสระไร4ขอบเขต 
  ถ4าสามารถปลุกเร4าฉันทะให4เกิดอย�างแรงกล4า เกิดความรักในคุณค�าความดีงาม 
ความสมบูรณ"ของสิ่งนั้นหรือจุดหมายนั้นอย�างเต็มท่ีแล4ว คนก็จะทุ�มเทชีวิตจิตใจอุทิศให4แก�สิ่งนั้น เม่ือ
รักแท4ก็มอบใจให4อาจถึงขนานยอมสละชีวิตเพ่ือสิ่งนั้นได4 เม่ือมีฉันทะแล4วก็ต4องทําการสิ่งนั้น ให4ดีท่ีสุด
ให4สําเร็จผลอย�างดีท่ีสุดของสิ่งนั้นของงานนั้น ไม�ห�วงพะวงกับสิ่งล�อเร4าหรือผลตอบแทนท้ังหลาย 
จิตใจมุ�งแนวแน� ม่ันคงในการดําเนินสู�จุดหมาย เดินเรียบสมํ่าเสมอ ไม�ซ�าน ไม�ส�าย ฉันทะสมาธิ จึง
เกิดข้ึนโดยนัยนี้ และพร4อมนั้น 
   ๒. วิริยะ แปลว�า ความอาจหาญ แกล4วกล4า บากบ่ัน ก4าวไป ใจสู4 ไม�ย�อท4อไม�หวั่น
กลัวต�ออุปสรรคและความยากลําบาก เม่ือคนรู4ว�าสิ่งใดมีคุณค�าควรแก�การบรรลุถึง ถ4าวิริยะเกิดข้ึนแก�
เข4าแล4วแม4ได4ยินว�าจุดหมายจะบรรลุถึงได4ยากนัก มีอุปสรรคมาก หรืออาจใช4เวลายาวนานเท�านั้นป}
เท�านี้เดือนเขาก็ไม�ท4อถอยกลับเห็นเปJนสิ่งท4าทายท่ีเขาจะเอาชนะให4ได4ให4สําเร็จ คนท่ีมีความเพียร 
เท�ากับมีแรงหนุนเวลาทํางานหรือปฏิบัติธรรมก็ตาม จิตใจจะแน�วแน�ม่ันคง พุ�งตรงต�อจุดหมาย สมาธิก็
เกิดข้ึนได4เรียกว�าเปJน วิริยะสมาธิ 
   ๓. จิตตะ แปลว�า ความคิดจดจ�อ หรือเอาใจฝ/กใฝ� ได4แก� ความมีจิตผูกพัน จดจ�อเฝ�า
คิดเรื่องนั้นใจอยู�กับงานนั้น ไม�ปล�อย ไม�ห�างไปไหน ถ4าจิตตะเปJนไปอย�างแรงกล4าในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรืองาน อย�างใดอย�างหนึ่ง คนผู4นั้นจะไม�สนใจรับรู4เรื่องอ่ืน ๆ ใครพูดอะไรเรื่องอ่ืน ๆ ไม�สนใจ แต�ถ4า
พูดเรื่องงานนั้น จะสนใจเปJนพิเศษโดยทันที บางทีจัดทําเรื่องนั้น งานนั้น ขลุกง�วนอยู�ได4ท้ังวันท้ังคืน 
ลืมกินลืมนอน ความมีใจฝ/กใฝ�เช�นนี้ย�อมทําให4สมาธิเกิดข้ึน จิตจะแน�วแน� แนบสนิทในจิตท่ีทํา มีกําลัง
มากเฉพาะสําหรับกิจนั้น เรียกว�าเปJนจิตตะสมาธิ 

                                                           

 ๖๗ พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมะกับการทํางาน, พิมพ"ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ"มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓), หน4า ๗๙.  



 

 

๕๕ 

 

   ๔. วิมังสา แปลว�า ความสอบสวนไตร�ตรอง ได4แก� การใช4ป/ญญาพิจารณาหม่ัน
ใคร�ครวญตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบข4อยิ่งหย�อน เกินเลย บกพร�องหรือขัดข4อง เปJนต4นในกิจท่ีทํา 
รู4จักทดลองและคิดค4นหาทางแก4ไขและปรับปรุง ข4อนี้เปJนการใช4ป/ญญาชักนําสมาธิซ่ึงจะเห็นได4ไม�ยาก
คนมีวิมังสาเปJนพวกชอบคิด ค4นหาเหตุผล ชอบสอบสวนทดลอง เม่ือทําอะไร ก็คิดพิจารณาทดสอบ
ไปเช�นคิดว�าผลนี้เกิดจากเหตุอะไรทําไมจึงเปJนอย�างนี้ ผลนี้เกิดจากป/จจัยท่ีเปJนองค"ประกอบเหล�านี้
เท�านี้ถ4าชักองค"ประกอบนี้ออกเสียจะเปJนอย�างนี้ ถ4าเพ่ิมองค"ประกอบนี้เข4าไปแทนจะเกิดผลอย�างนี้ 
ลองเปลี่ยนองค"ประกอบนั้นแล4ว ไม�เกิดผลอย�างท่ีคาดหมาย เปJนเพราะอะไร จะแก4ไขจุดไหน เปJนเหตุ
ให4จิตแน�วแน�แล�นด่ิงไปกับเรื่องท่ีพิจารณา ไม�ฟุ�งซ�านไม�วอกแวก เรียกว�าเปJนวิมังสาสมาธิ 
 อิทธิบาท ๔ คือคุณเครื่องให4ถึงความสําเร็จ คุณธรรมท่ีนําไปสู�ความสําเร็จแห�งผลท่ีมุ�ง
หมายมี ๔ อย�าง คือ ๑. ฉันทะ ความพอใจ คือความต4องการท่ีจะทํา ใฝ�ใจรักจะทําสิ่งนั้นอยู�เสมอและ
ปรารถนาจะทําให4ผลดียิ่ง ๆ ข้ึนไป ๒. วิริยะความเพียร คือ ขยันหม่ัน ประกอบสิ่งนั้นด4วยความพยายาม
เข4มแข็ง อดทน เอาธุระไม�ท4อถอย ๓. จิตตะ ความคิดมุ�งไป คือ ต้ังจิตรับรู4ในสิ่งท่ีทําและทําในสิ่งนั้น
ด4วยความคิด เอาจิตฝ/กใฝ�ไม�ปล�อยให4ฟุ�งซ�านเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให4สิ่งท่ีทํา ๔. วิมังสา ความ
ไตร�ตรอง หรือทดลอง คือ หม่ันใช4ป/ญญาพิจารณาใคร�ครวญตรวจหา เหตุผลและตรวจสอบข4อยิ่ง
หย�อนในสิ่งท่ีทํานั้น มีการวางแผนวัดผล คิดค4นวิธีแก4ไขปรับปรุง เปJนต4น๖๘ 
 คําแปลของอิทธิบาท ๔ มี ๒ ทาง คือ หนึ่ง แปลว�า ข4อปฏิบัติท่ีให4รู4ฤทธิ์ (Basic of 
Psychic Power) อีกอย�างหนึ่งแปลว�า ข4อปฏิบัติท่ีให4บรรลุถึงความสําเร็จ (Low of Success) และ
กล�าวถึงความหมายของอิทธิบาท ๔ ไว4อีกว�า เปJนคุณให4บรรลุความสําเร็จ ๔ อย�าง ได4แก� ฉันทะ 
ความพอใจรักใคร�ในสิ่งนั้น วิริยะความเพียร จิตตะ เอาใจใส� วิมังสา ใช4ป/ญญาพิจารณาสอบสวน๖๙ 
 อิทธิบาท ๔ คือ คุณธรรม ๔ ประการท่ีเปJนฐานนําไปสู�ความสําเร็จ ดังนี้ 
  ๑. ฉันทะ ความพอใจ ความพึงใจท่ีจะกระทํากิจใด ๆ เพ่ือท่ีให4ได4รับผลสําเร็จตาม
ปรารถนา 
   ๒. วิริยะ ความเพียร คือ มีความขยันหม่ัน เพียรท่ีจะกระทํากิจใด ๆ ท่ีได4 ต้ัง
ปรารถนาไว4แล4วและได4มีความพอใจ พึงใจ กระทําแล4วให4สําเร็จลุล�วงตามปรารถนา 
   ๓. จิตตะ จิตจดจ�อ คือ มีสติ มีสมาธิ ในการท่ีจะกระทํากิจใด ๆ ท่ีต้ังปรารถนาไว4
แล4วได4มีความพอใจ พึงใจก�อกิจกรรมนั้นแล4วได4ใช4ความเพียรพยายามแล4ว ก็ต4องใช4กําลังใจ กําลัง
ความคิดกําลังสติป/ญญา และสมาธิ ไม�หันเหไปทางอ่ืน การกระทํากิจนั้น ๆ ให4สําเร็จลุล�วงไปตาม
ปรารถนา 
   ๔. วิมังสา ความไตร�ตรอง ทดสอบ ทดลอง พินิจพิจารณา เม่ือกระทําสิ่งใด ๆ แล4ว
ย�อมประสบป/ญหา ใหญ�บ4างเล็กบ4าง ก็ต4องใช4การใคร�ครวญพิจารณาถึงป/ญหาต�าง ๆ เหล�านั้นด4วย
อุบายป/ญญา ต้ังข4อสมมติฐานเปJนเหตุ เพ่ือท่ีจะหาป/จจัยองค"ประกอบในสิ่งท่ีตนรู4มาเปJนข4อ
เปรียบเทียบเชิงกระทบ เพ่ือท่ีจะสามารถแก4ไขป/ญหาท่ีเกิดข้ึนได4 และทําการทดสอบทดลอง สามารถ
                                                           

๖๘ พระพรหมคุณาภรณ", (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรM ฉบับประมวลธรรม, พิมพ"รวมเล�ม 
3 ภาค ครั้งท่ี ๑๕, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ"จันทร"เพ็ญ, ๒๕๕๐), หน4า ๑๖๐/๒๓๑. 

๖๙ สุชีพ ปุญญานุภาพ, คุณลักษณะพิเศษแห�งพระพุทธศาสนา, พิมพ"ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ"มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน4า ๖๗๖.  



 

 

๕๖ 

 

ให4ผลได4จริงตามท่ีต้ังข4อสมมุติหรือไม� กระทําซํ้าแล4วซํ้าอีกจนมีความแน�ใจ จนสามารถประสบกับ
ความสําเร็จได4ตามปรารถนาต้ังใจ๗๐ 
 ๒.๔.๓ อิทธิบาท ๔ ท่ีปรากฏในพระไตรปyฎก 
  จากการทบทวนเอกสารปรากฏว�า มีนักวิชาการและผู4วิจัยได4ศึกษาและอธิบายถึงอิทธิ
บาท ๔ ท่ีปรากฏในพระไตรป�ฎกไว4หลายท�าน ดังนี้ 
  ในพระพุทธศาสนานั้น สมาธิท่ีเกิดจากฉันทะและความเพียรท่ีมุ�งม่ัน เจริญอิทธิบาท
ประกอบด4วย วิริยสมาธิปธานสังขารหมายถึง สมาธิท่ีเกิดจากวิริยะและความเพียรสร4างสรรค" เจริญ
อิทธิบาทประกอบด4วย จิตตสมาธิปธานสังขาร หมายถึง สมาธิท่ีเกิดจากจิตตะและความเพียร
สร4างสรรค" เจริญอิทธิบาทประกอบด4วย วิมังสาสมาธิปธานสังขาร หมายถึง สมาธิท่ีเกิดจากวิมังสา
และความเพียรสร4างสรรค" เพราะฉะนั้น อิทธิบาท ๔ มีองค"ประกอบ๗๑ ดังนี้ ฉันทสมาธิ หมายถึงสมาธิ
ท่ีเกิดจากฉันทะ วิริยะ หมายถึง การปรารภความเพียรทางใจ สัมมาวายามะ จิต หมายถึง มโนมานัส 
มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ความบากบ่ัน ความต้ังหน4า ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน 
ความเข4มแข็ง ความก4าวไปอย�างไม�ท4อถอย ความไม�ทอดท้ิงธุระ ความประคับประคองธุระไว4ด4วยดี 
วิริยะ วิริยินทรย" วิริยะพละสัมมาวายามะ วิมังสา หมายถึง ป/ญญา กิริยาท่ีรู4ชัด ความไม�หลงความ
วิจัยธรรม สัมมาทิฎฐิสมาธิหมายถึง ความต้ังอยู�แห�งจิต ความดํารงอยู�แห�งจิต ความไม�ส�ายไปแห�งจิต 
ความไม�ฟุ�งซ�านแห�งจิต ภาวะท่ีจิตไม�ส�ายไป ความสงบ สัมมาสมาธิ (สภาวะท่ีจิตมีอารมณ"เดียว) 
  นอกจากนี้ องค"พระสัมมาสัมพุทธเจ4า ได4ตรัสถึง อิทธิบาท ซ่ึงได4ทรงแสดงพระธรรม
เทศนาท่ีปรากฏในพระอภิธรรมป�ฎก ดังนี้ 
  อิทธิบาท ๔ ได4แก� ภิกษุในธรรมวินัยนี้๗๒ 
   ๑) เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด4วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร 
  ๒) เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด4วยวิริยสมาธิและปธานสังขาร 
   ๓) เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด4วยจิตตสมาธิและปธานสังขาร 
   ๔) เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด4วยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร 
  หลักธรรมท่ีทําให4ผู4ปฏิบัติบรรลุถึงความสําเร็จท้ังในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
ต4องประกอบด4วยคุณสมบัติตามหลักอิทธิบาทท้ัง ๔ ประการ ซ่ึงองค"สมเด็จพระสัมมาสัมมพุทธเจ4า
พระองค"ได4ทรงปฏิบัติมาด4วยพระองค"เองและได4ทรงตรัสสั่งสอนให4พุทธบริษัทได4รู4และปฏิบัติตามจน
เปJนท่ีประจักษ"ชัดแจ4งและเห็นจริงตามคําสั่งสอนของพระองค" ดังนั้นท่ีมาและความหมายของหลัก
อิทธิบาทจึงมีปรากฏตามในพุทธพจน" ดังนี้ 
  อิทธิบาท ๔ ได4แก� ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
   ๑) เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด4วยฉันทาสมาธิและปธานสังขาร 
   ๒) เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด4วยวิริยสมาธิและปธานสังขาร 
   ๓) เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด4วยจิตตสมาธิและปธานสังขาร 
                                                           

๗๐ ปริญญ" จงวัฒนา, พุทธธรรมเพ่ือกัลยาณมิตร, (กรุงเทพมหานคร: บจก. ศิลป�สยามบรรจุภัณฑ"
และการพิมพ", ๒๕๕๐), หน4า ๑๔๔–๑๔๕. 

๗๑ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๔๗/๒๙๒.  
๗๒ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๔๓๑–๔๖๕/๓๔๒–๓๕๗.  



 

 

๕๗ 

 

   ๔) เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด4วยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร๗๓ 
 ในมหาปรินิพพานสูตร พระผู4มีพระภาคเจ4าทรงแสดงอานุภาพของอิทธิบาท ๔ ประการ
ไว4ว�า อานนท" กรุงราชคฤห"น�ารื่นรมย" ภูเขาคิชฌกูฏน�ารื่นรม อิทธิบาท ๔ ผู4ใดผู4หนึ่งเจริญทําให4มาก
แล4ว ทําให4เปJนดุจยานแล4ว ทําให4เปJนท่ีต้ังแล4ว ให4ต้ังม่ันแล4ว สั่งสมแล4ว ปรารภดี ผู4นั้นเม่ือมุ�งหวัง พึง
ดํารงอยู�ได4หนึ่งกัลป�หรือเกินกว�าหนึ่งกัลป� อิทธิบาท ๔ ตถาคตเจริญทําให4มากแล4ว ทําให4เปJนดุจยาน
แล4ว ทําให4เปJนท่ีต้ังแล4ว ให4ต้ังม่ันแล4ว สั่งสมแล4ว ปรารภดีแล4ว ตถาคตเม่ือมุ�งหวังพ่ึงดํารงอยู�ได4หนึ่ง
กัลป�หรือเกินกว�าหนึ่งกัลป�๗๔ 
  ในชนวสภสูตร สนังกุมารพรหม ได4กล�าวถึงการเจริญอิทธิบาท ๔ ประการ โดยพวกเทพ
ชั้นดาวดึงส"ได4กล�าวว�า พระผู4มีพระภาคผู4ทรงรู4ทรงเห็น เปJนพระอรหันต"สัมมาสัมมพุทธเจ4าพระองค" 
นั้น ทรงบัญญัติอิทธิบาท ๔ ประการนี้ แม4ท่ีทรงบัญญัติไว4อย�างดี ก็เพียงเพ่ือเพ่ิมพูนความสําเร็จ 
เพ่ือให4ชํานาญในเรื่องความสําเร็จ เพ่ือพลิกแพลงให4เกิดความสําเร็จภิกษุในธรรมวินัยนี้๗๕ 
   ๑) เจริญอิทธิบาท คือฉันทสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจากฉันทะและความเพียร
สร4างสรรค") 
   ๒) เจริญอิทธิบาท คือวิริยสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจากวิริยะและความเพียร
สร4างสรรค") 
   ๓) เจริญอิทธิบาท คือจิตตสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจากจิตตะและความเพียร
สร4างสรรค") 
   ๔) เจริญอิทธิบาท คือวิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจากวิมังสาและความ
เพียรสร4างสรรค") 
 โดยเนื้อความในชนวสภสูตรดังท่ีได4กล�าวมานี้ แสดงถึงอานิสงส"ของการเจริญอิทธิบาท
ธรรมเพ่ือเพ่ิมพูนความสําเร็จ เพ่ือเพ่ิมพูนความชํานาญซ่ึงก�อให4เกิดความสําเร็จ ตลอดท้ังการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู�ความสําเร็จตามสมประสงค" 
  ในพระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล�าวถึง การเจริญอิทธิ
บาทท่ีประกอบด4วยฉันทสมาธิและปธานสังขารดังนี้ 
  ภิกษุเจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด4วยฉันทสมาธิและปธานสังขารเปJนอย�างไร ถ4าภิกษุทํา
ฉันทะให4เปJนอธิบดีแล4วได4สมาธิ ได4เอกัคคตาจิต นี้เรียกว�า ฉันทสมาธิ 
  ภิกษุนั้นสร4างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ�งม่ันเพ่ือป�องกันบาป
อกุศลธรรมท่ียังไม�เกิดมิให4เกิด 
  ภิกษุนั้นสร4างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ�งม่ันเพ่ือละบาปอกุศล
ธรรมท่ีเกิดข้ึนแล4ว 
  ภิกษุนั้นสร4างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียง ประคองจิต มุ�งม่ันเพ่ือยังกุศลธรรมท่ี 
ยังไม�เกิดให4เกิด 

                                                           

๗๓ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๔๓๑/๓๔๒. 
๗๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๗๙/๑๒๗. 
๗๕ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๘๗/๒๑๘. 



 

 

๕๘ 

 

  ภิกษุนั้นสร4างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ�งม่ันเพ่ือความดํารงอยู� ไม�
เลือนหาย ภิยโยภาพ ไพบูลย" เจริญเต็มท่ีแห�งกุศลธรรมท่ีเกิดแล4วธรรมเหล�านี้เรียกว�าปธานสังขาร
ประมวลย�อฉันทสมาธิและปธานสังขารเข4าเปJนอย�างเดียวกัน จึงนับได4ว�าฉันทสมาธิและปธานสังขาร 
ด4วยประการฉะนี้๗๖ 
 จากการทบทวนเอกสารดังกล�าวสรุปอิทธิบาท ๔ ท่ีใช4สําหรับการศึกษาครั้ งนี้
ประกอบด4วย ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความคิดมุ�งไป) วิมังสา (ความไตร�ตรอง) 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๔ องค"ประกอบของอิทธิบาท ๔ 
 

 ๒.๔.๕ ความหมายขององคMประกอบอิทธิบาท ๔ 
 ฉันทะ (ความพอใจ) หมายถึง ความต4องการท่ีจะทํางานนั้นให4ประสบความสําเร็จอย�างดี 
ใฝ�ใจรักจะทําสิ่งนั้นอยู�เสมอและปรารถนาจะทําให4ได4ผลดียิ่ง ๆ ข้ึนไป เม่ือผลงานสําเร็จจึงเกิด
ความรู4สึกพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จของงานนั้น ๆ 
  วิริยะ (ความเพียร) หมายถึง ความขยันหม่ันเพียร ประกอบสิ่งนั้นด4วยความพยายาม 
เข4มแข็ง อดทน ไม�ท4อถอยเพ่ือมุ�งไปสู�ความสําเร็จ และความสําเร็จของงานนั้นก็เกิดจากความพยายาม
บวกกับความสามารถของตนด4วย 
  จิตตะ (ความคิดมุ�งไป) หมายถึง ต้ังจิตรับรู4ในสิ่งท่ีทําและทําสิ่งนั้นด4วยความคิด เอาจิต
ฝ/กใฝ� ไม�ปล�อยใจให4ฟุ�งซ�านเลื่อนลอยไป อุทิศหัวใจให4แก�สิงท่ีทํา เอาใจใส�ต้ังใจจริงท่ีจะปฏิบัติหน4าท่ี
ซ่ึงได4รับมอบหมาย มีการวางแผนงานอย�างละเอียดรอบคอบ เพ่ือให4บรรลุเป�าหมายท่ีกําหนดไว4 
  วิมังสา (ความไตร�ตรอง) หมายถึง การหม่ันใช4ป/ญญาพิจารณาใคร�ครวญตรวจหาเหตุผล
และตรวจสอบข4อยิ่งหย�อนในสิ่งท่ีทํานั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค4นวิธีแก4ไขปรับปรุง และหรือการ
จัดทํามาตรฐานใหม� ซ่ึงถือเปJนพ้ืนฐานของการยกระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 

                                                           

๗๖ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๔๓๒/๓๔๒. 

อิทธิบาท ๔ 

จิตตะ (ความต้ังใจม่ัน) 

ฉันทะ (ความพอใจ) 

วิริยะ (ความเพียร)  

วิมังสา (ความไตร�ตรอง) 



 

 

๕๙ 

 

๒.๕ บริบทพ้ืนที่วิจัย 
 ๒.๕.๑ ประวัติความเปxนมา๗๗ 
  นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร"ให4ข4อสันนิษฐานโดยสรุปว�า จังหวัดบุรีรัมย"เคยเปJน
ท่ีต้ังอาณาจักรอันยิ่งใหญ� รุ�งเรืองมาต้ังแต�สมัยทวาราวดี (พุทธศตวรรษท่ี ๑๒–๑๖) เชื่อมต�อจนถึง
สมัยลพบุรี (พุทธศตวรรษท่ี ๑๖–๑๘) จากนั้นก็เริ่มเสื่อมอํานาจลงและแตกแยก อาจจะด4วยเหตุภัย
ธรรมชาติหรือสงคราม ประชาชนกระจายออกไปต้ังชุมชนเล็ก ๆ ตามป�าหรือชายแดนเรียกว�า “เขมร
ป�าดง” 
  สมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๙ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลกมหาราช ขณะ
ดํารงพระยศเจ4าพระยาจักรี เสด็จฯ มาทรงจัดระเบียบการปกครองเมืองนางรอง รวบรวมผู4คนเมือง 
ตลุง เมืองสุรินทร" เมืองสังขะ และเมืองขุขันธ" ก�อต้ังเปJนเมืองใหม� ณ ชัยภูมิป�าทุ�งต4นแป¥ะเรียกว�า 
“เมืองแป¥ะ” คือเมืองบุรีรัมย"ป/จจุบัน ความชอบครั้งนี้ ได4รับพระราชทานพระอิสริยศ เปJนสมเด็จ
เจ4าพระยามหากษัตริย"ศึก พ.ศ. ๒๔๕๐ ได4มีพระบรมราชโองการโปรดเกล4าฯ ให4กระทรวงมหาดไทย
ปรับปรุง หัวเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให4มณฑลนครราชสีมาประกอบด4วย ๓ เมือง ๑๗ อําเภอ 
คือ เมืองนครราชสีมา ๑๐ อําเภอ เมืองชัยภูมิ ๓ อําเภอ และเมืองบุรีรัมย" ๔ อําเภอ คือ นางรอง   
พุทไธสง ประโคนชัย และรัตนบุรี (ป/จจุบันอยู�ในเขตการปกครองของจังหวัดสุรินทร") ต�อมาได4มีการ
ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ ข้ึนยุบมณฑล และจัดระเบียบ
บริหารราชการ ออกเปJนจังหวัดและอําเภอ เมืองบุรีรัมย"จึงมีฐานะเปJน “จังหวัดบุรีรัมย"” แต�นั้นเปJน
ต4นมา 
  จังหวัดบุรีรัมย" หมายถึงเมืองแห�งความรื่นรมย"เปJนจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
ท่ีมีทรัพยากรการท�องเท่ียวท่ีสําคัญน�าเท่ียว โดยเฉพาะอย�างยิ่งแหล�งโบราณสถานศิลปะแบบขอม
โบราณท่ีมีอยู�มากมายกระจายอยู�ในพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด อีกท้ังยังเปJนท่ีรู4จักในฐานะเมืองเกษตรกรรมและ
หัตถกรรม เพราะเปJนแหล�งปลูกข4าวหอมมะลิท่ีมีคุณภาพดี และเปJนแหล�งทอผ4าไหมท่ีสวยงามและมี
ชื่อเสียง นอกจากนี้ด4วยสภาพพ้ืนท่ีต้ังมีอาณาเขตติดต�อกับประเทศเพ่ือนบ4าน จึงทําให4มีความ
หลากหลายของเชื้อชาติซ่ึงก�อให4เกิดความหลากหลายของประเพณีวัฒนธรรม จนทําให4เปJนท่ีรู4จัก
โดยท่ัวไปดังคําขวัญของจังหวัดท่ีว�า “เมืองปราสาทหิน ถ่ินภูเขาไฟ ผ้ําไหมสวย รวยวัฒนธรรม” 
  ขณะเดียวกันบุรีรัมย"ก็มีบทบาทสําคัญในด4านอุตสาหกรรมอีกสถานะหนึ่ง เพราะเปJน
แหล�งผลิตหินก�อสร4างแหล�งใหญ�ท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดของประเทศ โดยเฉพาะในย�านอําเภอเมืองบุรีรัมย" 
อําเภอนางรอง และอําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ สามารถส�งหินจําหน�ายให4แก�จังหวัดต�าง ๆ ในเขตภาค
อีสานตอนล�างและภาคอ่ืน ๆ 
 
 
 
 

                                                           

 
๗๗ สํานักงานจังหวัดบุรีรัมย", กลุ�มงานยุทธศาสตร"และข4อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด, แผนพัฒนา

จังหวัด ๔ ปb (ปb ๒๕๖๑-๒๕๖๔) จังหวัดบุรีรัมยM, (๒๕๕๙) อัดสําเนา, หน4า ๔.  



 

 

๖๐ 

 

 ๒.๕.๒ พ้ืนท่ีจังหวัด๗๘ 
  จังหวัดบุรีรัมย" มีเนื้อท่ีรวมท้ังสิ้น ๑๐,๓๙๓.๙๔๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๖,๔๕๑,๑๗๘.๑๒๕     
ไร� คิดเปJนร4อยละ ๖.๑๑ ของพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคิดเปJนร4อยละ ๒.๐๑ ของพ้ืนท่ี
ประเทศไทย 
   ๑) พรมแดน จังหวัดบุรีรัมย" มีพรมแดนโดยรอบยาวประมาณ ๖๓๘ กิโลเมตร เปJน
พรมแดนท่ีเปJนธรรมชาติ ท้ังสิ้น คือ ใช4แนวสันเขาแบ�งเขตยาวประมาณ ๑๗๐ กิโลเมตร คิดเปJนร4อย
ละ ๒๔.๘๙ พรมแดนท่ีเปJนลําน้ํายาวประมาณ ๓๖๓ กิโลเมตร คิดเปJนร4อยละ ๕๓.๑๕ และใช4
เส4นแนวตรงในท่ีราบเปJนแนวพรมแดนอีก ๑๕๐ กิโลเมตร คิดเปJนร4อยละ ๒๑.๙๖ 
   ๒) รูปร�าง รูปร�างของจังหวัดบุรีรัมย" มีความยาวมากกว�าความกว4าง กล�าวคือ วัด
ความยาวของจังหวัดจากแผนท่ีภูมิศาสตร" อัตราส�วน ๑ : ๒๕๐,๐๐๐ ของกรมแผนท่ีทหารได4
ประมาณ ๑๘๒ กิโลเมตร ส�วนความกว4างวัดได4ประมาณ ๙๐ กิโลเมตร ในทางภูมิศาสตร"การเมืองได4
วิเคราะห"รูปร�างท่ีดีของพ้ืนท่ีไว4ว�า จะต4องมีความยาวและความกว4างเท�ากันหรือ ยาว : กว4าง เท�ากับ ๑ 
ซ่ึงรูปร�างของพ้ืนท่ีดังกล�าวอาจเกือบกลม หรือ เปJนสี่เหลี่ยมจัตุรัส เม่ือพิจารณารูปร�างของจังหวัด
บุรีรัมย"แล4วจะมีรูปร�างคล4ายเต�า มีหัวอยู�ทางตอนบนและลําตัวอยู�ทางตอนกลางและตอนใต4 ถ4าคิด
ตามสัดส�วนความยาวต�อความกว4างแล4ว จะมีค�าประมาณ ๒.๐๒ ซ่ึงเปJนรูปร�างท่ีไม�ดี คือ ไม�กะทัดรัด 
เพราะจะมีรูปร�างยาวรีในตอนบนแล4วแผ�กว4างทางตอนกลางและตอนใต4 จึงทําให4เกิดข4อเสียในด4าน
ต�าง ๆ การสื่อสารโทรคมนาคมไม�สะดวก ยากแก�การพัฒนา เสียค�าใช4จ�ายในการพัฒนาสูง ตลอดจน
การดูแล ของเจ4าหน4าท่ีไม�ท่ัวถึง 
  ๒.๕.๓ ลักษณะภูมิประเทศ๗๙ 
  ลักษณะพ้ืนท่ี 
  ภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปJนท่ีราบสูงทางตอนใต4 บริเวณอําเภอละหานทราย อําเภอโนนดิน
แดง และอําเภอบ4านกรวด มีเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรัก ก้ันพรมแดนระหว�างประเทศ
ไทยกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย พ้ืนท่ีลาดจากทิศใต4ลงไปทางทิศเหนือมีลักษณะเปJนลูกคลื่น
น4อย ๆ เปJนท่ีราบข้ันบันไดช�องเขา และภูมิประเทศท่ีเกิดจากภูเขาไฟ ลักษณะภูมิประเทศท่ีสําคัญ
แบ�งได4 ๓ ลักษณะ คือ 
   ๑) พ้ืนท่ีสูงและภูเขาทางตอนใต4 เปJนพ้ืนท่ีลอนลึก ภูเขาและช�องเขาบริเวณเทือกเขา
พนมดงรักมีความสูงต้ังแต� ๒๐๐ เมตรจากระดับน้ําทะเล ครอบคลุมพ้ืนท่ีร4อยละ ๒๕ ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
ได4แก� บริเวณด4านตะวันตกของอําเภอหนองหงส" ตอนใต4ของอําเภอโนนสุวรรณ อําเภอหนองก่ี อําเภอ
นางรอง อําเภอปะคา อําเภอละหานทราย อําเภอบ4านกรวด และอําเภอโนนดินแดง 
   ๒) พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนต้ืนตอนกลางของจังหวัด ความสูงประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ เมตร 
จากระดับน้ําทะเลปานกลาง พ้ืนท่ีจะทอดขนานเปJนแนวยาวทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณร4อยละ ๖๐ ของพ้ืนท่ีจังหวัด ได4แก� บริเวณอําเภอประโคนชัย อําเภอ
                                                           

 
๗๘ สํานักงานจังหวัดบุรีรัมย", กลุ�มงานยุทธศาสตร"และข4อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด, แผนพัฒนา

จังหวัด ๔ ปb (ปb ๒๕๖๑-๒๕๖๔) จังหวัดบุรีรัมยM, (๒๕๕๙) อัดสําเนา, หน4า ๖. 
 ๗๙ สํานักงานจังหวัดบุรีรัมย", กลุ�มงานยุทธศาสตร"และข4อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด, แผนพัฒนา

จังหวัด ๔ ปb (ปb ๒๕๖๑-๒๕๖๔) จังหวัดบุรีรัมยM, (๒๕๕๙) อัดสําเนา, หน4า ๗.   



 

 

๖๑ 

 

พลับพลาชัย อําเภอเมืองบุรีรัมย" อําเภอห4วยราช อําเภอลาปลายมาศ อําเภอคูเมือง อําเภอกระสัง 
อําเภอบ4านด�าน และบางส�วนของอําเภอนางรอง อําเภอหนองก่ี อําเภอหนองหงส" อําเภอสตึก อําเภอ
พุทไธสง อําเภอนาโพธิ์ อําเภอบ4านใหม�ไชยพจน" อําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย" อําเภอชานิ 
และอําเภอแคนดง 
  ๓) พ้ืนท่ีราบลุ�มริมฝ/ งแม�น้ํามูล มีความสูงเฉลี่ยตํ่ากว�า ๑๕๐ เมตร ได4แก� พ้ืนท่ี
บริเวณอําเภอพุทไธสง อําเภอคูเมือง และอําเภอสตึก 
 ๒.๕.๔ ข�อมูลเศรษฐกิจ๘๐ 
 สภาพทางเศรษฐกิจ โครงสร4างทางเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย" ข้ึนกับการผลิต ๔ สาขา
หลัก ได4แก� สาขาเกษตร สาขาการค4า สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการบริการ 
   ๑) ภาคการเกษตร ด4านการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย"มีพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ๔ ชนิด 
เช�น ข4าว อ4อย มันสาปะหลัง และยางพารา โดยมีแนวโน4มการผลิตเพ่ิมข้ึน 
  ๒) ภาคอุตสาหกรรม ข4อมูล ป} ๒๕๕๘ มีโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน ๕๔๘ แห�ง 
เงินลงทุน ๒๕,๗๗๕.๑๐ ล4านบาท เพ่ิมข้ึนจากป}ก�อนท่ีมีมูลค�าการลงทุน ๒๐,๕๖๐.๗๘ ล4านบาท ส�วน
ใหญ�เปJนโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร เช�น โรงสีข4าว โรงงานแปรรูปมันสําปะหลัง โรงงานน้ําตาล 
โรงงานผลิตยางแผ�น ยางแท�ง เปJนต4น การลงทุนส�วนใหญ�เปJนภาคการเกษตร รองลงมาได4แก� อาหาร 
เครื่องด่ืม เสื้อผ4า และเครื่องแต�งกาย 
  ๓) ภาคการพาณิชยกรรม รวมถึงการค4าและบริการ ธุรกิจการค4าท่ีสําคัญในจังหวัด 
คือ ธุรกิจค4าส�ง ประเภทวัตถุดิบยานยนต"/อุปกรณ"ชิ้นส�วน สิ่งทอ วัสดุก�อสร4าง มูลค�าประมาณ ร4อยละ 
๖๐ และธุรกิจค4าปลีก 
   ๔) ภาคการท�องเท่ียว แหล�งท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย"เปJนการท�องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร"เก่ียวกับอารยธรรมขอมโบราณ เช�น ปราสาทเขาพนมรุ4ง ปราสาทเมืองตํ่า เขาอังคาร 
เขาปลายบัด บุรีรัมย"เปJนเมืองภูเขาไฟ มีภูเขาไฟท่ีดับแล4ว จํานวน ๖ แห�ง มีปล�องภูเขาไฟท่ีชัดเจน 
โดยเฉพาะท่ีเขากระโดง ในเขตอําเภอเมืองฯ เปJนแหล�งท�องเท่ียว ท่ีสําคัญ มีแหล�งท�องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ ได4แก� พ้ืนท่ีชุ�มน้ําบุรีรัมย" (อ�างเก็บน้ําสนามบินเก�า อ�างเก็บน้ําห4วยตลาด และอ�างเก็บน้ํา
ห4วยจระเข4มาก) เขตรักษาพันธุ"สัตว"ป�าดงใหญ� วนอุทยานเขากระโดง มีแหล�งศิลปวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิต ได4แก� ประเพณีข้ึนเขาพนมรุ4ง ในต4นเดือนเมษายนของทุกป} กลุ�มเตาเผาเครื่องเคลือบพันป} ศูนย"
หัตถกรรมอําเภอนาโพธิ์ และศูนย"วัฒนธรรมอีสานใต4 นอกจากนี้ยังมีแหล�งท�องเท่ียวท่ีมนุษย"สร4างข้ึน 
ได4แก�  สนามฟุตบอลไอโมบาย สนามแข�งรถมอเตอร"สปอร"ตระดับมาตรฐานโลก “Chang 
International Circuit” และจุดผ�อนปรนการค4าช�องสายตะกู 
 ๒.๕.๕ การท�องเท่ียวเชิงกีฬาจังหวัดบุรีรัมยM๘๑ 
 บุรีรัมย"ยูไนเต็ด ปราสาทหม่ืนล4านของบุรีรัมย" หากย4อนกลับไปสัก ๑๐ ป} ในป} ๒๐๐๘ 
บุรีรัมย"มีนักท�องเท่ียวเฉลี่ยไม�ถึง ๕๐๐,๐๐๐ คนต�อป} มีการใช4จ�ายเพียงคนละไม�ก่ีร4อยบาทต�อการ

                                                           

 
๘๐ เรืองเดียวกัน, หน4า ๑๒-๑๘. 

 ๘๑ Marketeer Team, “บุรีรัมยM” จากเมืองร�าง สู�เมืองท�องเท่ียว “หมื่นล�าน”, [ออนไลน"], แหล�งข4อมูล: 
https://marketeeronline.co/archives/63899, (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒).  



 

 

๖๒ 

 

ท�องเท่ียวและท้ัง ๕ แสนคนนั้นไม�เคยนอน หรือพักผ�อนท่ีบุรีรัมย" เพราะ “บุรีรัมย"ไม�มีโรงแรมให4
นอน” 
  แต�ทุกอย�างกลับเปลี่ยนไปเม่ือข้ึนป} ๒๐๐๙ บุรีรัมย" ได4ให4กําเนิดบุรีรัมย"ยูไนเต็ด ทีม
มหาอํานาจของวงการฟุตบอลไทย และเปJนแชมป�มากท่ีสุดอย�างท่ีไม�เคยมีใครเปJนได4มาก�อน 
 

 
 
   “บุรีรัมย"ยูไนเต็ดใช4เวลา ๘ ป} (๒๐๐๙-๒๐๑๗) มีแชมป�ในมือถึง ๒๓ แชมป� และเปJน
แชมป�ไทยพรีเมียร"ลีกถึง ๕ สมัย” 
 

 
 

  ขณะเดียวกันการมาของบุรีรัมย"ยูไนเต็ดนั้น ได4ส�งผลให4การท�องเท่ียวของบุรีรัมย"นั้น
เติบโตข้ึนอย�างมาก โดย ๒ ป}แรก ของ บุรีรัมย"ยูไนเต็ด ได4สร4างนักท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึน จาก ๕ แสนคน 
เปJน ๑ ล4านคนต�อป} มีการใช4จ�ายเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากหลักร4อยบาทเปJน ๒,๐๐๐ บาท ต�อคน ทําให4
บุรีรัมย"มีรายได4เพ่ิมข้ึนตกป}ละ ๒,๐๐๐ ล4านบาท 



 

 

๖๓ 

 

  แต�ถ4ามามองตัวเลขในป} ๒๐๑๗ บุรีรัมย"มีนักท�องเท่ียวเฉลี่ยกว�า ๓ ล4านคน เฉลี่ยการใช4
จ�ายคนละ ๓,๐๐๐-๓,๕๐๐ บาท ส�งผลให4บุรีรัมย"มีรายได4หมุนเวียนภายในจังหวัดถึง ๑๐,๐๐๐ ล4าน
บาท ติดอันดับจังหวัดท่ีรายได4เยอะท่ีสุดลําดับต4น ๆ ของประเทศไทย 
  ท้ังยังส�งผลให4การค4าขาย การขยายตัวของโรงแรมต�าง ๆ มีเพ่ิมมากข้ึนจนเห็นได4ว�า
ตอนนี้ บุรีรัมย"มีโรงแรมเยอะมากในตัวจังหวัด แต�ก็คงยังไม�เพียงพอต�อการรองรับนักท�องเท่ียวถ4า
บุรีรัมย"ยูไนเต็ดมีแมตซ"ใหญ� ๆ หรือ มีการแข�งรถรายการสําคัญ จะทําให4นักท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึนกว�าช�วง
ปกติอีกด4วย 
  เมืองสามปราสาท สร4างจากศูนย" สู�เมืองศูนย"กลางของฟุตบอลไทย อดีตให4มาแค�
ปราสาทหินพนมรุ4ง และปราสาทหินเมืองตํ่า เพียงแค�นั้นไม�สามารถเลี้ยงคนท้ังจังหวัดบุรีรัมย"ได4 ด4วย
เหตุนี้ บุรีรัมย"ยูไนเต็ดจึงถือกําเนิดข้ึนมา และเปJนปราสาทสายฟ�า ปราสาทแห�งท่ี ๓ ท้ังยังเปJน New 
Landmark ของเมืองบุรีรัมย" ท่ีมีนักท�องเท่ียวเยี่ยมชมในแต�ละวันมากกว�าหนึ่งหม่ืนคน 
  ไม�ได4มีเพียงแค�นั้นบุรีรัมย"ยูไนเต็ด ยังเริ่มจากความชอบและความรักในฟุตบอลของ
ประธานสโมสรบุรีรัมย"ยูไนเต็ด ด4วยความคิดท่ีว�ากีฬาฟุตบอล คือ กีฬาท่ีเข4าถึงทุกคนทุกวัย ทําให4การ
เริ่มสร4าง บุรีรัมย"ยูไนเต็ด นั้น ต4องประกอบไปด4วย แนวคิด ๓ อย�างดังนี้ ๑) ต4องทําอะไรท่ี Unseen 
๒) Unseen ไม�พอต4องอลังการอย�างสนาม Chang Arena ๓) Unseen และอลังการไม�พอต4องยั่งยืน 
และสิ่งท่ีต4องมีคือ Standard บน World standard 
 

 
   

 และความยั่งยืนนั้น บุรีรัมย"ได4สร4างให4เห็นคือ สนามเหย4าของบุรีรัมย"ยูไนเต็ด หรือชื่อ
สนาม Chang Arena ท่ีสามารถบรรจุคนได4 ๓๒,๖๐๐ ท่ีนั่ง และเปJนสนามฟุตบอลท่ีไม�มีลู�วิ่ง เปJน
สนามบอลแบบ World Standard สร4างข้ึนด4วยมาตรฐาน FiFa Standard เช�นเดียวกับสนามบอล
ตามสโมสรใหญ� ๆ ในประเทศอังกฤษ ท้ังยังได4รับมาตรฐาน AFC Standard อีกด4วย 

  สําหรับสนาม Chang Arena สนามเหย4า ของบุรีรัมย"ยูไนเต็ด ท้ังป}มีผู4ชมเข4าชมเฉลี่ย 
๒๐,๐๐๐ คนต�อแมตช" นับว�ามากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับสโมสรอ่ืน ๆ ในไทย และด4วยไทยพรีเมียร"



 

 

๖๔ 

 

ลีกถึง ๕ สมัย อย�างท่ีไม�เคยมีทีมไหนทําได4จึงนับได4ว�า บุรีรัมย" นั้นคือศูนย"กลางของฟุตบอลไทยท่ี
แท4จริง 

  นอกจากนี้บุรีรัมย"ยูไนเต็ด ยังได4เป�ดสนาม Chang Arena และ Chang International 
Circuit สนามแข�งรถมาตรฐานโลก ให4เข4าชมฟรีเม่ือให4คนไทยได4เห็นถึง World Standard ได4ไม�ยึด
ติดกับ Thailand Standard โดยวันธรรมดาจะมีนักท�องเท่ียวเข4าชมเฉลี่ยวันละหนึ่งหม่ืนคน 

 

 
   
 เตรียมตัวเข4าสู�ตลาดหลักทรัพย"  
  ป/จจุบัน บุรีรัมย"ไม�ได4มีสถานท่ีท�องเท่ียวเพียงแค� ๓ ปราสาทอีกต�อไป แต�ยังมี Chang 
International Circuit สนามแข�งรถมาตรฐานโลก และมี BURIRAM CASTLE Family Mall สถานท่ี
ท�องเท่ียวใหม�ล�าสุดของเมือง ซ่ึงจะจําลองปราสาทหินพนมรุ4ง ให4นักท�องเท่ียวท่ีมาดูบอลแต�ไม�มีเวลา
ไปเยี่ยมชมของจริง ได4ถ�ายรูปอีกด4วย 
  ด4านสื่อประชาสัมพันธ"บุรีรัมย"ยูไนเต็ด ได4สร4างชื่อในไทยพรีเมียร"ลีก ด4วยการคว4าแชมป�
ในสมัยแรก ทําให4ชื่อของเมืองบุรีรัมย"นั้นเริ่มมีการติดตามมากข้ึน โดยเฉพาะทาง Social Media ทาง 
บุรีรัมย" ได4เห็นช�องทางนี้แถมยังเปJนพ้ืนท่ี Free Media จึงได4ทําการสร4าง Fanpage ผ�าน Facebook 
ในชื่อ BURIRUM UNITED ข้ึนมา จนป/จจุบันมีคนติดตามกว�า ๑.๕ ล4านคน 
  สําหรับรายได4ของบุรีรัมย"ยูไนเต็ด ในป} ๒๐๑๗ มีรายได4รวมท้ังสิ้น ๙๐๐ ล4านบาท มา
จากสปอนเซอร" ๒๐๐ ล4านบาท, เสื้อ ๔๐๐ ล4านบาท และค�าผ�านประตู, เงินรางวัลจากการเปJนแชมป�
, ให4เช�าพ้ืนท่ีและอีเว4นท"ต�าง ๆ อีก ๓๐๐ ล4านบาท  
  บุรีรัมย"ยูไนเต็ดเข4าสู�ตลาดหลักทรัพย" ด4วยเจตุจํานงของประธานสโมสรท่ีอยากให4 
บุรีรัมย"ยูไนเต็ดอยู�ได4ด4วยระบบ ไม�ใช�อยู�ในมือเพียงคนคนเดียวและต4องการให4แฟน ๆ ของบุรีรัมย"
ยูไนเต็ดมาร�วมเปJนเจ4าของด4วย  
 
 
 



 

 

๖๕ 

 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
 ๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับแนวโน�มการท�องเท่ียวในอนาคตท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการ
ท�องเท่ียว 
 อรัสธรรม พรหมมะ และคณะ๘๒ ได4ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพการท�องเท่ียว
เพ่ือนันทนาการด4านกีฬาและการออกกําลังกาย กลุ�มตัวอย�างในการวิจัยได4แก� ผู4บริหารภาครัฐและ
เอกชนท่ีพักอาศัยใน ๗ จังหวัด ได4แก� กาญจนบุรี ชลบุรี เชียงใหม� นครราชสีมา สุราษฎร"ธานี ภูเก็ต
และกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว�า ๑) ศักยภาพในการพัฒนาการท�องเท่ียวเพ่ือนันทนาการ
ด4านกีฬาและการออกกําลังกาย พบว�า จังหวัดชลบุรีและจังหวัดเชียงใหม� มีศักยภาพด4านบุคลากรใน
การบริหารงานกีฬาและการออกกําลังกายอยู�ในระดับสูง ด4านการเงินอุดหนุนการกีฬาและการออก
กําลังกาย พบว�ามีศักยภาพอยู�ในระดับปานกลางทุกจังหวัด ด4านสถานท่ีสําหรับเล�นกีฬาและการออก
กําลังกาย พบว�า จังหวัดชลบุรีและเชียงใหม� มีศักยภาพอยู�ในระดับสูง และด4านสังคมและวัฒนธรรมท่ี
เอ้ือต�อการกีฬาและการออกกําลังกายพบว�า ชลบุรี เชียงใหม� และสุราษฎร"ธานีมีศักยภาพในระดับสูง 
๒) แนวคิดและความต4องการพัฒนาการท�องเท่ียวเพ่ือนันทนาการด4านกีฬาและการออกกําลังกาย 
พบว�า ประชาชนมีความต4องการให4พัฒนาการท�องเท่ียวอยู�ในระดับมาก ประชาชนมีความต4องการให4
พัฒนาการกีฬาและการออกกําลังกายอยู�ในระดับปานกลาง สําหรับการกีฬาเพ่ือส�งเสริมภูมิป/ญญา
ท4องถ่ินซ่ึงจะช�วยดึงดูดนักท�องเท่ียว ประชาชนต4องการให4ภาครัฐส�งเสริมกีฬามวยไทยเปJนอันดับแรก 
ส�วนการจัดกิจกรรมด4านกีฬาและการออกกําลังกาย ประชาชนต4องการให4ภาครัฐส�งเสริมให4ประชาชน
มีส�วนร�วมในการคิดกิจกรรมด4านกีฬาและการออกกําลังกายในท4องถ่ิน ๓) แนวทางการจัดการ
ท�องเท่ียวเพ่ือนันทนาการด4านกีฬาและการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับสภาพท4องถ่ินมี ๔ ประการ 
คือ ๓.๑) การกีฬาและการออกกําลังกายท่ีเปJนภูมิป/ญญาท4องถ่ิน ๓.๒) การบริหารกีฬาและการออก
กําลังกายในท4องถ่ิน ๓.๓) การจัดกิจกรรมด4านกีฬาและการออกกําลังกายในท4องถ่ิน และ ๓.๔) การ
พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวในท4องถ่ินเพ่ือนันทนาการด4านกีฬาและการออกกําลังกาย 
  กรรณิกา วรพันธุM๘๓ ได4ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการการท�องเท่ียวเชิงกีฬา 
อําเภออุบลรัตน" จังหวัดขอนแก�น การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค"เพ่ือ ๑) ศึกษาสถานการณ"การ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาอําเภออุบลรัตน" จังหวัดขอนแก�น ๒) ศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจนักท�องเท่ียวเชิง
กีฬาอําเภออุบลรัตน" จังหวัดขอนแก�น การดําเนินการวิจัยเปJนการทําวิจัยเชิงปริมาณร�วมกับการทํา
วิจัยเชิงคุณภาพ จากการเก็บแบบสอบถามจากนักท�องเท่ียวเชิงกีฬาอําเภออุบลรัตน" จํานวน ๔๐๐ 
คน และจากการสัมภาษณ"เชิงลึกผู4ท่ีมีส�วนเก่ียวข4องโดยตรง จํานวน ๙ คน ผลการศึกษาพบว�า 
สถานการณ"การท�องเท่ียวเชิงกีฬาอําเภออุบลรัตน" มีการเจริญเติบโตอย�างต�อเนื่องและอยู�ในระดับท่ีดี 
มีพฤติกรรมและแรงจูงใจดังนี้ ๑) ความสนุกสนานบันเทิงใจ ๒) สร4างมิตรภาพ ๓) หลีกหนีความ
วุ�นวาย 
                                                           

๘๒ อรัสธรรม พรหมมะ และคณะ, “การพัฒนาศักยภาพการท�องเท่ียวเพ่ือนันทนาการด4านกีฬาและ
การออกกําลังกาย”, การจัดการการท�องเท่ียว, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๘), หน4า จ. 

๘๓ กรรณิกา วรพันธุ", “การพัฒนารูปแบบการจัดการการท�องเท่ียวเชิงกีฬา อําเภออุบลรัตน" จังหวัด
ขอนแก�น”, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร�างสรรคMและพัฒนาเพ่ือก�าวหน�าสู�ประชาคม
อาเซียน”, ครั้งท่ี ๒ (๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘): ๓๗๙. 



 

 

๖๖ 

 

 อานนทM สีดาเพ็ง๘๔ ได4ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการท�องเท่ียวเชิงกีฬากอล"ฟโดยการ
ประยุกต"ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค"เพ่ือ ๑) ศึกษาบริบทและ
ประเมินระดับศักยภาพในการบริหารจัดการท�องเท่ียวเชิงกีฬากอล"ฟ ๒) พัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการท�องเท่ียวเชิงกีฬากอล"ฟตามทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม และ ๓) ศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนจาก
การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬากอล"ฟ โดยใช4การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม กลุ�มเป�าหมาย
เปJนชุมชนในจังหวัดเชียงใหม� ได4มาโดยใช4วิธีการเลือกกลุ�มตัวอย�างแบบเจาะจง ผลการวิจัย พบว�า 
สถานท่ีท�องเท่ียวเชิงกีฬากอล"ฟในจังหวัดเชียงใหม� ประกอบด4วย สนามกอล"ฟ ๘ แห�ง และสนาม
ฝ�กซ4อมกอล"ฟ ๗ แห�ง มียอดขายในป} พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๒๖๓.๖๙ ล4านบาท เปJนยอดขายจาก
สนามกอล"ฟร4อยละ ๖๐.๒๘ และยอดขายจากสนามฝ�กซ4อมกอล"ฟร4อยละ ๓๙.๗๒ มีนักท�องเท่ียวเข4า
มาใช4บริการจํานวน ๒๔๓,๖๔๐ คน เปJนชาวไทยร4อยละ ๖๖.๑๓ และชาวต�างชาติร4อยละ ๓๓.๘๗ 
เกิดการจ4างงานท้ังหมด ๑,๔๕๖ อัตรารูปแบบการจัดการท�องเท่ียวเชิงกีฬากอล"ฟท่ีเหมาะสม 
ประกอบด4วยองค"ประกอบการจัดการ ๔ ด4าน คือ ๑) ด4านพ้ืนท่ีและฐานทรัพยากรการท�องเท่ียว ๒) 
ด4านกระบวนการเรียนรู4 ๓) ด4านการจัดการ และ ๔) ด4านการมีส�วนร�วม โดยต4องส�งเสริมให4ชุมชนมี
ส�วนร�วมอย�างแท4จริงด4วยการจัดต้ังชมรมการท�องเท่ียว ภายหลังจากนํารูปแบบการจัดการดังกล�าวไป
ใช4 พบว�า ชุมชนมีการรับรู4เก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล4อมของชุมชนในภาพรวมว�าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวกหรือมีสภาพดีข้ึน 
 วัชระ เชียงกูล๘๕ ได4ศึกษาเรื่อง การประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานของป/จจัยท่ีควร
พิจารณาด4านการตลาดการท�องเท่ียวเชิงกีฬาจังหวัดบุรีรัมย" งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค"เพ่ือศึกษาป/จจัย
ความสําเร็จและประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานของป/จจัยท่ีควรพิจารณาด4านการตลาดการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬา เพ่ือเสนอเปJนแนวทางการจัดลาดับความสําคัญในการพัฒนาท�องเท่ียวเชิงกีฬา
จังหวัดบุรีรัมย" โดยการศึกษาครั้งนี้อาศัยแบบสอบถามเปJนเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข4อมูล ซ่ึงกลุ�ม
ตัวอย�างคือ นักท�องเท่ียวเชิงกีฬาชาวไทยท่ีเดินทางมาท�องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย" จํานวน ๔๐๐ คน และ
วิเคราะห"ข4อมูลด4วยทางสถิติ โดยใช4สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว�า จุดอ�อนสําคัญด4านการ
ท�องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย"ท่ีต4องให4ความสําคัญและหาวิธีในการแก4ไขปรับปรุงโดยเร�งด�วน คือ ด4าน
ผลิตภัณฑ" ด4านพันธมิตรทางธุรกิจ และด4านความคิดเห็นสาธารณะทางการท�องเท่ียว นอกเหนือจาก
นั้นยังมีเปJนประเด็นท่ีควรให4ความสําคัญรองลงมา ซ่ึงการท�องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย"สามารถพัฒนาให4ดี
ยิ่งข้ึนได4 คือ ด4านราคา ด4านส�งเสริมการขาย และด4านการตลาดรวม 
 วรพงศM ภูมิบ�อพลับ๘๖ ได4ทําการศึกษาเรื่อง การท�องเท่ียวเชิงกีฬาโอกาสสําหรับจังหวัด
ชายแดนใต4 การท�องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เปJนการท�องเท่ียวอีกรูปแบบหนึ่งท่ีได4รับความ
                                                           

 ๘๔ อานนท" สีดาเพ็ง, “รูปแบบการจัดการท�องเท่ียวเชิงกีฬากอล"ฟโดยการประยุกต"ทฤษฎีการ
แลกเปลี่ยนทางสังคม”, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรMการออกกาลังกายและการกีฬา, 
(คณะวิทยาศาสตร"การกีฬา: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๙), หน4า จ. 

๘๕ วัชระ เชียงกูล, “การประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานของป/จจัยท่ีควรพิจารณาด4านการตลาด
การท�องเท่ียวเชิงกีฬา จังหวัดบุรีรัมย"”, วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, ป}ท่ี ๑๑ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม ๒๕๖๐): ๑๒๓-
๑๒๔. 

๘๖ วรพงศ" ภูมิบ�อพลับ, “การท�องเท่ียวเชิงกีฬาโอกาสสําหรับจังหวัดชายแดนใต4”, วารสารมนุษยศาสตรM 
สังคมศาสตรM และศิลปะ, ป}ท่ี 11 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑): ๑๗๙๓-๑๗๙๔. 



 

 

๖๗ 

 

นิยมอย�างรวดเร็วในกลุ�มนักท�องเท่ียวในป/จจุบัน โดยได4รับอิทธิพลเรื่องความสนใจการดูแลสุขภาพ 
และการให4ความสําคัญในการออกกําลังกายและเล�นกีฬา การท�องเท่ียวเชิงกีฬาสามารถแบ�งรูปแบบ
ออกเปJน ๒ ลักษณะ ได4แก� การติดตามชมกีฬาในมหกรรมการแข�งขันกีฬาและการเดินทางมาเพ่ือเล�น
กีฬา พร4อมท้ังการเดินทางท�องเท่ียวในแหล�งท�องเท่ียวต�าง ๆ การท�องเท่ียวในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต4 ได4แก� นราธิวาส ป/ตตานี ยะลา มีแหล�งท�องเท่ียวท่ีสวยงามท้ังด4านธรรมชาติ ประเพณี ศาสนา 
วัฒนธรรมและการค4าชายแดน แต�ต4องพบกับอุปสรรคท่ีสําคัญ คือ สถานการณ"ความไม�สงบในพ้ืนท่ี 
สร4างความไม�ม่ันใจต�อนักท�องเท่ียว ซ่ึงทําให4นักท�องเท่ียวไม�กล4าเดินทางมาท�องเท่ียวส�งผลโดยตรงต�อ
ความซบเซาและหดตัวของภาคเศรษฐกิจและภาคการท�องเท่ียว ดังนั้นบทความวิชาการนี้ มี
วัตถุประสงค"เพ่ือ ๑) ทบทวนความรู4แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการท�องเท่ียวเชิงกีฬาเพ่ือเปJนแนวทางให4ผู4
ท่ีสนใจนําการท�องเท่ียวเชิงกีฬา เข4าไปมีบทบาทส�งเสริมการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต4 ๒) 
เพ่ือนําเสนอแนวคิดเรื่องความสัมพันธ"ระหว�างการท�องเท่ียวเชิงกีฬาชายแดนใต4กับมิติด4านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การท�องเท่ียวและการเมือง โดยศึกษาทบทวน แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข4องเพ่ือหาองค"ความรู4ในเรื่องการท�องเท่ียวเชิงกีฬาและความสัมพันธ"ในมิติด4านต�าง ๆ 
และนําเสนอข4อเสนอแนะให4ผู4ท่ีสนใจสามารถนําไปประยุกต"ใช4ในการพัฒนาจัดการพ้ืนท่ีในจังหวัด
ชายแดนใต4ให4เหมาะสมและประสบความสําเร็จโดยผ�านการท�องเท่ียวเชิงกีฬา 
         การนํา “การท�องเท่ียวเชิงกีฬา” เข4ามาบูรณาการส�งเสริมการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีเปJนการ
สร4างมูลค�าเพ่ิมและการตระหนักรู4ถึงแหล�งท�องเท่ียว สร4างภาพลักษณ"ท่ีดีให4กับพ้ืนท่ีชายแดนใต4 และ
แหล�งท�องเท่ียวในมุมมองนักท�องเท่ียวและประชาชนท่ัวไป นําไปสู�คุณค�าและประโยชน"ต�าง ๆ ให4เกิด
กับจังหวัดชายแดนใต4 โดยส�งผลต�อการกระตุ4นเศรษฐกิจสร4างรายได4ในพ้ืนท่ี ด4านสังคม ประชาชน 
เยาวชน เห็นถึงคุณค�าของการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในการเปJนผู4มีน้ําใจนักกีฬา รู4แพ4 รู4ชนะ รู4จักการให4
อภัย อันจะนําไปสู�ความสามัคคี ปรองดอง สอดคล4องกับแผนงานการแก4ไขป/ญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนใต4 อย�างไรก็ตามการนําการท�องเท่ียวเชิงกีฬา มาประยุกต"ใช4ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต4
ให4ประสบผลสําเร็จ ต4องคํานึงถึงการมีส�วนร�วมจากประชาชน ภาครัฐ เอกชน เคารพในความเชื่อ   
อัตลักษณ" วิถีชีวิต ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท่ีแตกต�างกัน การยอมรับและเห็นคุณค�าของ
การอยู�ร�วมกันภายใต4ความหลากหลายใน “สังคมพหุวัฒนธรรม” เพ่ือให4เกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
สังคม การท�องเท่ียว การเมือง ท่ีแท4จริงและมีความยั่งยืนต�อไป  
 
ตารางท่ี ๒.๑ งานวิจัยท่ีเก่ียวข4องกับแนวโน4มการท�องเท่ียวในอนาคตท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียว 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
อรัสธรรม พรหมมะ และ
คณะ (มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, ๒๕๔๘) 

แนวทางการจัดการท�องเท่ียวเพ่ือนันทนาการด4านกีฬาและการออก
กําลังกายท่ีเหมาะสมกับสภาพท4องถ่ินมี ๔ ประการ คือ ๑) การกีฬา
และการออกกําลังกายท่ีเปJนภูมิป/ญญาท4องถ่ิน ๒) การบริหารกีฬา
และการออกกําลังกายในท4องถ่ิน ๓) การจัดกิจกรรมด4านกีฬาและ
การออกกําลังกายในท4องถ่ิน และ ๔) การพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวใน
ท4องถ่ินเพ่ือนันทนาการด4านกีฬาและการออกกําลังกาย 

 



 

 

๖๘ 

 

ตารางท่ี ๒.๑ (ต�อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

กรรณิกา วรพันธุ" (การ
ประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้ง
ท่ี ๒, ๒๕๕๘) 

สถานการณ"การท�องเท่ียวเชิงกีฬาอําเภออุบลรัตน" มีการเจริญเติบโต
อย�างต�อเนื่องและอยู�ในระดับท่ีดี มีพฤติกรรมและแรงจูงใจดังนี้ ๑) 
ความสนุกสนานบันเทิงใจ ๒) สร4างมิตรภาพ ๓) หลีกหนีความวุ�นวาย 

อานนท" สีดาเพ็ง 
(มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๒๕๕๙) 

รูปแบบการจัดการท�องเท่ียวเชิงกีฬากอล"ฟท่ีเหมาะสม ประกอบด4วย
องค"ประกอบการจัดการ ๔ ด4าน คือ ๑) ด4านพ้ืนท่ีและฐานทรัพยากร
การท�องเท่ียว ๒) ด4านกระบวนการเรียนรู4 ๓) ด4านการจัดการ และ 
๔) ด4านการมีส�วนร�วม โดยต4องส�งเสริมให4ชุมชนมีส�วนร�วมอย�าง
แท4จริงด4วยการจัดต้ังชมรมการท�องเท่ียว ภายหลังจากนํารูปแบบการ
จัดการดังกล�าวไปใช4 พบว�า ชุมชนมีการรับรู4เก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อมของ
ชุมชนในภาพรวมว�าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวกหรือมี
สภาพดีข้ึน 

วัชระ เชียงกูล (วารสาร
วิทยาลัยดุสิตธานี, ๒๕๖๐) 

จุดอ�อนสําคัญด4านการท�องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย"ท่ีต4องให4ความสําคัญ
และหาวิธีในการแก4ไขปรับปรุงโดยเร�งด�วน คือ ด4านผลิตภัณฑ" ด4าน
พันธมิตรทางธุรกิจ และด4านความคิดเห็นสาธารณะทางการท�องเท่ียว 
นอกเหนือจากนั้นยังมีเปJนประเด็นท่ีควรให4ความสําคัญรองลงมา ซ่ึง
การท�องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย"สามารถพัฒนาให4ดียิ่งข้ึนได4 คือ ด4าน
ราคา ด4านส�งเสริมการ และด4านการขายรวม 

วรพงศ" ภูมิบ�อพลับ 
(วารสารมนุษยศาสตร" 
สังคมศาสตร" และศิลปะ, 
๒๕๖๑) 

การนํา “การท�องเท่ียวเชิงกีฬา” เข4ามาบูรณาการส�งเสริมการ
ท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีเปJนการสร4างมูลค�าเพ่ิมและการตระหนักรู4ถึงแหล�ง
ท�องเท่ียว สร4างภาพลักษณ"ท่ีดีให4กับพ้ืนท่ีชายแดนใต4 และแหล�ง
ท�องเท่ียวในมุมมองนักท�องเท่ียวและประชาชนท่ัวไป นําไปสู�คุณค�า
และประโยชน"ต�าง ๆ ให4เกิดกับจังหวัดชายแดนใต4 โดยส�งผลต�อการ
กระตุ4นเศรษฐกิจสร4างรายได4ในพ้ืนท่ี ด4านสังคม ประชาชน เยาวชน 
เห็นถึงคุณค�าของการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในการเปJนผู4มีน้ําใจนักกีฬา รู4
แพ4 รู4ชนะ รู4จักการให4อภัย อันจะนําไปสู�ความสามัคคี ปรองดอง 

 
 ๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการมีส�วนร�วมท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียว 
 ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณM ทองคํานุช๘๗ ได4ทําการศึกษาเรื่อง การมีส�วนร�วม
ของชุมชนในการจัดการการท�องเท่ียว กรณีศึกษาชุมชนในตลาดร4อยป}สามชุก อําเภอสามชุก จังหวัด
                                                           

๘๗ ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ" ทองคํานุช, “การมีส�วนร�วมของชุมชนในการจัดการการ
ท�องเท่ียว กรณีศึกษาชุมชนในตลาดร4อยป}สามชุก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี”, รายงานวิจัย, (กองทุนส�งเสริม
การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, ๒๕๕๖), ก. 



 

 

๖๙ 

 

สุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค"เพ่ือศึกษาการมีส�วนร�วมด4านจัดการด4านการท�องเท่ียวของชุมชนในตลาด
ร4อยป}สามชุก และเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนในการมีส�วนร�วมด4านการจัดการการท�องเท่ียว
ในตลาดร4อยป}สามชุก ผลการวิจัยพบว�า การมีส�วนร�วมของคนในชุมชนในการจัดการด4านการ
ท�องเท่ียวนั้น คนในชุมชนมีส�วนร�วมในการจัดการการท�องเท่ียวในระดับมาก โดยเฉพาะในด4านของ
การจัดการด4านสถานที ท่ีจะเข4ามามีส�วนร�วมท้ังในด4านวางแผน การประชุมนโยบายหรือแสดง
ความเห็นต�าง ๆ ด4านของสิ่งอํานวยความสะดวกนั้น ชุมชนจะมีส�วนแค�การแสดงความคิดเห็นว�าดี
หรือไม� ต4องการหรือไม�ต4องการ แต�ไม�ได4เข4ามาส�วนในการวางแผน คิดนโยบาย หรือการจัดการมาก
แต�อย�างใด และด4านบุคลากร ประชาชนหรือคนในชุมชนนั้นมีส�วนร�วมมาก แต�ในส�วนของการจัดการ
ด4านกฎเกณฑ"ทางการท�องเท่ียวในตลาดร4อยป}สามชุกนั้น คนในชุมชนมีส�วนร�วมลดลงหากเทียบกับ
ด4านอ่ืน ๆ เนื่องจากป/จจุบันกฎเกณฑ"ต�าง ๆ คือกฎท่ีได4ปฏิบัติสืบต�อกันมา ไม�ได4มีการวางกฎเกณฑ"ท่ี
ตายตัว 
 รัฐ กันภัย๘๘ ได4ทําการศึกษาเรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนในแผนพัฒนาท4องถ่ิน
ด4านการท�องเท่ียวของเทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค"เพ่ือ 
๑) เพ่ือศึกษาระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในแผนพัฒนาท4องถ่ินด4านการท�องเท่ียวของเทศบาล
เมืองชะอํา ๒) เพ่ือศึกษาป/จจัยท่ีมีความสัมพันธ"ของการมีส�วนร�วมของประชาชนในแผนพัฒนา
ท4องถ่ินด4านการท�องเท่ียวของเทศบาลเมืองชะอํา ๓) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต�างการมีส�วนร�วม
ของประชาชน ในแผนพัฒนาท4องถ่ินด4านการท�องเท่ียวของเทศบาลเมืองชะอํา จําแนกตามป/จจัยส�วน
บุคคล และ ๔) เพ่ือศึกษาสภาพป/ญหา และข4อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชนใน
แผนพัฒนาท4องถ่ินด4านการท�องเท่ียวของเทศบาลเมืองชะอํา ผลการวิจัยพบว�า ๑) การมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในแผนพัฒนาท4องถ่ินด4านการท�องเท่ียวของเทศบาลเมืองชะอํา โดยรวมอยู�ในระดับปาน
กลาง ๒) ป/จจัยภายในมีความสัมพันธ"กับการมีส�วนร�วมของประชาชนในแผนพัฒนาท4องถ่ินด4านการ
ท�องเท่ียวของเทศบาลเมืองชะอํา ระดับสูงมาก (r=๐.๙๒๘) อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
และป/จจัยภายนอก มีความสัมพันธ"กับการมีส�วนร�วมของประชาชนในแผนพัฒนาท4องถ่ินด4านการ
ท�องเท่ียวของเทศบาลเมืองชะอํา ระดับสูงมาก (r=๐.๙๓๑) ๓) กลุ�มตัวอย�างท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได4 และระยะเวลาท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีต�างกัน มีส�วนร�วมในแผนพัฒนาท4องถ่ิน แตกต�างกัน 
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส�วนกลุ�มตัวอย�างท่ีมีอายุต�างกัน มีส�วนร�วมในแผนพัฒนาท4องถ่ิน ไม�
แตกต�างกัน ๔) ป/ญหา และข4อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ท4องถ่ิน ได4แก� เทศบาลไม�เป�ดโอกาสให4ประชาชนเข4าไปมีส�วนร�วมในการวางแผน ผู4มีส�วนร�วมส�วน
ใหญ�เปJนสมาชิกเทศบาลและข4าราชการส�วนท4องถ่ิน จากการวิจัยนี้ พบว�า ประชาชนส�วนใหญ�ไม�มี
โอกาสหรือมีโอกาสน4อยในการเข4าไปมีส�วนร�วมในแผนพัฒนาท4องถ่ินด4านการท�องเท่ียวของเทศบาล
เมืองชะอํา  

                                                           

๘๘ รัฐ กันภัย, “การมีส�วนร�วมของประชาชนในแผนพัฒนาท4องถ่ินด4านการท�องเท่ียวของเทศบาล
เมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี”, วารสารมนุษยศาสตรM สังคมศาสตรM และศิลปะ, ป}ท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ 
(มกราคม–เมษายน ๒๕๕๘): ๔๖๕-๔๖๖. 



 

 

๗๐ 

 

 วุฒิชาติ สุนทรสมัย๘๙ ได4ทําการศึกษาเรื่อง รูปแบบการท�องเท่ียวชุมชนเชิงสุขภาพของ
จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือการพัฒนาเครือข�ายวิสาหกิจชุมชนอย�างยั่งยืน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค"เพ่ือ
วิเคราะห"ศักยภาพของธุรกิจการท�องเท่ียวชุมชนเชิงสุขภาพในการพัฒนาเครือข�ายชุมชนของจังหวัด
ปราจีนบุรี และศึกษาระดับการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชนท่ีส�งผลต�อการพัฒนาให4ชุมชนมี
ส�วนร�วมในการพัฒนาเครือข�ายชุมชน ด4านการท�องเท่ียวชุมชนเชิงสุขภาพของจังหวัดปราจีนบุรี 
รวมท้ังศึกษาและเสนอรูปแบบการท�องเท่ียวชุมชนเชิงสุขภาพของจังหวัดปราจีนบุรีท่ีส�งผลต�อการ
พัฒนาเครือข�ายวิสาหกิจชุมชนด4านการท�องเท่ียวชุมชนใช4การวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ผล
การศึกษาวิจัยพบว�า กลุ�มชุมชนและตัวแทนชุมชนท่ีเก่ียวข4องกับการท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ ได4แก� กลุ�ม
ปลูกและแปรรูปสมุนไพรไทย มีความสนใจและเข4าใจในรูปแบบของการท�องเท่ียวเชิงสุขภาพเปJน
อย�างดี มีความรู4ด4านสมุนไพรและการบําบัดเพ่ือสุขภาพ รวมถึงชุมชนเองก็มีศักยภาพเพียงพอต�อการ
รวมกลุ�มในการพัฒนาเครือข�ายวิสาหกิจชุมชนด4านการท�องเท่ียวชุมชนเชิงสุขภาพ การจัดโปรแกรม
การท�องเท่ียวดังกล�าว จําเปJนต4องได4รับการสนับสนุนจากองค"กร ภาครัฐและเอกชนโดยทําหน4าท่ีเปJน
ผู4สนับสนุนเริ่มต้ังแต�ต4นน้ําไปจนถึงปลายน้ํา ซ่ึงจะทําให4เกิดความเข4มแข็งด4านเครือข�าย และทําให4เกิด
ศักยภาพด4านการท�องเท่ียวชุมชนรวมถึงการเชื่อมโยงเครือข�ายของธุรกิจชุมชน อันนํามาซ่ึงการพัฒนา
เครือข�ายชุมชนอย�างยั่งยืนต�อไป 
 พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพยM๙๐ ได4ทําการศึกษาเรื่อง การท�องเท่ียวชุมชนกับการมีส�วน
ร�วมในการอนุรักษ"สิ่งแวดล4อมพ้ืนท่ีชุ�มน้ําหนองไชยวาน บ4านดอนแดง อําเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค"เพ่ือ ๑) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท4องถ่ินท่ีมีต�อ
ประโยชน"ท่ีได4รับจากการท�องเท่ียวชุมชนในพ้ืนท่ีชุ�มน้ําหนองไชยวาน บ4านดอนแดง อําเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม ๒) ศึกษาระดับความรู4ความเข4าใจของประชาชนท4องถ่ินเก่ียวกับการท�องเท่ียวอย�าง
ยั่งยืน ๓) ศึกษาระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนท4องถ่ินในการอนุรักษ"สิ่งแวดล4อมบริเวณพ้ืนท่ีชุ�ม
น้ําหนองไชยวาน บ4านดอนแดง อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ๔) ศึกษาความสัมพันธ"ระหว�าง
ป/จจัยการได4รับรายได4จากการท�องเท่ียวชุมชนและความรู4ความเข4าใจเก่ียวกับการท�องเท่ียวอย�าง
ยั่งยืน กับระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนท4องถ่ินในการอนุรักษ"สิ่งแวดล4อมบริเวณพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีชุ�มน้ํา
หนองไชยวาน บ4านดอนแดง อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว�า ประชาชนท4องถ่ิน
ส�วนใหญ�เห็นว�าการท�องเท่ียวชุมชนก�อให4เกิดประโยชน"เชิงเศรษฐกิจมากท่ีสุด คือเกิดรายได4เพ่ิมข้ึน 
รองลงมาคือ ได4รับความรู4ความเข4าใจเก่ียวกับการจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน และอนุรักษ"
สิ่งแวดล4อมเพ่ิมข้ึน ผลการทดสอบสมมุติฐาน ปรากฏว�า การได4รับรายได4จากการท�องเท่ียวชุมชนและ
ความรู4ความเข4าใจเก่ียวกับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนกับระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนท4องถ่ินใน
การอนุรักษ"สิ่งแวดล4อมบริเวณพ้ืนชุ�มน้ําหนองไชยวาน ไม�มีความแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

                                                           

๘๙ วุฒิชาติ สุนทรสมัย, “รูปแบบการท�องเท่ียวชุมชนเชิงสุขภาพของจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือการพัฒนา
เครือข�ายวิสาหกิจชุมชนอย�างยั่งยืน”, วารสารสมาคมนักวิจัย, ป}ท่ี ๒๑ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙): 
๑๖๗. 

๙๐ พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย", “การท�องเท่ียวชุมชนกับการมีส�วนร�วมในการอนุรักษ"สิ่งแวดล4อม
พ้ืนท่ีชุ�มนํ้าหนองไชยวาน บ4านดอนแดง อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม”, วารสารวิชาการการท�องเท่ียวไทย
นานาชาติ, ป}ท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๖๐): ๔๗-๔๘. 



 

 

๗๑ 

 

ดังนั้นในข4อเสนอแนะจากงานวิจัยครั้งนี้ รัฐจึงควรตระหนักถึงการได4รับผลประโยชน"ด4านรายได4ของ
ชุมชนอย�างเท�าเทียมควบคู�ไปกับการให4ความรู4ด4านการอนุรักษ"สิ่งแวดล4อมแก�ชุมชน อันจะนําไปสู�การ
ท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในท่ีสุด 

สุพิชญา บุญคํา๙๑ ได4ทําการศึกษาเรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารการ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค"เพ่ือ
ศึกษาระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเชียงคาน 
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และเพ่ือเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารการ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จําแนกตามป/จจัยส�วนบุคคล 
การวิจัยนี้เปJนการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงกลุ�มตัวอย�างท่ีใช4ในการวิจัยได4แก� ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ภายใน
เขตเทศบาลตําบล เชียงคาน อําเภอเชียงคาน ผลการวิจัยพบว�า การมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
บริหารการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในภาพรวมอยู�ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปJนรายด4าน จํานวน ๔ ด4าน พบว�า การมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ปฏิบัติตามแผนอยู�ในระดับมากท่ีสุด การมีส�วนร�วมของประชาชนในผลประโยชน"อยู�ในระดับมาก การ
มีส�วนร�วมของประชาชนในการประเมินผลอยู�ในระดับปานกลาง และการมีส�วนร�วมของประชาชนใน
การตัดสินใจแก4ป/ญหา วางแผนอยู�ในระดับปานกลาง ส�วนการเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการบริหารการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได4เฉลี่ยต�อเดือน และระยะเวลาท่ี
พักอาศัยในชุมชน พบว�า ประชาชนท่ีมีอายุ และรายได4เฉลี่ยต�อเดือนแตกต�างกัน มีส�วนร�วมในการ
บริหารการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเชียงคานในภาพรวมแตกต�างกันท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี .๐๕ 
 
ตารางท่ี ๒.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวข4องกับการมีส�วนร�วมท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียว 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐา
ปกรณ" ทองคํานุช (กองทุน
ส�งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 
๒๕๕๖) 

การมีส�วนร�วมของคนในชุมชนในการจัดการด4านการท�องเท่ียว
นั้น คนในชุมชนมีส�วนร�วมในการจัดการการท�องเท่ียวในระดับ
มาก โดยเฉพาะในด4านของการจัดการด4านสถานท่ีท่ีจะเข4ามามี
ส�วนร�วมท้ังในด4านวางแผน การประชุมนโยบายหรือแสดง
ความเห็นต�าง ๆ 

รัฐ กันภัย (วารสารมนุษยศาสตร" 
สังคมศาสตร" และศิลปะ, 
๒๕๕๘) 

ประชาชนส�วนใหญ�ไม�มีโอกาสหรือมีโอกาสน4อยในการเข4าไปมี
ส�วนร�วมในแผนพัฒนาท4องถ่ินด4านการท�องเท่ียวของเทศบาล
เมืองชะอํา 

 
 
                                                           

๙๑ สุพิชญา บุญคํา, “การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเชียง
คาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย”, วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ป}ท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๔๐ 
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐): ๗๕. 



 

 

๗๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๒ (ต�อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

วุฒิชาติ สุนทรสมัย (วารสาร
สมาคมนักวิจัย, ๒๕๕๙) 

กลุ�มชุมชนและตัวแทนชุมชนท่ีเก่ียวข4องกับการท�องเท่ียวเชิง
สุขภาพ ได4แก� กลุ�มปลูกและแปรรูปสมุนไพรไทย มีความสนใจ
และเข4าใจในรูปแบบของการท�องเท่ียวเชิงสุขภาพเปJนอย�างดี มี
ความรู4ด4านสมุนไพรและการบําบัดเพ่ือสุขภาพ 

พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย"
(วารสารวิชาการการท�องเท่ียว
ไทยนานาชาติ, ๒๕๖๐) 

การได4รับรายได4จากการท�องเท่ียวชุมชนและความรู4ความเข4าใจ
เก่ียวกับการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนกับระดับการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนท4องถ่ินในการอนุรักษ"สิ่งแวดล4อมบริเวณพ้ืนชุ�มน้ํา
หนองไชยวาน ไม�มีความแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สุพิชญา บุญคํา (วารสารวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย, ๒๕๖๐) 

การมีส�วนร�วมของประชาชนในการปฏิบัติตามแผนอยู�ในระดับ
มากท่ีสุด การมีส�วนร�วมของประชาชนในผลประโยชน"อยู�ใน
ระดับมาก การมีส�วนร�วมของประชาชนในการประเมินผลอยู�ใน
ระดับปานกลาง และการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจแก4ป/ญหา วางแผนอยู�ในระดับปานกลาง 

 
 ๒.๕.๓ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับอิทธิบาท ๔ ท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียว 
 พันเอกจารุมาศ เรืองสุวรรณ๙๒ ได4ทําการวิจัยเรื่อง การสังเคราะห"แบบจําลองการสอน
วิชาชีพช�างซ�อมจักรยานยนต"ตามหลักอิทธิบาท ๔ ของพลทหารในส�วนสนับสนุนกองบัญชาการ
กองทัพบก พบว�า แบบจําลองการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ แตกต�างจากการสอนแบบปกติมากท่ีสุด
จากการเปรียบเทียบการจําลองการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ กับการสอนหลังจากปรับอิทธิพลตัว
แปรร�วมออกแล4ว พบว�า แบบจําลองการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ มีผลสัมฤทธิ์สูงกว�าการสอนแบบ
ปกติอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 
 อรวิภา จรูญจารุวัฒนา๙๓ ได4ทําการวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักอิทธิบาท ๔ กับการ
เรียนการสอนของศูนย"การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตําบลหายยา อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม� มีวัตถุประสงค" คือ ๑) เพ่ือศึกษาบริบทการจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยของศูนย"ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม� ๒) เพ่ือศึกษาแนวคิด 
หลักคําสอน อิทธิบาท ๔ กับการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ 
๓) เพ่ือบูรณาการหลักอิทธิบาท ๔ กับการเรียนการสอนของศูนย"การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ผลการวิจัยพบว�า ๑) บริบทการจัดการเรียนการสอนของศูนย"การศึกษานอกระบบและ

                                                           

๙๒ จารุมาศ เรืองสุวรรณ, พันเอก, “การสังเคราะห"แบบจาลองการสอนวิชาชีพช�างตามหลักอิทธิบาท 
๔ ของพลทหารในส�วนสนับสนุนกองบัญชาการทองทัพบก”, ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. อาชีวศึกษา, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร", ๒๕๔๘), หน4า ๒๕๓.  
 

๙๓ อรวิภา จรูญจารุวัฒนา, “การบูรณาการหลักอิทธิบาท ๔ กับการเรียนการสอนของศูนย"การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม�”, วารสารบัณฑิตวิจัย, ป}ท่ี ๗ 
ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙): ๑๘๓-๑๘๔. 



 

 

๗๓ 

 

การศึกษาตามอัธยาศัยตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม� เปJนการจัดการศึกษาสําหรับ
ผู4ด4อยโอกาส ผู4พลาดโอกาส ผู4พิการ ผู4สูงอายุและประชากรวัยแรงงาน โดยจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
การพัฒนาทักษะชีวิต การพัฒนาทักษะอาชีพ การพัฒนาสังคมและชุมชนท่ีเน4นผู4เรียนและชุมชนให4มี
ส�วนร�วม ใช4กระบวนการพัฒนาผู4เรียนให4มีคุณธรรมควบคู�กับการพัฒนาการเรียนรู4 เปJนการสร4าง
ภูมิคุ4มกันให4แก�ผู4เรียน ๒) แนวคิดหลักคําสอนอิทธิบาท ๔ กับการเรียนการสอน เปJนแนวทางนําไปสู�
ความสําเร็จ ในการเรียนและช�วยให4ผู4เรียนได4เรียนสําเร็จตามความมุ�งหมาย ประกอบด4วย ฉันทะ คือ
ความพอใจ มีใจรักในการเรียน วิริยะ คือ ความเพียรพยายาม เข4มแข็ง อดทน ไม�ท4อถอยในการเรียน  
จิตตะ คือ ความต้ังใจ สนใจในการเรียน วิมังสา คือ การไตร�ตรอง ใช4ป/ญญาพิจารณาแก4ไขป/ญหาใน
การเรียนอย�างมีเหตุผล ๓) การบูรณาการหลักอิทธิบาท ๔ กับการเรียนการสอนของศูนย"การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยนําหลักอิทธิบาท ๔ ไปสอดแทรกในแผนการเรียนรู4และ
เนื้อหาของรายวิชาต�าง ๆ จัดให4มีการเรียนรู4จากการปฏิบัติจริง นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู4เรียนในรูปแบบต�าง ๆ เช�น การอบรมจริยธรรมในชั้นเรียน ค�ายคุณธรรม การศึกษาดูงานแหล�ง
เรียนรู4ทางพระพุทธศาสนา เพ่ือมุ�งเน4นให4ผู4เรียนเกิดการเรียนรู4 มีความเข4าใจหลักอิทธิบาท ๔ 
ภายหลังการบูรณาการหลักอิทธิบาท ๔ กับการเรียนการสอนของศูนย"การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ฯ กับผู4เรียนท่ีมีผลการตํ่า ขาดเรียนบ�อย ไม�ต้ังใจเรียน ส�งการบ4านช4า พบว�า 
ผู4เรียนสามารถแก4ไขป/ญหาในการเรียน มีความสนใจในการเรียน มีความเพียร ต้ังใจทํากิจกรรมในชั้น
เรียนและมีผลการเรียนดีข้ึน 
 ผอบทอง สุจินพรัหม๙๔ ได4ทําการวิจัยเรื่อง การนําหลักธรรมอิทธิบาท ๔ มาใช4ในการ
บริหารงานของผู4บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ�พิเศษ
จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ มีวัตถุประสงค"เพ่ือ ๑) 
ศึกษาทรรศนะของบุคลากรท่ีมีต�อการนําหลักธรรมอิทธิบาท ๔ มาใช4ในการบริหารงานของผู4บริหาร
สถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ�พิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ ๒) เปรียบเทียบการนําหลักธรรมอิทธิบาท ๒ มาใช4
ในการบริหารงานของผู4บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากร และ ๓) ศึกษาข4อเสนอแนะการ
นําหลักธรรมอิทธิบาท ๔ มาใช4ในการบริหารงานของผู4บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากร 
ผลการวิจัยพบว�า ๑) ทรรศนะของบุคลากรท่ีมีต�อการนําหลักธรรมอิทธิบาท ๔ มาใช4ในการ
บริหารงานของผู4บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปJนรายด4าน พบว�า 
ทรรศนะของบุคลากรท่ีมีต�อการนําหลักธรรมอิทธิบาท ๔ มาใช4ในการบริหารงานของผู4บริหาร
สถานศึกษาอยู�ในระดับมาก ๒) บุคลากรท่ีมีเพศ อายุ และตําแหน�งต�างกัน มีต�อการนําหลักธรรมอิทธิ
บาท ๔ มาใช4ในการบริหารงานของผู4บริหารสถานศึกษา ท้ังโดยรวมและรายด4านไม�แตกต�างกัน และ 
๓) ข4อเสนอแนะเก่ียวกับการนําหลักธรรมอิทธิบาท ๔ มาใช4ในการบริหารงานของผู4บริหาร
สถานศึกษา ได4แก� (๑) ด4านฉันทะ ผู4บริหารควรมีความพอใจรักใคร�ในการบริหารงานทุกด4านอย�างเท�า
                                                           

 
๙๔ ผอบทอง สุจินพรัหมล, “การนําหลักธรรมอิทธิบาท ๔ มาใช4ในการบริหารงานของผู4บริหาร

สถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ�พิเศษจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘”, วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร�อยเอ็ด, ป}ท่ี ๕ ฉบับ
ท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙): ๑๐๒. 



 

 

๗๔ 

 

เทียมกันเพ่ือพัฒนางานพร4อมกันในทุก ๆ ด4าน (๒) ด4านวิริยะผู4บริหารควรแสดงภาวะผู4นําในทุก
สถานการณ" สามารถนิเทศแนะนําผู4ร�วมงานได4 (๓) ด4านจิตตะ ผู4บริหารควรเอาใจใส�ติดตามการ
ทํางานตามแผนงาน/โครงการอย�างเปJนระบบและต�อเนื่องเพ่ือให4งานบรรลุเป�าหมาย (๔) ด4านวิมังสา 
ผู4บริหารควรพิจารณาไตร�ตรองหาวิธีการแก4ไขป/ญหาในการทํางานต�าง ๆ อย�างเปJนระบบพร4อมท้ัง
ประเมินผลงานเพ่ือปรับปรุงแก4ไขให4มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 ผดุง วรรณทอง๙๕ ได4ทําการวิจัยเรื่องการประยุกต"ใช4หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหาร
องค"กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว�า ๑) ด4านฉันทะ มีความจําเปJนและสําคัญต�อการ
บริหารองค"กรเอกชน เพราะเปJนจุดเริ่มต4นท่ีจะทําให4บุคลากรเกิดและมีความพอใจในหน4าท่ีรับผิดชอบ
และปฏิบัติอย�างเต็มกําลังความสามารถของตนเองรักและพอใจท่ีจะได4รับพัฒนาตนเอง เพ่ือนําความรู4
มาใช4ในหน4าท่ีท่ีตนกําลังปฏิบัติอยู� กระตือรือร4นพร4อมท่ีจะให4มีการพัฒนาตนเอง ท้ังด4านร�างกายและ
จิตใจ ผู4บังคับบัญชาเป�ดโอกาสให4มีส�วนร�วมท่ีจะพัฒนางาน และบุคลากรมีความพอใจท่ีจะมีการ
พัฒนาอยู�สมํ่าเสมอ และเป�ดโอกาสให4ทุกคนมีส�วนร�วมในการพัฒนางานและนโยบายขององค"กร มี
การจัดการฝ�กอบรมท้ังภายในและภายนอกองค"กรอยู�เสมอ ๒) ด4านวิริยะ มีความจําเปJนและสําคัญ 
มากต�อการบริหารองค"กรเอกชนเนื่องจากหลักการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู�หัวรัชกาลท่ี ๙ ทรง
เปJนแบบอย�างและได4พระราชทานบทพระราชนิพนธ" เรื่องพระมหาชนก ท่ีเน4นให4ประชาชนมีความ
วิริยะ หรือหลักการประกอบความเพียรชอบ บุคลากรมีความต่ืนตัวพร4อมท่ีจะพัฒนาการทํางานอยู�
ตลอดเวลา ฝ�กฝนพยายามพัฒนาตนเองให4เกิดความชํานาญในหน4าท่ีด4วยการเรียนรู4เพ่ิมเติม ค4นคว4า
หาความรู4เก่ียวกับงานท่ีตนเองปฏิบัติอย�างเต็มศักยภาพ มีการจัดฝ�กอบรมเพ่ือการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน มีความมุ�งม่ันท่ีจะพัฒนาการอย�างต�อเนื่อง ๓) ด4านจิตตะ มีความจําเปJนและสําคัญต�อการ
บริหารองค"กรเอกชน เช�นเดียวกันโดยผู4บริหารให4ความสําคัญกับการทํางานท่ีต4องอาศัยด4าน จิตตะ
เปJนหลักท่ีจะต4องเอาใจใส�งานอยู�เสมอ องค"กรเอกชนควรส�งเสริมการประยุกต"ใช4หลักอิทธิบาท ๔ 
ด4านจิตตะเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางาน มีระบบท่ีตรวจสอบให4บุคลากรมีการเอาใจใส�ในการพัฒนา
ตนเองอยู�เสมอ เม่ือเกิดป/ญหาก็หม่ันตรวจสอบหาข4อบกพร�องของตนเองเพ่ือพัฒนางานของตนเอง 
ฝ�กฝนตนเองให4มีความรู4พร4อมท่ีจะมาสนับสนุนการทํางานอย�างสมํ่าเสมอ โดยศึกษาหาความรู4จาก
แหล�งข4อมูลต�าง ๆ นํามาพัฒนาองค"กร ทํางานท่ีได4รับมอบหมายอย�างเต็มกําลังความสามารถ ๔) ด4าน
วิมังสามีความจําเปJนและสําคัญต�อการบริหารองค"กรเอกชน เช�นเดียวกันเพราะผู4บริหารต�างให4
ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรด4วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย�างเหมาะสม มี
การแก4ไขป/ญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรให4มีการพัฒนาดียิ่งข้ึนไป ส�งเสริมให4มีการเรียนรู4 เพ่ิมเติม 
หาวิธีการต�าง ๆ มาพัฒนาบุคลากรให4สามารถทํางานได4อย�างมีประสิทธิภาพและอดทนต�อป/ญหาท่ี
เกิดข้ึนระหว�างการปฏิบัติงาน โดยใช4ความรู4ความสามารถของตนเองไตร�ตรองการทํางานท่ีได4รับ
มอบหมายอยู�เสมอ โดยใช4กําลังสติป/ญญา แสวงหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการทํางานให4เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป 

                                                           

 ๙๕ ผดุง วรรณทอง, “การประยุกต"ใช4หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารองค"กรเอกชนในจังหวัด
นนทบุรี”, วารสาร มจร สังคมศาสตรMปริทรรศนM, ป}ท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน, ๒๕๖๑): ๙๙-๑๐๐.  



 

 

๗๕ 

 

 Weerasinghe, T.D. Thisera, T.J.R. and Kumara๙๖ ได4ศึกษาเรื่อง BUDDHISM 
AND ORGANIZATIONAL MANAGEMENT: A REVIEW ผลการศึกษาพบว�า การประยุกต"ใช4
แนวความคิดและการปฏิบัติของชาวพุทธในด4านการจัดการองค"กรซ่ึงรวมถึงความสัมพันธ"ระหว�าง
บุคคลพฤติกรรมจริยธรรม ความฉลาดทางอารมณ" การสร4างทีม การสื่อสาร การเปJนผู4นํา การจัดการ
ความขัดแย4ง การพัฒนาส�วนบุคคล ธรรมาภิบาล การจัดการความรู4 และการจัดการคนในท่ีทํางานให4
กว4างข้ึน แสดงให4เห็นว�าแนวความคิดและการปฏิบัติทางพุทธศาสนามีประสิทธิภาพท่ีจะนําไปใช4ใน
การจัดการองค"กรและแนวความคิดและการปฏิบัติเหล�านั้นมีการใช4งานท่ีเปJนสากลมากข้ึนซ่ึงสามารถ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานขององค"กรตามผลลัพธ" ขอแนะนําให4ผู4บริหารท่ีทันสมัยมีสติมี
ความเห็นอกเห็นใจและมีความยืดหยุ�นเป�ดกว4างและยอมรับว�าไม�มีอะไรถาวร สรุปแล4วมุมมองทาง
พุทธศาสนาของการจัดการองค"กรนั้นเก่ียวกับการยอมรับการเปลี่ยนแปลงการสร4างความสามัคคีใน
หมู�พนักงานและการปฏิบัติต�อทุกคนด4วยความมีเกียรติและความเคารพเพ่ือให4บรรลุเป�าหมายสูงสุด
ขององค"กร 
 
ตารางท่ี ๒.๓ งานวิจัยท่ีเก่ียวข4องกับอิทธิบาท ๔ ท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียว  

นักวิจัย ผลการวิจัย 
จารุมาศ เรืองสุวรรณ, พันเอก, 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร", 
๒๕๔๘), 

แบบจําลองการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ แตกต�างจากการสอน
แบบปกติมากท่ีสุดจากการเปรียบเทียบการจําลองการสอนตาม
หลักอิทธิบาท ๔ กับการสอนหลังจากปรับอิทธิพลตัวแปรร�วม
ออกแล4ว พบว�า แบบจําลองการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ มี
ผลสัมฤทธิ์สูงกว�าการสอนแบบปกติอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๕ 

รัฐ กันภัย (วารสารมนุษยศาสตร" 
สังคมศาสตร" และศิลปะ, 
๒๕๕๘) 

ประชาชนส�วนใหญ�ไม�มีโอกาสหรือมีโอกาสน4อยในการเข4าไปมี
ส�วนร�วมในแผนพัฒนาท4องถ่ินด4านการท�องเท่ียวของเทศบาล
เมืองชะอํา 

อรวิภา จรูญจารุวัฒนา (วารสาร
บัณฑิตวิจัย, ๒๕๕๙) 

การบูรณาการหลักอิทธิบาท ๔ กับการเรียนการสอนของศูนย"
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยนําหลัก
อิทธิบาท ๔ ไปสอดแทรกในเนื้อหาของรายวิชาต�าง ๆ จัดให4มี
การเรียนรู4จากการปฏิบัติจริง มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู4เรียนใน
รูปแบบต�าง ๆ เช�น การอบรมจริยธรรม ค�ายคุณธรรม 
การศึกษาดูงานแหล�งเรียนรู4ทางพระพุทธศาสนา เพ่ือมุ�งเน4นให4
ผู4เรียนมีความเข4าใจหลักอิทธิบาท ๔ 

 
 
 
                                                           

  ๙๖ Weerasinghe, T.D. Thisera, T.J.R. and Kumara, “BUDDHISM AND ORGANIZATIONAL 
MANAGEMENT: A REVIEW”, The Kelaniya Journal of Management, Vol. 3(2), (2014): 93-112. 



 

 

๗๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๓ (ต�อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

ผอบทอง สุจินพรัหมล, วารสาร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตร4อยเอ็ด, 
๒๕๕๙) 

๑) ด4านฉันทะ ผู4บริหารควรมีความพอใจรักใคร� ในการ
บริหารงานทุกด4านอย�างเท�าเทียมกันเพ่ือพัฒนางานพร4อมกัน 
๒) ด4านวิริยะผู4บริหารควรแสดงภาวะผู4นําในทุกสถานการณ" 
สามารถนิเทศแนะนําผู4ร�วมงานได4 ๓) ด4านจิตตะ ผู4บริหารควร
เอาใจใส�ติดตามการทํางานตามแผนงาน/โครงการอย�างเปJน
ระบบและต�อเนื่องเพ่ือให4งานบรรลุเป�าหมาย ๔) ด4านวิมังสา 
ผู4บริหารควรพิจารณาไตร�ตรองหาวิธีการแก4ไขป/ญหาในการ
ทํางานต�าง ๆ อย�างเปJนระบบ 

ผดุง วรรณทอง, (วารสาร มจร 
สังคมศาสตร"ปริทรรศน", ๒๕๖๑) 

๑) ด4านฉันทะ มีความจําเปJนและสําคัญต�อการบริหารองค"กร
เอกชน เพราะเปJนจุดเริ่มต4นท่ีจะทําให4บุคลากรเกิดและมีความ
พอใจ ในหน4 า ท่ี รั บผิ ดชอบและปฏิ บั ติ อย� า ง เ ต็ ม กํ าลั ง
ความสามารถของตนเองรักและพอใจท่ีจะได4รับพัฒนาตนเอง 
๒) ด4านวิริยะ มีความจําเปJนและสําคัญ มากต�อการบริหาร
องค"กรเอกชน ๓) ด4านจิตตะ มีความจําเปJนและสําคัญต�อการ
บริหารองค"กรเอกชน เช�นเดียวกันโดยผู4บริหารให4ความสําคัญ
กับการทํางานท่ีต4องอาศัยด4าน จิตตะเปJนหลักท่ีจะต4องเอาใจใส�
งานอยู�เสมอ ๔) ด4านวิมังสามีความจําเปJนและสําคัญต�อการ
บริหารองค"กรเอกชน เช�นเดียวกันเพราะผู4บริหารต�างให4
ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรด4วยการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอย�างเหมาะสม มีการแก4ไขป/ญหาการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให4มีการพัฒนาดียิ่งข้ึนไป 

Weerasinghe, T.D. Thisera, 
T.J.R. and Kumara, (The 
Kelaniya Journal of 
Management, 2014) 

การประยุกต"ใช4แนวความคิดและการปฏิบัติของชาวพุทธในด4าน
การจัดการองค"กรซ่ึงรวมถึงความสัมพันธ"ระหว�างบุคคล
พฤติกรรมจริยธรรม ความฉลาดทางอารมณ" การสร4างทีม การ
สื่อสาร การเปJนผู4นํา การจัดการความขัดแย4ง การพัฒนาส�วน
บุคคล ธรรมาภิบาล การจัดการความรู4 และการจัดการคนในท่ี
ทํางานให4กว4างข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๗ 

 

๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีได4กล�าวแล4วข4างต4นผู4วิจัยสังเคราะห"เปJนกรอบแนวคิดใน
การวิจัยโดยสรุปท่ีมาของแต�ละตัวแปรดังนี้ 
 ๑. ตัวแปรด4านการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย"ในครั้งนี้ได4จากการสังเคราะห"
จากแผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ประกอบด4วย๙๗ 
  ๑) คุณภาพแหล�งท�องเท่ียว 
  ๒) โครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
  ๓) บุคลากรด4านการท�องเท่ียว 
  ๔) การสร4างความสมดุลให4กับการท�องเท่ียว 
  ๕) การบูรณาการการบริหารจัดการการท�องเท่ียว 
 ๒. ตัวแปรด4านแนวโน4มการท�องเท่ียวในอนาคตในครั้งนี้ได4จากการสังเคราะห"แผนพัฒนา
การท�องเท่ียวแห�งชาติฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ประกอบด4วย๙๘ 
  ๑) การเติบโตของชนชั้นกลางและรายได4ท่ีเพ่ิมข้ึน 
  ๒) การเติบโตของสายการบินต4นทุนตํ่า 
  ๓) การเติบโตของสังคมผู4สูงอายุซ่ึงมีการจับจ�ายใช4สอยเพ่ือการท�องเท่ียวสูง 
  ๔) การใช4เทคโนโลยีระหว�างการท�องเท่ียว 
  ๕) นักท�องเท่ียวมุ�งเน4นประสบการณ" 
  ๖) แนวโน4มการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบการท�องเท่ียว 
 ๓) ตัวแปรการมีส�วนร�วมในครั้งนี้ได4นําแนวคิดของ Cohen and Uphoff ประกอบด4วย  
  ๑) ร�วมตัดสินใจ 
  ๒) ร�วมพัฒนา 
  ๓) ร�วมรับผลประโยชน" 
  ๔) ร�วมในการประเมิน 
 ๔) ตัวแปรหลักอิทธิบาท ๔ ในครั้งนี้ได4นํามาจากพระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 
(๒๕๔๓), พระพรหมคุณาภรณ", (ป.อ. ปยุตฺโต), (๒๕๕๐) ประกอบด4วย 
  ๑) ฉันทะ (ความพอใจ)  
  ๒) วิริยะ (ความเพียร)  
  ๓) จิตตะ (ความคิดมุ�งไป)  
  ๔) วิมังสา (ความไตร�ตรอง) 
 
 

                                                           

  
๙๗ สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติฉบับท่ี ๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔), พิมพ"ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกิจการโรงพิมพ"องค"การสงเคราะห"ทหารผ�านศึก,  
๒๕๖๐), หน4า ๒๗-๓๖. 
 

๙๘ เรื่องเดียวกัน, หน4า ๒๗-๓๖.  



 

 

๗๘ 

 

แผนภาพท่ี ๒.๕ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

   ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของ
จังหวัดบุรีรัมย" ครั้งนี้ได4กําหนดกรอบแนวคิดดังต�อไปนี้ 

 

   

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเติบโตของชนช้ันกลางและ
รายได4ที่เพิ่มขึ้น 

หลักอิทธิบาท ๔ 
การเติบโตของสายการบิน
ต4นทุนตํ่า 

แนวโน�มการ
ท�องเที่ยวใน

อนาคต การท�องเที่ยว
เชิงกีฬาของ

จังหวัดบรุีรัมยM 

การเติบโตของสังคมผู4สูงอายุท่ีมี
การใช4สอยเพื่อการท�องเท่ียว 

ร�วมตัดสินใจ 

การใช4เทคโนโลยีระหว�างการ
ท�องเท่ียว 

การมีส�วนร�วมของ
ภาคส�วน 

ร�วมพัฒนา 

นักท�องเท่ียวมุ�งเน4น
ประสบการณ" 

ร�วมรับผลประโยชน" ร�วมในการประเมิน 

คุณภาพแหล�งท�องเท่ียว 

โครงสร4างพื้นฐานและส่ิง
อํานวยความสะดวก 

บุคลากรด4านการท�องเท่ียว 

การสร4างความสมดุลให4กับ
การท�องเท่ียว 

การบูรณาการการบริหาร
จัดการการท�องเท่ียว 

แนวโน4มการเปล่ียนแปลงเชิง
รูปแบบการท�องเท่ียว 

วิริยะ (ความเพยีร) วิมังสา (ความไตร�ตรอง) ฉันทะ (ความพอใจ) จิตตะ (ความต้ังใจม่ัน) 



 
บทท่ี ๓ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื ่อง การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของ
จังหวัดบุรีรัมย" มีวัตถุประสงค"คือ ๑) เพ่ือศึกษาการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย" ๒) 
เพ่ือศึกษาป/จจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย" และ ๓) เพ่ือเสนอการ
พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมย" การวิจัยในครั้งนี้เป5น
การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) มีท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) หลังจากนั้นนําขKอมูลท่ีไดKจากการ
สังเคราะห"นํามาสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) วิธีดําเนินการวิจัยประกอบดKวย
กระบวนการต�าง ๆ ดังต�อไปนี้  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ระยะท่ี ๑ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 
  ๓.๒.๑ ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
  ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใชKในการวิจัย 
  ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมขKอมูล  
  ๓.๒.๔ การวิเคราะห"ขKอมูล 
 ๓.๓ ระยะท่ี ๒ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ๓.๓.๑ กลุ�มเปVาหมาย/ผูKใหKขKอมูลสําคัญ 
  ๓.๓.๒ เครื่องมือท่ีใชKในการวิจัย 
  ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมขKอมูล  
  ๓.๓.๔ การวิเคราะห"ขKอมูล 
 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 เพ่ือใหKการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเป5นไปตามวัตถุประสงค"ของการวิจัย ผูKวิจัยไดK 
กําหนดรูปแบบการวิจัย โดยใชKการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) มีท้ังการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ�งเนKนการ
วิเคราะห"ในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) มีแผนแบบการวิจัยแบบกลุ�มเดียวศึกษาสภาวการณ"
โดยไม�มีการทดลอง (The One Shot Non-Experiment Case Study)     
  
 
 
 



 
๘๐

๓.๒ ระยะที่ ๒ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 
  ๓.๒.๑ ประชากรและกลุ"มตัวอย"าง 
  ๑) ประชากรท่ีใชKในการวิจัย คือ ผูKมีส�วนไดKส�วนเสียจากหน�วยงานท่ีเก่ียวขKองกับ
การท�องเท่ียวเชิงกีฬาในจังหวัดบุรีรัมย"จาก ๖ หน�วยงานประกอบดKวย สํานักงานการท�องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดบุรีรัมย" หอการคKาจังหวัดบุรีรัมย" สโมสรบุรีรัมย" ยูไนเต็ดและบริษัทในเครือ สาธารณสุข
จังหวัด ชมรมผูKประกอบการการท�องเท่ียว และประชาชนท่ีอยู�ใกลKเคียงสโมสรบุรีรัมย" ยูไนเต็ด 
จํานวน ๑,๔๕๙ คน 
  ๒) กลุ"มตัวอย"าง 
   ๒.๑) กลุ�มตัวอย�างที่ใชKในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ไดKแก� กลุ�มผูKมีส�วนไดKส�วนเสียจากการจัดการการท�องเท่ียวเชิงกีฬา จํานวน ๔๕๐ ตัวอย�าง สําหรับ
ขนาดของกลุ�มตัวอย�างท่ีใชK ผูKวิจัยใชKวิธีการกําหนดขนาดตัวอย�างในการวิจัยโดยการพิจารณาจาก
ความเหมาะสมของจํานวนค�าพารามิเตอร"ท่ีทําการประมาณค�าภายใตKโมเดลตามสมมติฐานในกรอบ
แนวคิดท่ีไดKศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมตามแนวคิดของนักวิจัยดKานโมเดลการวิเคราะห"ลิ
สเลล คือ Lindeman, Merenda and Gold๑ และ Weiss (1972)๒ ท่ีไดKทําการกําหนดขนาด
ตัวอย�างตามกฎอัตราส�วนระหว�างหน�วยตัวอย�างและจํานวนพารามิเตอร"หรือตัวแปร ไวKเป5น ๑ 
พารามิเตอร" ใชKตัวอย�าง ๑๐–๒๐ ตัวอย�าง จากกรอบแนวคิดการวิจัยพบว�ามีค�าพารามิเตอร"ท่ีตKอง
ประมาณภายใตKโมเดลลิสเลลท้ังหมด ๔๕ พารามิเตอร" ใชKเสKนพารามิเตอร"ละ ๑๐ ตัวอย�างเท�ากับ ๔๕ 
x ๑๐ = ๔๕๐ ตัวอย�าง 
   ๒.๒) การสุ�มตัวอย�างผูKวิจัยเลือกใชKวิธีสุ�มตัวอย�างแบบหลายข้ันตอนโดย 
    ข้ันตอนท่ี ๑ สุ�มตัวอย�างแบบแบ�งชั้น (Stratified Random Sampling) โดย
การจัดแบ�งประชากรเป5นกลุ�มผูKมีส�วนไดKส�วนเสียจากการจัดการการท�องเท่ียวเชิงกีฬา จะใชKวิธีการสุ�ม
ตัวอย�างแบบแบ�งตามสัดส�วน (Proportional Stratified Random Sampling) คํานวณจากสูตร 
ดังนี้ 

จํานวนตัวอย�างในแต�ละกลุ�ม = จํานวนตัวอย�างท้ังหมด X จํานวนประชากรแต�ละกลุ�ม 
                                            จํานวนประชากรท้ังหมด 

  การสุ�มตัวอย�างแบบแบ�งตามสัดส�วน แสดงไวKในตารางท่ี ๓.๑ 
 
 
 
 
 

                                                           

   ๑ Lindeman RH, Merenda PF, Gold RZ., Introduction to Bivariate and Multivariate 
Analysis, (Scott, Foresman, Glenview, IL, 1980), p. 163. 

   ๒ Weiss, R., The Provision of Social Relationship, In Z. Rubin (Ed), (Doing Unto 
others Englewood Cliff, N. J: Prentice-Hall, 1972), pp. 17-26. 



 
๘๑

ตารางท่ี ๓.๑ การสุ�มตัวอย�างแบบแบ�งตามสัดส�วน  

ลําดับท่ี ช่ือหน"วยงาน จํานวน
ประชากร 

สัดส"วน จํานวนกลุ"ม
ตัวอย"าง 

๑ สํานักงานการท�องเท่ียว
และกีฬาจังหวัดบุรีรัมย" 

๑๒๕ ๔๕๐x๑๒๕/๑,๔๕๙ ๓๙ 

๒ หอการคKาจังหวัดบุรีรัมย" ๘๙ ๔๕๐x๘๙/๑,๔๕๙ ๒๗ 
๓ สโมสรบุรีรัมย" ยูไนเต็ด 

และบริษัทในเครือ 
๒๘๐ ๔๕๐x๒๘๐/๑,๔๕๙ ๘๖ 

๔ สาธารณสุขจังหวัด ๑๒๓ ๔๕๐x๑๒๓/๑,๔๕๙ ๓๘ 
๕ ชมรมผูKประกอบการการ

ท�องเท่ียว 
๔๓๘ ๔๕๐x๔๓๘/๑,๔๕๙ ๑๓๕ 

๖ ประชาชนท่ีอยู�ใกลKเคียง
สโมสรบุรีรัมย" ยูไนเต็ด 

๔๐๔ ๔๕๐x๔๐๔/๑,๔๕๙ ๑๒๕ 

 รวมประชากร ๑,๔๕๙ รวมกลุ"มตัวอย"าง ๔๕๐ 
 
     ข้ันตอนท่ี ๒ จากนั้นใชKวิธีสุ�มตัวอย�างแบบง�าย (Simple Random 
Sampling) จนกระท่ังครบตัวอย�างตามท่ีตKองการ 
 ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใชHในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชKในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวน ๒ ชนิด ไดKแก� 
  ๓) แบบบันทึกเอกสาร (Document Recording Forms) เป5นเครื่องมือท่ีใชKใน
การศึกษาการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมย" 
  ๒) แบบสอบถาม (Questionnaires) เป5นเครื่องมือท่ีใชKในการศึกษาการพัฒนา           
การท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมย" แบ�งเป5น ๕ ส�วน 
   ส�วนท่ี ๑ สอบถามเก่ียวกับป/จจัยส�วนบุคคล ประกอบดKวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา หน�วยงานท่ีสังกัด รายไดKต�อเดือน เป5นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 
๕ ขKอ 

    ส�วนท่ี ๒ สอบถามเก่ียวกับแนวโนKมการท�องเท่ียวในอนาคต ประกอบดKวยขKอ
คําถาม ๓๐ ขKอ  

    การเติบโตของชนชั้นกลางและรายไดKท่ีเพ่ิมข้ึน  จํานวน ๕ ขKอ 
    การเติบโตของสายการบินตKนทุนตํ่า     จํานวน ๕ ขKอ 
     การเติบโตของสังคมผูKสูงอายุท่ีมีการใชKสอยสูง  จํานวน ๕ ขKอ 
    การใชKเทคโนโลยีระหว�างการท�องเท่ียว  จํานวน ๕ ขKอ 
    นักท�องเท่ียวมุ�งเนKนประสบการณ"  จํานวน ๕ ขKอ 
    แนวโนKมการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบการท�องเท่ียว จํานวน ๕ ขKอ 
   ส�วนท่ี ๓ สอบถามเก่ียวกับการมีส�วนร�วม ประกอบดKวยขKอคําถาม ๒๐ ขKอ 
      การร�วมตัดสินใจ     จํานวน ๕ ขKอ 



 
๘๒

    ร�วมพัฒนา      จํานวน ๕ ขKอ 
    ร�วมรับผลประโยชน"    จํานวน ๕ ขKอ 
     ร�วมในการประเมิน       จํานวน ๕ ขKอ 
   ส�วนท่ี ๔ สอบถามเก่ียวกับอิทธิบาท ๔  ประกอบดKวยขKอคําถาม ๒๐ ขKอ 
      ฉันทะ (ความพอใจ)     จํานวน ๕ ขKอ 
    วิริยะ (ความเพียร)     จํานวน ๕ ขKอ 
    จิตตะ (ความต้ังใจม่ัน)     จํานวน ๕ ขKอ 
     วิมังสา (ความไตร�ตรอง)      จํานวน ๕ ขKอ 
    ส�วนท่ี ๕ สอบถามเก่ียวกับการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา ประกอบดKวย

ขKอคําถาม ๒๕ ขKอ  
     คุณภาพแหล�งท�องเท่ียว   จํานวน ๕ ขKอ  
    โครงสรKางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก จํานวน ๕ ขKอ 
    บุคลากรดKานการท�องเท่ียว    จํานวน ๕ ขKอ 
    การสรKางความสมดุลใหKกับการท�องเท่ียว  จํานวน ๕ ขKอ 
    การบูรณาการการจัดการการท�องเท่ียว  จํานวน ๕ ขKอ  

   ส�วนท่ี ๒ ถึงส�วนท่ี ๕ ผูKศึกษาไดKสรKางแบบสอบถามโดยใชKมาตรวัดแบบ 
Likert Scale๓ ซ่ึงจะมีขKอคําถามแบบประมาณค�าท่ีใชKวัด ๕ ระดับ (Rating Scale) และมีเกณฑ"การ
ใหKคะแนน ดังนี้ 
  มากท่ีสุด ใหKคะแนน ๕  คะแนน 
  มาก  ใหKคะแนน ๔ คะแนน 
  ปานกลาง ใหKคะแนน ๓ คะแนน 
  นKอย  ใหKคะแนน ๒  คะแนน 
  นKอยท่ีสุด ใหKคะแนน ๑  คะแนน 
 จากเกณฑ"ดังกล�าว ผูKวิจัยใชKเกณฑ"ค�าเฉลี่ยในการอภิปรายผล ซ่ึงผลจากการคํานวณโดย
ใชKสูตรการคํานวณความกวKางของอันตรภาคชั้น มีดังนี้๔ จากสูตร 
  ช�วงชั้นคะแนน    =  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
                อันตรภาค 
     =  ๐.๘๐๕

๑-๕ =   

จะไดKเกณฑ"การแปลผล ๕ ระดับ ดังนี้   
   คะแนนเฉลี่ย  ๔.๒๑ – ๕.๐๐  หมายถึง มากท่ีสุด  

                                                           

 
๓ Likert, Rensis, “The Method of Constructing and Attitude Scale”, Reading in 

Attitude Theory and Measurement, (Fishbeic, Matin, Ed. New York: Wiley & Son, 1967), pp. 90-
95.   

๔ มัลลิกา บุนนาค, สถิติเพ่ือการตัดสินใจ, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ"มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗), 
หนKา ๑๔๓. 



 
๘๓

 คะแนนเฉลี่ย  ๓.๔๑ – ๔.๒๐  หมายถึง มาก  
 คะแนนเฉลี่ย  ๒.๖๑ – ๓.๔๐  หมายถึง ปานกลาง  
 คะแนนเฉลี่ย  ๑.๘๑ – ๒.๖๐  หมายถึง นKอย   
 คะแนนเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๘๐  หมายถึง นKอยท่ีสุด    

  ๓) การสรKางเครื่องมือท่ีใชKในการวิจัย 
  การสรKางเครื่องมือท่ีใชKในการวิจัย ผูKวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังต�อไปนี้ 
  ๓.๑) ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขKอง หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เก่ียวขKองจากเอกสาร ตํารา ภายใตKคําแนะนําของอาจารย"ท่ีปรึกษา และสรKางเครื่องมือเป5นแบบบันทึก
เอกสาร เพ่ือใชKในการเก็บรวบรวมขKอมูลและนํามาวิเคราะห" เก็บผลการวิเคราะห"ไวKในแบบบันทึก
เอกสาร 
  ๓.๒) นําความรูKและแนวคิดท่ีไดKจากการศึกษาคKนควKามาประมวลเพ่ือกําหนด
โครงสรKางของเครื่องมือและขอบเขตเนื้อหา โดยการสรKางแบบสอบถาม เพ่ือใชKสอบถามเก่ียวกับการ
พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมย" โดยการนําขKอมูล
สรุปประเด็นจากการวิเคราะห" สังเคราะห"มาจัดทําเป5นขKอคําถามในแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปร
การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมย" ท้ัง ๑๙ ตัวแปร 
รวมขKอคําถามท้ังสิ้น ๙๕ ขKอ ภายใตKคําแนะนําของอาจารย"ท่ีปรึกษา แลKวนําเสนอผูKเชี่ยวชาญ ๕ ท�าน 
แลKวจึงนํามาหาค�าดัชนีความสอดคลKองตามวัตถุประสงค"ของการวิจัย โดยใชKเทคนิค IOC (Index of 
Item Objective Congruence) โดยพิจารณาจากค�า IOC มากกว�า ๐.๖๐ ข้ึนไป 
  ๓.๓) นําความรูKและแนวคิดท่ีไดKจากการศึกษาคKนควKาและผลการวิเคราะห"
องค"ประกอบมาเป5นฐานในการสรKางแบบสัมภาษณ"แบบก่ึงโครงสรKาง เพ่ือใชKในการเก็บขKอมูลและ
นํามาวิเคราะห"เพ่ือหาการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัด
บุรีรัมย"    
   ๔) การหาค�าความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
  การหาค�าความเท่ียงตรงของเครื่องมือท่ีใชKในการวิจัย ผูKวิจัยไดKดําเนินการตาม
ข้ันตอนของการวิจัย ดังต�อไปนี้ 
  ๔.๑) การตรวจสอบความตรง (Validity) ของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามใหK
อาจารย"ที่ปรึกษาตรวจ จากนั้นเสนอผูKเชี่ยวชาญ จํานวน ๕ คน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ความชัดเจนของภาษา ความครอบคลุมของโครงสรKางและความสอดคลKองระหว�าง
ขKอคําถามกับวัตถุประสงค"ของการวิจัย โดยใชKเทคนิค IOC (Index of Item-Objective Congruence) 
โดยผูKทรงคุณวุฒิแต�ละท�านจะประเมินใหKคะแนน ๓ ระดับ คือ +๑ = มีความสอดคลKอง ๐ = ไม�แน�ใจ 
-๑ = ไม�สอดคลKอง แลKวคํานวณค�าและคัดเลือกขKอคําถามท่ีมีค�าดัชนีความสอดคลKอง .๖๐ ข้ึนไป ส�วน
คําถามท่ีมีค�าดัชนีความสอดคลKองตํ่ากว�า .๖๐ จะนําไปปรับปรุงแกKไข การคํานวณค�าดัชนีใชKสูตรดังนี้ 
   IOC  = ∑ NR /  
  IOC หมายถึง ค�าดัชนีความสอดคลKอง (Index of item concurrence) 
  R  หมายถึง  ความคิดเห็นของผูKทรงคุณวุฒิ 
  N  หมายถึง  จํานวนผูKทรงคุณวุฒิ 



 
๘๔

  ๔.๒) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลKวไปทดลองใชK (Try Out) กับประชากรท่ี
ไม�ใช�กลุ�มตัวอย�าง ท่ีเป5นผูKมีส�วนส�วนเสียกับการจัดการการท�องเท่ียวเชิงกีฬา จํานวน ๓๐ คน 
  ๔.๓) นําแบบสอบถามท่ีไดKมาคํานวณหาค�าความเชื่อม่ัน (Reliability) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) โดยใชKสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ไดKค�าความเชื่อม่ันเท�ากับ  
.๙๖๑ และสามารถจําแนกตามตัวแปรไดKดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๓.๒ แสดงค�าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

ตัวแปร ค"าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) 
     ๑. แนวโนKมการท�องเท่ียวในอนาคต .๙๕๕ 

๒. การมีส�วนร�วม .๘๗๓ 
๓. หลักอิทธิบาท ๔ .๙๒๘ 
๔. การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา  .๙๖๕ 
ภาพรวม .๙๖๑ 

 
  ๔.๔) แกKไขปรับปรุงแบบสอบถาม โดยนําขKอมูลจากการทดลองใชKในข้ันตอนท่ี
ผ�านมา ทําการปรับปรุงแกKไขโดยผ�านอาจารย"ท่ีปรึกษาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นจึงนํามาสรKาง
เป5นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ"เพ่ือใชKในการเก็บรวบรวมขKอมูลต�อไป  
 ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมขHอมูล 
 ผูKวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขKอมูลตามข้ันตอนของการวิจัย ดังต�อไปนี้ 
  ๑) การศึกษาและวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป5นการเก็บรวบรวม
ขKอมูลเก่ียวกับแนวโนKมการท�องเท่ียวในอนาคต การมีส�วนร�วม หลักพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ และการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬา เพ่ือสรKางกรอบแนวคิดในการวิจัย และสังเคราะห"ตัวแปรการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิง
กีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมย" โดยทําการรวบรวมเอกสารจากแหล�ง ต�าง ๆ แลKว
วิเคราะห"เอกสารโดยการจัดทําแบบบันทึกการวิเคราะห"เอกสาร บันทึกเก่ียวกับลักษณะเอกสาร แหล�งท่ีมา 
และสาระสําคัญของเอกสารท่ีเก่ียวขKองกับการวิจัย ขKอมูลท่ีไดKจากการวิเคราะห"เอกสารจะเป5นกรอบ
แนวคิดท่ีใชKในการศึกษาวิเคราะห"ขKอมูลท่ีไดKจากการศึกษาดKวยวิธีการอ่ืน ๆ ต�อไป 
  ๒) การศึกษาการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรม
ของจังหวัดบุรีรัมย"ครั้งนี้ ผูKวิจัยใชKแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขKอมูลจากผูKมี
ส�วนไดKส�วนเสียในการจัดการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย" จํานวน ๔๕๐ คน 
 ๓.๒.๔ การวิเคราะหTขHอมูล 
  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชKการวิเคราะห"ป/จจัยเชิงสํารวจ 
(Exploratory Factor Analysis: EFA) และโมเดลสมการโครงสรKาง (Structural Equation Modeling: 
SEM) การวิเคราะห"ขKอมูล มีข้ันตอนต�อไปนี้  

   ๑) การวิเคราะห"ขKอมูลเชิงพรรณนา โดยใชKค�าความถ่ี ค�ารKอยละ ค�าเฉลี่ย และ
ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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    ๒) การวิเคราะห"เนื้อหาจากแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวขKองกับการ
พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมย" โดยใชKวิธีการ
วิเคราะห"เนื้อหา (Content Analysis) ตามเกณฑ"การวิเคราะห"เนื้อหา๕  
   ๒.๑) ผูKวิจัยต้ังกฎเกณฑ"ข้ึนสําหรับการคัดเลือกเอกสาร และหัวขKอท่ีจะทําการ
วิเคราะห" 
   ๒.๒) ผูKวิจัยวางเคKาโครงของขKอมูล โดยการทํารายชื่อคําหรือขKอความใน
เอกสารท่ีจะถูกนํามาวิเคราะห" แลKวแบ�งไวKเป5นประเภท (Categories) เพ่ือใหKการวิเคราะห"มีความ
สมํ่าเสมอ และสามารถตัดสินไดKว�าจะดึงคําหรือขKอความใดออกมาจากเอกสารหรือตัวบท (Text) และ
จะท้ิงคําหรือขKอความใดออกไป 

    ๒.๓) ผูKวิจัยคํานึงถึงบริบท (Context) หรือสภาพแวดลKอมประกอบของขKอมูล
เอกสารท่ีนํามาวิเคราะห" โดยผูKวิจัยต้ังคําถามเก่ียวกับเอกสารท่ีนํามาวิเคราะห"ตามหัวขKอในแบบการ
วิเคราะห"เนื้อหาซ่ึงผูKวิจัยสรKางข้ึนท้ังนี้เพ่ือใหKการวิเคราะห"เป5นไปอย�างลึกซ้ึง ผูKวิจัยทําการพิจารณา
เอกสารในสภาพท่ีเป5นป/จจัย และเปรียบเทียบคุณลักษณะของเนื้อหาเขKากับบริบทของเอกสาร โดยมี
การโยงคุณลักษณะเขKากับกรอบแนวคิดทฤษฏีท่ีผูKวิจัยเลือกมาเปรียบเทียบ เพ่ือการวิเคราะห"ขKอมูลใหK
มีความกวKางข้ึน และนําไปสู�การอKางใชKกับขKอมูลอ่ืน ๆ ไดK 
   ๒.๔) วิเคราะห"เนื้อหาตามท่ีปรากฏ (Manifest Content) ในเอกสารวัด
ความถ่ีของคําหรือขKอความในเอกสารเท�านั้น ไม�ใชKการตีความหมายของขKอความ 
    ๓) การวิเคราะห"ขKอมูลจากแบบสอบถาม ผูKวิจัยจะนําขKอมูลท่ีไดKมาทําการ
วิเคราะห"ป/จจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพ่ือศึกษากลุ�มตัวแปรท่ียังไม�มี
ทฤษฎี หรือแนวคิดสนับสนุนเรื่องนั้นมาก�อน ผูKวิจัยจะเก็บขKอมูลจากตัวแปรเหล�านั้น แลKวนํามาจัด
หมวดหมู�ดKวยการวิเคราะห"ป/จจัยเพ่ือตKองการทราบว�ากลุ�มตัวแปร (Set of Variables) ท้ังหมดมีก่ี
ป/จจัย (Factor) ดKวยการใชKโปรแกรมสําเร็จรูป ผลจากการวิเคราะห"ป/จจัย จะช�วยลดตัวแปรลงและไดK
ป/จจัยซ่ึงทําใหKเขKาใจลักษณะของขKอมูลไดKง�าย และสามารถสรKางตัวแปรแฝงเพ่ือนําตัวแปรแฝงมาใชKใน
การวิเคราะห"โมเดลสมการโครงสรKางต�อไป ซ่ึงเทคนิคการวิเคราะห"ป/จจัยเชิงสํารวจมีข้ันตอนการ
วิเคราะห"ดังนี้๖ 
   ๓.๑) ตรวจสอบเบ้ืองตKนว�า ขKอมูลสามารถนํามาวิเคราะห"ป/จจัยไดKหรือไม� โดย
การพิจารณาเมทริกซ"สหสัมพันธ"ของตัวแปร จากการใชKโปรแกรมสําเร็จรูป ไดKค�าไกเซอร"-ไมเยอร"-  
ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO-MSA) มากกว�า .๗๐ ถึง 
๑ และค�า Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยสําคัญ แสดงว�า ตัวแปรมีความสัมพันธ"กัน เหมาะสม
ท่ีจะนํามาวิเคราะห"ป/จจัย 

                                                           

๕ สุภางค" จันทวานิช, การวิเคราะหTขHอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ"ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ"จุฬาลงกรณ"มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนKา ๒๔.  
 ๖ นงลั กษณ"  วิรั ช ชัย ,  โมเดลลิส เรล :  สถิ ติ วิ เคราะหTสํ าหรับการ วิจั ย , พิมพ"ครั้ ง ท่ี  ๓ , 
(กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ"มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนKา ๑๐๒.  
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   ๓.๒) สกัดป/จจัยข้ันตKน (Factor Extraction) ใชKวิธี Principal Component 
Analysis โดยมีเกณฑ"กําหนดจํานวนป/จจัย คือ ค�าไอเกน (Eigen Values) มากกว�า ๑ และ Scree 
Plot เสKนกราฟเริ่มเป5นเสKนตรงขนานกับแกนนอน 
   ๓.๓) หมุนแกนป/จจัย (Factor Rotation) เพ่ือใหKไดKป/จจัยร�วมท่ีชัดเจน 
   ๓.๔) สรKางคะแนนป/จจัย (Factor Score) เพ่ือสรKางตัวแปรแฝงจากตัวแปร
สังเกตไดK 
   ๓.๕) ต้ังชื่อป/จจัยใหKสื่อความหมายถึงตัวแปรท้ังหมดในป/จจัย 
   ๔) การวิเคราะห"โมเดลสมการโครงสรKาง (Structural Equation Modeling: SEM) เป5น
การบูรณาการของสถิติวิเคราะห"ท่ีสําคัญ คือการวิเคราะห"ป/จจัย (Factor Analysis) และการวิเคราะห"
เสKนทางอิทธิพล (Path Analysis) โมเดลสมการโครงสรKางประกอบดKวย ๒ ส�วน คือโมเดลการวัด 
(Measurement Model) และโมเดลโครงสรKาง (Structural Model)  
   ๔.๑) โมเดลการวัด (Measurement Model) เป5นโมเดลท่ีระบุความสัมพันธ"
เชิงเสKนระหว�างตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตไดK ผูKวิจัยใชKการวิเคราะห"ป/จจัยเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis : CFA) อันดับท่ีหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดตัวแปรแฝงว�า ตัว
แปรสังเกตไดK/ตัวบ�งชี้ มีความสอดคลKองกับขKอมูลเชิงประจักษ"ดKวยโปรแกรม Lisrel (Linear Structure 
Relation) และพิจารณาคัดเลือกป/จจัยและตัวบ�งชี้ จากตัวแปรสังเกตไดK/ตัวบ�งชี้ท่ีมีสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ" (R2) ซ่ึงสามารถอธิบายองค"ประกอบสูงต้ังแต�รKอยละ ๖๐ ข้ึนไป 
   ๔.๒) โมเดลโครงสรKาง (Structural Model) เป5นโมเดลท่ีระบุความสัมพันธ"
ระหว�างตัวแปรแฝงกับตัวแปรแฝง ผูKวิจัยใชKการวิเคราะห"เสKนทางอิทธิพล (Path Analysis) จุดมุ�งหมาย
เพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธ"เชิงสาเหตุระหว�างตัวแปร ศึกษาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอKอม
ระหว�างตัวแปร และวิเคราะห"ตรวจสอบความตรงของทฤษฏีหรือทดสอบความสอดคลKองระหว�าง
โมเดลท่ีพัฒนาข้ึนกับขKอมูลเชิงประจักษ" ประกอบดKวยข้ันตอน ๒ ส�วนคือ 
  ๔.๒.๑) การประมาณค�าพารามิเตอร" 
    (๑) การกําหนดขKอมูลจําเพาะโมเดล (Specification of the Model) 
ผูKวิจัยไดKสนใจศึกษาว�าตัวแปรสาเหตุตัวใดบKางท่ีส�งผลโดยตรงและโดยอKอมต�อการส�งเสริมการ
พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา โดยผูKวิจัยใชKโมเดลการวิเคราะห"โมเดลความสัมพันธ"โครงสรKางเชิงเสKน 
ประกอบดKวยตัวแปรแฝง และตัวแปรสังเกตไดK โดยมีขKอตกลงเบ้ืองตKนของโมเดลว�าความสัมพันธ"ของ
โมเดลท้ังหมดเห็นความสัมพันธ"เชิงเสKนตรง (Linear) เป5นความสัมพันธ"เชิงบวก (Additive) และเป5น
ความสัมพันธ"ทางเดียว (Recursive Model) ระหว�างตัวแปรภายนอก (Exogenous Variables) และ
ตัวแปรภายใน (Endogenous Variables)   
    (๒) การระบุความเป5นไปไดKค�าเดียวของโมเดล(identification 
of the model) ผูKวิจัยใชKเง่ือนไขกฎที (t-rule) นั่นคือจํานวนพารามิเตอร"ท่ีไม�ทราบค�าจะตKองนKอย
กว�าหรือเท�ากับจํานวนสมาชิกในเมทริกซ"ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร�วมของกลุ�มตัวอย�าง 
ตรวจสอบโดยจะใหKจํานวนพารามิเตอร"ท่ีตKองการประมาณค�า (t) และจํานวนตัวแปรสังเกต (NI) ซ่ึง
นํามาคํานวณหาจํานวนสมาชิกในเมทริกซ"ความแปรปรวนร�วมไดK กฎท่ีกล�าวว�า แบบจําลองจะระบุค�า
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ไดKพอดีเม่ือ t  (๑/๒) (NI) (NI+๑) และใชKกฎความสัมพันธ"ทางเดียว (Recursive Rule) เพ่ือ
ตรวจสอบเง่ือนไขพอเพียง  
    (๓) การประมาณค�าพารามิเตอร"ของโมเดล (Parameter Estimation 
form the Model) ผูKวิจัยใชKการประมาณค�าโดยใชKวิธี ML (Maximum Likelihood) ซ่ึงเป5นวิธีท่ี
แพร�หลายท่ีสุด วิธีนี้ใชKฟ/งก"ชั่นความกลมกลืนท่ีไม�ใช�ฟ/งก"ชั่นแบบเสKนตรง แต�ก็เป5นฟ/งก"ชั่นท่ีบอกความ
แตกต�างระหว�าง เมทริกซ" S และ Sigma ไดK ค�าประมาณของพารามิเตอร"ท่ีไดKจากวิธี ML มีความคง
เสKนคงวา (Consistency) มีประสิทธิภาพและความเป5นอิสระจากมาตรวัด การแจกแจงสุ�มของ
ค�าประมาณพารามิเตอร"ท่ีไดKจากวิธี ML เป5นแบบปกติ และความแกร�งของค�าประมาณข้ึนอยู�กับ
ขนาดของค�าพารามิเตอร"  
  ๔.๒.๒) การตรวจสอบความสอดคลKองของโมเดล (Goodness of Fit 
Measures) เพ่ือศึกษาภาพรวมของโมเดลว�าสอดคลKองกับขKอมูลเชิงประจักษ"เพียงใด ผูKวิจัยใชKสถิติท่ี
จะตรวจสอบ ดังนี้ 
   (๑) ค�าไค-สแควร" (Chi-square Statistics) เป5นค�าสถิติท่ีใชKทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติว�าฟ/งก"ชั่นความสอดคลKองมีค�าเป5นศูนย" ถKาค�าไค-สแควร" มีค�าตํ่ามากหรือยิ่งเขKาใกลK
ศูนย"มาก และค�าไค-สแควร" ไม�มีนัยสําคัญ แสดงว�าโมเดลมีความสอดคลKองกับขKอมูลเชิงประจักษ"    
   (๒) ค�าสัดส�วน 2χ / df เนื่องจากเม่ือจํานวนกลุ�มตัวอย�างมาก 
ค�าไค-สแควร"ก็จะยิ่งสูงมากจนอาจทําใหKสรุปผลไดKไม�ถูกตKอง ดังนั้นจึงแกKไขโดยพิจารณาค�า 2χ / df 
ซ่ึงควรมีค�าไม�ควรเกิน ๒.๐๐๗ 
   (๓) ดัชนีระดับความสอดคลKอง (Goodness-of-Fit Index: 
GFI) ซ่ึงเป5นอัตราส�วนของผลต�างระหว�างฟ/งก"ชั่นความสอดคลKองจากโมเดลก�อน และหลังปรับโมเดล
กับฟ/งก"ชั่น ความสอดคลKองก�อนปรับโมเดลค�า GFI หากมีค�าต้ังแต� ๐.๙๐-๑.๐๐ แสดงว�าโมเดลมี
ความสอดคลKองกับขKอมูลเชิงประจักษ"  
    (๔) ดัชนีวัดความสอดคลKองท่ีปรับแลKว (Adjusted Goodness-
of-Fit Index: AGFI) ซ่ึงนํา GFI มาปรับแกK โดยคํานึงถึงขนาดของอิสระ (df) ซ่ึงรวมท้ังจํานวนตัวแปร
และขนาดกลุ�มตัวอย�างหาค�า AGFI หากมีค�าต้ังแต� ๐.๙๐-๑.๐๐ แสดงว�าโมเดลมีความสอดคลKองกับ
ขKอมูลเชิงประจักษ"  
   (๕) ดัชนีวัดระดับความสอดคลKองเปรียบเทียบ (Comparative 
Fit Index: CFI) ใชKเปรียบเทียบโมเดลเชิงสมมติฐานการวิจัยว�ามีความสอดคลKองสูงกว�าขKอมูลเชิง
ประจักษ"มากนKอยเพียงใด ค�าท่ีดีควรมีค�าต้ังแต� ๐.๙๐ ข้ึนไป แสดงว�าโมเดลมีความสอดคลKองกับ
ขKอมูลเชิงประจักษ"  

                                                           

๗ สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน", สถิติวิเคราะหTสําหรับการ
วิจัยทางสังคมศาสตรTและพฤติกรรมศาสตรT: เทคนิคการใชHโปรแกรม LISREL, (กรุงเทพมหานคร: เจริญมั่นคงดี
การพิมพ", ๒๕๕๔), หนKา ๑๔๔.  
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   (๖) ค�ารากของค�าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
(Standardized Root Mean Squared Residual: Standardized RMR) เป5นค�าบอกความคลาดเคลื่อน
ของโมเดล มีค�าตํ่ากว�า ๐.๐๕ แสดงว�า โมเดลมีความสอดคลKองกับขKอมูลเชิงประจักษ"  
   (๗) ค�าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค�าพารามิเตอร" (Root 
Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เป5นค�าท่ีบ�งบอกถึงความไม�สอดคลKองของ
โมเดลท่ีสรKางข้ึนกับเมทริกซ"ความแปรปรวนร�วมของประชากร ซ่ึงค�า RMSEA ท่ีดีมาก ๆ ควรมีค�าตํ่า
กว�า ๐.๐๕ แสดงว�าโมเดลมีความสอดคลKองกับขKอมูลเชิงประจักษ"   
   (๘) ค�าขนาดตัวอย�างวิกฤติ (Critical N: CN) เป5นดัชนีท่ีแสดง
ขนาดของตัวอย�างท่ีจะยอมรับดัชนีแสดงความสอดคลKองของโมเดลไดK และค�า CN ควรมีค�ามากกว�า 
๒๐๐ ของกลุ�มตัวอย�าง (Diamantopoulos & Siguaw, ๒๐๐๐)๘ 
    (๙) เมทริกซ"ความคลาดเคลื่อนในการเปรียบเทียบความสอดคลKอง 
(Fitting Residuals Matrix) หมายถึงเมทริกซ"ท่ีมีผลต�างของเมทริกซ" S และ Sigma ซ่ึงประกอบไป
ดKวยค�าความคลาดเคลื่อนท้ังในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ค�าสูงสุดของเศษเหลือในรูป
คะแนนมาตรฐาน (Largest Standardized Residual) ระหว�างเมทริกซ"สหสัมพันธ"ท่ีเขKาสู�การ
วิเคราะห"กับเมทริกซ"ท่ีประมาณไดK โดยค�าเศษเหลือเคลื่อนท่ีเขKาใกลKศูนย" จะถือว�าโมเดลมีแนวโนKม
สอดคลKองกับขKอมูลเชิงประจักษ"ความพอดีเศษเหลือเหมาะสมอยู�ระหว�าง -๒ ถึง ๒  
    (๑๐) การปรับโมเดล (Model Modification Indexes: MI) ผูKวิจัยปรับ
โมเดลบนพ้ืนฐานของทฤษฎีและงานวิจัยเป5นหลัก โดยมีการดําเนินการคือ จะตรวจสอบผลการ
ประมาณค�าพารามิเตอร"ว�ามีความสมเหตุสมผลหรือไม� มีค�าใดแปลกเกินความเป5นจริงหรือไม� และ
พิจารณาค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธ"เชิงพหุยกกําลังสอง (Squared Multiple Correlation) ใหKมีความ
เหมาะสม รวมท้ังพิจารณาค�าความสอดคลKองรวม (Overall Fit) ของโมเดลว�า โดยภาพรวมแลKว
โมเดลสอดคลKองกับขKอมูลเชิงประจักษ"เพียงใด และจะหยุดปรับโมเดลเม่ือพบว�า ค�าสูงสุดของเศษ
เหลือในรูปคะแนนมาตรฐานตํ่ากว�า ๒.๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๘ Diamantopoulos, A & Siguaw, A.D., Introducing LISREL: A Guide for the Uninitiated, 
(Sage Publications: London, 2000), p. 223. 
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แผนภาพท่ี ๓.๑ โมเดลสมการโครงสรKาง (Structural Equation Modeling: SEM) 
 
 ภาพโมเดลสมการโครงสรKางประกอบดKวยสัญลักษณ"ต�าง ๆ ดังนี้๙ 

หมายถึง ตัวแปรสังเกตไดK (Observed Variables) 
 
    หมายถึง ตัวแปรแฝง (Latent Variables)  
 
   หมายถึง ความสัมพันธ"เชิงสาเหตุ หรือน้ําหนักป/จจัย 
   หมายถึง ความสัมพันธ"หรือความแปรปรวนร�วมของสองตัวแปร 
 ในการสรKางโมเดลการวิจัย ผูKวิจัยจะนําสัญลักษณ"เหล�านี้มาเขียนรวมกันเพ่ือใชKแทน
ความสัมพันธ"ของตัวแปรต�าง ๆ ในโมเดล ดังนี้ 

แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรสังเกตไดKบนตัวแปร
แฝง หรือสัญลักษณ"ของป/จจัย 
แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของป/จจัยหนึ่งบนอีกป/จจัยหนึ่ง 
หรือสัญลักษณ"ของความสัมพันธ"เชิงสาเหตุ 

 
     แทน ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตไดK 
 
 
     แทน ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ"ป/จจัย 
 
                                                           

 
๙ เรื่องเดียวกัน, สถิติวิเคราะหTสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรTและพฤติกรรมศาสตรT: เทคนิคการ

ใชHโปรแกรม LISREL, หนKา ๑๔๖. 
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 ตัวแปรแฝง (Latent Variables) ในโมเดลสมการโครงสรKางแบ�งออกเป5น ๒ ประเภท คือ 
 ๑. ตัวแปรแฝงท่ีเป5นสาเหตุ เรียกว�า ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Variables) ใน
ภาพคือ K1 และ K2 ใชKสัญลักษณ" K หรือ ξ (อ�านว�า KSI) 
 ๒. ตัวแปรแฝงท่ีเป5นผล เรียกว�า ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Variables) ในภาพ
คือ E1 และ E2 ใชKสัญลักษณ" E หรือ η (อ�านว�า ETA)  
 ตัวแปรสังเกตไดK (Observed Variables) ในโมเดลสมการโครงสรKางแบ�งออกเป5น ๒ 
ประเภท คือ 
 ๑. ตัวแปรสังเกตไดKสําหรับวัดตัวแปรแฝงภายนอก ใชKสัญลักษณ" X ในภาพคือ X1 X2 
X3 X4 X5 และ X6 โดยท่ี  

X1 X2 และ X3 เป5นตัวแปรสังเกตไดKของ K1 
X4 X5 และ X6 เป5นตัวแปรสังเกตไดKของ K2 

 ๒. ตัวแปรสังเกตไดKสําหรับวัดตัวแปรแฝงภายใน ใชKสัญลักษณ" Y ในภาพคือ Y1 Y2 Y3 
Y4 และ Y5 โดยท่ี  

Y1 และ Y2 เป5นตัวแปรสังเกตไดKของ E1 
   Y3 Y4 และ Y5 เป5นตัวแปรสังเกตไดKของ E2 
  ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตไดK X ใชKสัญลักษณ" d หรือ δ (อ�านว�า 
DELTA)    
  ส�วนความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตไดK Y ใชKสัญลักษณ" e หรือ ε (อ�านว�า 
EPSILON) ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรแฝง E ใชKสัญลักษณ" z หรือ ζ (อ�านว�า ZETA)  
  ดังนั้น d1 d2 d3 d4 d5 และ d6 เป5นความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของ X1 
X2 X3 X4 X5 และ X6 ตามลําดับ 

 e1 e2 e3 e4 และ e5 เป5นความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของ Y1 Y2 Y3 Y4 
และ Y5 ตามลําดับ 
  z1 และ z2 เป5นความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของ E1 และ E2 ตามลําดับ 

 และเพ่ือใหKเกิดความเขKาใจในการสื่อสารท่ีตรงกันจึงไดKกําหนดสัญลักษณ"และอักษรย�อใน
การวิเคราะห"ขKอมูลดังนี้ 

 สัญลักษณTท่ีใชHในการวิเคราะหTขHอมูล 
 n  แทน จํานวนกลุ�มตัวอย�าง  
 Χ  แทน ค�าเฉลี่ยของกลุ�มตัวอย�าง 
 S.D.  แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t  แทน ค�าสถิติท่ีใชKพิจารณาใน t-Distribution  
 F  แทน ค�าสถิติท่ีใชKพิจารณาใน F–Distribution 
 SK   แทน ค�าความเบK (skewness) 
 KU   แทน ค�าความโด�ง (kurtosis) 
 C.V.  แทน ค�าสัมประสิทธิ์การกระจาย  
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 r   แทน ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ"ของเพียร"สัน (Pearson’s product moment 
correlation coefficient) 
 SE   แทน ค�าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error) 
 2R   แทน ค�าสหสัมพันธ"พหุคูณยกกําลังสอง (squared multiple correlation) 
หรือสัมประสิทธิ์การพยากรณ" 

 
2χ   แทน ค�าสถิติไค-สแควร" (chi-square statistics) 

 df   แทน องศาอิสระ (degree of freedom) 
 p-value  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

 ξ   แทน ตัวแปรแฝงภายนอก (Ksi) 

 λ   แทน  ขนาดอิทธิพลของตัวแปรอิสระกับตัวแปรแฝงภายนอก 

 η   แทน ตัวแปรแฝงภายใน (Eta) 
 Г   แทน เมทริกซ"อิทธิพลเชิงสาเหตุจาก ξ  ไป η  
 GFI   แทน ดัชนีวัดระดับความสอดคลKอง (goodness of fit index) 
 AGFI   แทน ดัชนีวัดระดับความความสอดคลKองท่ีปรับแกKแลKว (adjusted 
goodness of fit index) 
 CFI   แทน ดัชนีวัดระดับความสอดคลKองเปรียบเทียบ (comparative fit 
index) 
 SRMR  แทน ดัชนีค�ารากของค�าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
(standardized RMR) 
 RMSEA  แทน ดัชนีค�าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค�าพารามิเตอร" (root 
mean square error of approximation) 
 CN   แทน ค�าขนาดตัวอย�างวิกฤต (critical N) 
 DE   แทน อิทธิพลทางตรง (direct effects) 
 IE   แทน อิทธิพลทางอKอม (indirect effects) 
 TE   แทน อิทธิพลรวม (total effects) 
ชื่อตัวแปรแฝงภายนอก  
 TREND แทน แนวโนKมการท�องเท่ียวในอนาคต 

 Trend1 แทน การเติบโตของชนชั้นกลางและรายไดKท่ีเพ่ิมข้ึน 
 Trend2  แทน การเติบโตของสายการบินตKนทุนตํ่า 
 Trend3 แทน การเติบโตของสังคมผูKสูงอายุท่ีมีการใชKสอยเพ่ือการท�องเท่ียว 
 Trend4 แทน การใชKเทคโนโลยีระหว�างการท�องเท่ียว 
 Trend5 แทน นักท�องเท่ียวมุ�งเนKนประสบการณ" 
 Trend6 แทน แนวโนKมการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบการท�องเท่ียว  
 PART  แทน การมีส�วนร�วมของภาคส�วน 
 Part1  แทน ร�วมตัดสินใจ 

 Par2  แทน ร�วมพัฒนา  
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อุปนัย 
 

เชิงคุณภาพ 

 Part3  แทน ร�วมรับผลประโยชน"  
 Part4  แทน ร�วมในการประเมิน  
ชื่อตัวแปรแฝงภายใน 

 IDDHI  แทน หลักอิทธิบาท ๔ 
 Iddhi1 แทน ฉันทะ (ความพอใจ) 
 Iddhi2 แทน วิริยะ (ความเพียร)  
 Iddhi3 แทน จิตตะ (ความต้ังใจม่ัน) 
 Iddhi4 แทน วิมังสา (ความไตร�ตรอง) 
 DEVELOP แทน  การท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย" 
 Develop1 แทน คุณภาพแหล�งท�องเท่ียว 
 Develop2 แทน โครงสรKางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 Develop3 แทน บุคลากรดKานการท�องเท่ียว 
 Develop4 แทน การสรKางความสมดุลใหKกับการท�องเท่ียว 
 Develop5 แทน การบูรณาการการบริหารจัดการการท�องเท่ียว  

 
  สําหรับรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ในครั้งนี้ผูKวิจัยใชKวิธีดําเนินการวิจัยท่ีเรียกว�าวิธี
อุปนัย๑๐ (Inductive Approach) คือเริ่มจากขKอมูลจากกลุ�มตัวอย�างท่ีเจาะจงเลือกมาจํานวนหนึ่ง 
แลKวจึงวิเคราะห"หาขKอสรุป หรือคําอธิบายเชิงทฤษฎีท่ีมีลักษณะท่ัวไปของขKอมูลนั้นดังแผนภาพท่ี ๓.๑ 
 
 
 
 
 
 
  

แผนภาพท่ี ๓.๒ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
๓.๓ ระยะที่ ๑ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
   ๓.๓.๑ กลุ"มเป̀าหมาย/ผูHใหHขHอมูลสําคัญ 
 กลุ�มเปVาหมาย/ผูKใหKขKอมูลสําคัญท่ีใชKในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย 
การสัมภาษณ" ไดKแก� ผูKบริหารระดับในระดับจังหวัดบุรีรัมย" ผูKบริหารสํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดบุรีรัมย" ผูKบริหารหอการคKาจังหวัดบุรีรัมย" ตัวแทนจากสโมสรบุรีรัมย" ยูไนเต็ดและบริษัทในเครือ 

                                                           

 
๑๐ พรศักดิ์ ผ�องแผKว, ศาสตรTแห"งการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ"ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๙), 

หนKา ๙. 

 
ขKอมูล ขKอเท็จจริง  

หลักฐานเชิงประจักษ" 
(ขKอมูลท่ีเฉพาะเจาะจง) 

 
สมมติฐาน คําอธิบาย 

ขKอสรุปเชิงทฤษฎี 
(สิ่งท่ีเป5นกฎท่ัวไป 



 
๙๓

สาธารณสุขจังหวัด  ชมรมผูKประกอบการการท�องเท่ียว นักวิชาการดKานการท�องเท่ียวเชิงกีฬา นักวิชาการ
ดKานพุทธศาสนา จํานวน ๑๗ คน ใชKวิธีการเลือกตัวอย�างแบบเจาะจง (Purposefully Corrected) 
ดังนี้  

๑) นายกฤษฎา แกKวสองเมือง, รองผูKว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย".  
 ๒) รองศาสตราจารย"  ดร.สมาน งามสนิท,  อาจารย"คณะสังคมศาสตร" 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.     

๓) นายศักด์ิสิทธิ์ ประหยัดรัตน", รองประธานหอการคKาจังหวัดบุรีรัมย". 
๔) นายกิตติเดช เก้ือกิตติวงศ", ประธานหอการคKาจังหวัดบุรีรัมย".   
๕) ผูKช�วยศาสตราจารย" ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร" 

ฝ�ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย.   
๖) นายสมปอง จันทรี, ผูKอํานวยการการกีฬาแห�งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย".    
๗) นายสัมพันธ" สนสุผล, ขKาราชการบํานาญสังกัด สพป.ขร. ๓.  
๘) นางจิราณี พูนนายม, ผูKอํานวยการกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การ

ท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย.   
๙) นายเนวิน ชิดชอบ, ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย" ยูไนเต็ด.  
๑๐) นายบดินทร" เรืองสุขศรีวงศ", นายกสมาคมธุรกิจท�องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย".  
๑๑) นายพิจิตร บุญทัน, รองผูKว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย".    
๑๒) นางสาวเพ็ญศิริรัตน" อาจทวีกุล, ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย".   
๑๓) นายธีรวัฒน" วุฒิคุณ, ผูKว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย".  
๑๔) นายธีระ คนชุม, ผูKอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤณ"อนุสรณ").   

 ๑๕) อาจารย" ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย"ประจําภาควิชารัฐศาสตร" มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

๑๖) นายสมชาย ชมพูนKอย, ผูKอํานวยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียว
แห�งประเทศไทย.   

๑๗) ผูKช�วยศาสตราจารย" ดร.อนุวัต กระสังข", อาจารย"ประจําภาควิชารัฐศาสตร" 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.   
 ๓.๓.๒ เครื่องมือท่ีใชHในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชKในการวิจัยเชิงคุณภาพไดKแก� แบบสัมภาษณ"แบบมีโครงสรKาง ตาม
วัตถุประสงค"ในการวิจัยดังนี้ 
  ๑) การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย"ท้ัง ๕ ดKาน ประกอบดKวย 
คุณภาพแหล�งท�องเท่ียว โครงสรKางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก บุคลากรดKานการท�องเท่ียว 
การสรKางความสมดุลใหKกับการท�องเท่ียว การบูรณาการการบริหารจัดการการท�องเท่ียว เป5นอย�างไร  
  ๒) ป/จจัยดKานแนวโนKมการท�องเท่ียวในอนาคตท้ัง ๖ ดKาน ประกอบดKวย การ
เติบโตของชนชั้นกลางและรายไดKท่ีเพ่ิมข้ึน การเติบโตของสายการบินตKนทุนตํ่า การเติบโตของสังคม
ผูKสูงอายุท่ีมีการใชKสอยเพ่ือการท�องเท่ียวสูง การใชKเทคโนโลยีระหว�างการท�องเท่ียว นักท�องเท่ียว
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มุ�งเนKนประสบการณ" และแนวโนKมการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบการท�องเท่ียว ส�งผลต�อการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย"หรือไม� อย�างไร 
  ๓) ป/จจัยดKานการมีส�วนร�วมท้ัง ๔ ดKาน ประกอบดKวย การร�วมตัดสินใจ ร�วม
พัฒนา ร�วมรับผลประโยชน" ร�วมในการประเมิน ส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัด
บุรีรัมย"หรือไม� อย�างไร   

 ๔) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบดKวย ฉันทะ 
(ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความต้ังใจม่ัน) วิมังสา (ความไตร�ตรอง) จะช�วยส�งเสริมการ
พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย"หรือไม� อย�างไร 
 ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมขHอมูล  
 ในการวิจัยครั้งนี้จะทําการเก็บรวบรวมขKอมูลจากผูK ใหKขKอมูลสําคัญท้ัง ๓ อย�าง 
ประกอบดKวย  
  ๑) เก็บรวบรวมขKอมูลเชิงปริมาณโดยการเก็บจากแบบสอบถาม 
  ๒) เก็บขKอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ" เป5นการสัมภาษณ"อย�างเป5นทางการ 
(Structured Interview) ทําการสัมภาษณ"โดย เจาะจงคําตอบเฉพาะเรื่องตามจุดมุ�งหมาย โดย
สัมภาษณ"กลุ�มเปVาหมาย 
  ๓) การสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผูKมีส�วนเก่ียวขKอง
ในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในจังหวัดบุรีรัมย" และจากผูKเชี่ยวชาญดKานการท�องเท่ียวเชิงกีฬา 
จํานวน ๙-๑๐ รูป/คน เป5นการจัดประชุมสนทนากลุ�มตามสถานการณ"หรือสถานท่ีท่ีเหมาะสม โดย
การสรKางบรรยากาศในการสนทนาเป5นลักษณะพูดคุยเรื่องท่ัว ๆ ไปท่ีเก่ียวกับขKอมูลท่ีตKองการจะศึกษา 
เพ่ือรวบรวมขKอมูลใหKเขKาประเด็นเนื้อหาท่ีตKองการวิจัย โดยไม�ป�ดก้ันความคิดและเป�ดโอกาสใหKมีการ
ซักถามเพ่ือสรKางความไวKวางใจ และสุดทKายจะขอบคุณผูKร�วมสนทนาพรKอมกับกล�าวสรุป ผูKเขKาร�วม
สนทนากลุ�มประกอบดKวย 

๑) รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, รองอธิการบดีฝ�ายกิจการท่ัวไป/ผูKอํานวยการ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

๒) ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร" มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

๓) ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร" ฝ�ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

๔) ศ. พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย, อาจารย"ประจําภาควิชารัฐศาสตร" 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

๕) ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข", อาจารย"ประจําภาควิชารัฐศาสตร" มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

๖) ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย"ประจําภาควิชารัฐศาสตร" มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

๗) อาจารย" ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย"ประจําภาควิชารัฐศาสตร" มหาวิทยาลัย   
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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๘) อาจารย" ดร.กาญจนา ดําจุติ, อาจารย"ประจําภาควิชารัฐศาสตร" มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

๙) อาจารย" ดร.พงศ" พัฒน" จิตตานุรักษ" , อาจารย"ประจําภาควิชารัฐศาสตร" 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.    

๑๐) นายอรรถพล วรรณกิจ, รองผูKอํานวยการภูมิภาคตะวันออก การท�องเท่ียว
แห�งประเทศไทย.  

๑๑) นางศุภิดา อ�อนบรรจง, หัวหนKางานส�งเสริมกิจกรรมนานาชาติ กองส�งเสริม
กิจกรรม การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย.  

๑๒) นางอกนิษฐ" ลิ้มตระกูล, รองผูK อํานวยการฝ�ายทรัพยากรบุคคล การ
ท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย.  
 ๓.๓.๔ การวิเคราะหTขHอมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ใชKการวิเคราะห"ขKอมูลโดยการจําแนกชนิดขKอมูล (Typological 
Analysis) การวิเคราะห"โดยการจําแนกชนิดขKอมูล คือ การจําแนกขKอมูลเป5นชนิด (Typologles) คํา
ว�า “Typologles” หมายถึง ข้ันตอนของเหตุการณ"ท่ีเกิดข้ึนอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงในกรณีท่ีนักวิจัยทําการ
เก็บรวบรวมขKอมูลแลKว นักวิจัยจําเป5นท่ีจะตKองจัดระบบขKอมูลโดยอาศัยหลักเกณฑ" ท่ีผูKวิจัยกําหนดข้ึน 
ซ่ึงการจําแนกหรือการจัดกลุ�มขKอมูลนี้ แบ�งไดKเป5น ๒ ประเภท ไดKแก�๑๑  
    ๑) การจําแนกขKอมูลในระดับจุลภาค การจําแนกขKอมูลระดับนี้แบ�งเป5น ๒ 
ประเภทย�อย ไดKแก� การวิเคราะห"คําหลัก (Domain Analysis) กับการวิเคราะห"สารระบบ (Taxonomy 
Analysis) การวิเคราะห"คําหลัก หมายถึงการจําแนกจัดกลุ�มคําชุดหนึ่งใหKอยู�ภายใตKคําอีกชุดหนึ่ง ซ่ึง
คําดังกล�าวนี้มีความหมายครอบคลุมคําชุดนั้น ๆ หรือ อาจกล�าวไดKว�า การวิเคราะห"คําหลัก เป5นการ
จัดกลุ�มคําชุดหนึ่งใหKอยู�ร�วมกันโดยอาศัยลักษณะความสัมพันธ"บางอย�างของคําแต�ละคําท่ีนํามาใชKจัด
กลุ�ม ท้ังนี้ลักษณะความสัมพันธ"บางอย�างท่ีว�านี้เป5นความสัมพันธ"เชิงวัฒนธรรมท่ีบุคคลแต�ละสังคม
เป5นผูKจัดจําแนก 
  ๒) การจําแนกขKอมูลในระดับมหภาค การจําแนกขKอมูลในระดับมหภาค เป5นการ
จําแนกขKอมูลตามเหตุการณ" (Event) หรือการวิเคราะห"เหตุการณ" ตามเรื่องราว (Event Analysis) ท่ี
ปรากฏ ซ่ึงการวิเคราะห"ขKอมูลในระดับมหภาคแบ�งไดKเป5น ๒ วิธี คือ การวิเคราะห"เหตุการณ"แบบอิง
ทฤษฎีและแบบไม�อิงทฤษฎี 
   
 
 
 
 

                                                           

 
๑๑ สุภางค" จันทวานิช, การวิเคราะหTขHอมูลเชิงคุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ"จุฬาลงกรณ" 

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนKา ๗๔. 



 
บทท่ี ๔ 

 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
 ในการศึกษาเรื่อง การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของ

จังหวัดบุรีรัมย& มีวัตถุประสงค&คือ ๑) เพ่ือศึกษาการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย& ๒) 
เพ่ือศึกษาป0จจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย& และ ๓) เพ่ือเสนอการ
พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมย& ผู4วิจัยได4ทําการ
รวบรวมข4อมูลและทําการวิเคราะห&ข4อมูลตามวัตถุประสงค&โดยแบ�งออกเป7น ๓ ประเด็นดังนี้  

๔.๑ ผลการวิเคราะห&ข4อมูลเบ้ืองต4น 
๔.๒ ผลการวิเคราะห&ข4อมูลตามวัตถุประสงค& 
๔.๓ องค&ความรู4ท่ีได4จากการวิจัย 
 

๔.๑ การวิเคราะห�ข�อมูลเบื้องต�น 
 ๔.๑.๑ ข�อมูลป จจัยส%วนบุคคล 
  ประกอบด4วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน�วยงานท่ีสังกัด รายได4ต�อเดือน  
 
ตารางท่ี ๔.๑ จํานวน และร4อยละของข4อมูลป0จจัยส�วนบุคคล        (n=๔๕๐) 
ลําดับ ป จจัยส%วนบุคคล จํานวน ร�อยละ 
๑ เพศ   
 ชาย ๓๒๐ ๗๑.๑ 
 หญิง ๑๓๐ ๒๘.๙ 
 รวม ๔๕๐ ๑๐๐.๐ 
๒ อายุ   
 ๒๐-๓๐ ปF ๑๑๔ ๒๕.๓ 
 ๓๑-๔๐ ปF ๑๕๗ ๓๔.๙ 
 ๔๑-๕๐ ปF ๑๐๖ ๒๓.๖ 
 ๕๑-๖๐ ปF ๗๓ ๑๖.๒ 
 รวม ๔๕๐ ๑๐๐.๐ 
๓ ระดับการศึกษา   
 ตํ่ากว�าปริญญาตรี ๑๘๑ ๔๐.๒ 
 ปริญญาตรี ๒๔๕ ๕๔.๔ 
 ปริญญาโท ๑๔ ๓.๑ 
 ปริญญาเอก ๑๐ ๒.๒ 



 

๙๗ 

ตารางท่ี ๔.๑ (ต�อ)             (n=๔๕๐) 
ลําดับ  จํานวน ร�อยละ 
 รวม ๔๕๐ ๑๐๐.๐ 
๔ หน%วยงานท่ีสังกัด   
 สํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย& ๓๙ ๘.๗ 
 หอการค4าจังหวัดบุรีรัมย& ๒๗ ๖.๐ 
 สโมสรบุรีรัมย& ยูไนเต็ด และบริษัทในเครือ ๘๖ ๑๙.๑ 
 หน�วยงานสาธารณสุขจังหวัด ๓๘ ๘.๔ 
 ชมรมผู4ประกอบการการท�องเท่ียว ๑๓๕ ๓๐.๐ 
 ประชาชนท่ัวไป ๑๒๕ ๒๗.๘ 
 รวม ๔๕๐ ๑๐๐.๐ 
๕ รายได�เฉล่ียต%อเดือน   
 ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท ๑๕๒ ๓๓.๘ 
 ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท ๑๔๐ ๓๑.๑ 
 ๓๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท ๑๑๖ ๒๕.๘ 
 ๔๐,๐๐๑ ข้ึนไป ๔๒ ๙.๓ 
 รวม ๔๕๐ ๑๐๐.๐ 

 
  จากตารางท่ี ๔.๑ เป7นการวิเคราะห&ข4อมูลป0จจัยส�วนบุคคลจําแนกตาม จํานวน และร4อย
ละของผู4ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๔๕๐ คน สรุปได4ดังนี้ 
 ป0จจัยส�วนบุคคลด4านเพศ พบว�า ส�วนใหญ�เป7นเพศชาย จํานวน ๓๒๐ คน คิดเป7นร4อยละ 
๗๑.๑ และเพศหญิง จํานวน ๑๓๐ คน คิดเป7นร4อยละ ๒๘.๘ ตามลําดับ  
 ด4านอายุ พบว�า อันดับแรกมีอายุอยู�ระหว�าง ๓๑-๔๐ ปF จํานวน ๑๕๗ คน คิดเป7นร4อยละ 
๓๔.๙ รองลงมามีอายุระหว�าง ๒๐-๓๐ ปF จํานวน ๑๑๔ คน คิดเป7นร4อยละ ๒๕.๓ มีอายุระหว�าง ๔๑-
๕๐ ปF จํานวน ๑๐๖ คน คิดเป7นร4อยละ ๒๓.๖ และมีอายุ ๕๑-๖๐ ปF จํานวน ๘๓ คน คิดเป7นร4อยละ 
๑๖.๒ ตามลําดับ 
 ด4านระดับการศึกษา พบว�า ส�วนใหญ�จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๒๔๕ คน คิด
เป7นร4อยละ ๕๔.๔ รองลงมาคือตํ�ากว่าปริญญาตรี จํานวน ๑๘๑ คน คิดเป7นร4อยละ ๔๐.๒ ปริญญาโท 
จํานวน ๑๔ คน คิดเป7นร4อยละ ๓.๑ และปริญญาเอก จํานวน ๑๐ คน คิดเป7นร4อยละ ๒.๒ ตามลําดับ  
 หน�วยงานท่ีสังกัด พบว�า อันดับแรกคือชมรมผู4ประกอบการการท�องเท่ียว จํานวน ๑๓๕ 
คน คิดเป7นร4อยละ ๓๐.๐ รองลงมาคือประชาชนท่ัวไป จํานวน ๑๒๕ คน คิดเป7นร4อยละ ๒๗.๘ 
สโมสรบุรีรัมย& ยูไนเต็ด และบริษัทในเครือ จํานวน ๘๖ คน คิดเป7นร4อยละ ๑๙.๑ สํานักงานการ
ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย& จํานวน ๓๙ คน คิดเป7นร4อยละ ๘.๗ หน�วยงานสาธารณสุขจังหวัด 
จํานวน ๓๘ คน คิดเป7นร4อยละ ๘.๔ และหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย& จํานวน ๒๗ คน คิดเป7นร4อยละ 
๖.๐ ตามลําดับ 



 

๙๘ 

 ด4านรายได4เฉลี่ยต�อเดือน พบว�า อันดับแรกมีรายได4อยู�ระหว�าง ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท 
จํานวน ๑๕๒ คน คิดเป7นร4อยละ ๓๓.๘ รองลงมาคือ ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๔๐ คน คิด
เป7นร4อยละ ๓๑.๑ มีรายได4ระหว�าง ๓๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๑๖ คน คิดเป7นร4อยละ ๒๕.๘ 
และมีรายได4 ๔๐,๐๐๑ ข้ึนไป จํานวน ๔๒ คน คิดเป7นร4อยละ ๙.๓ ตามลําดับ  
 
 ๔.๑.๒ ข�อมูลป จจัยด�านแนวโน�มการท%องเท่ียวในอนาคต  
 ประกอบด4วย การเติบโตของชนชั้นกลางและรายได4ท่ีเพ่ิมข้ึน การเติบโตของสายการบิน
ต4นทุนตํ่า การเติบโตของสังคมผู4สูงอายุท่ีมีการใช4สอยเพ่ือการท�องเท่ียว การใช4เทคโนโลยีระหว�างการ
ท�องเท่ียว นักท�องเท่ียวมุ�งเน4นประสบการณ& และแนวโน4มการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบการท�องเท่ียว
ดังนี้  
  
ตารางท่ี ๔.๒ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข4อมูลป0จจัยด4านแนวโน4มการท�องเท่ียวในอนาคต 

ในภาพรวม            (n=๔๕๐) 
ข�อ ป จจัยด�านแนวโน�มการท%องเท่ียวในอนาคต Χ S.D. แปลผล 
๑ การเติบโตของชนชั้นกลางและรายได4ท่ีเพ่ิมข้ึน  ๓.๓๙ .๖๖๖ ปานกลาง 
๒ การเติบโตของสายการบินต4นทุนตํ่า  ๓.๗๑ .๕๗๗ มาก 
๓ การเติบโตของสังคมผู4สูงอายุซ่ึงมีการจับจ�ายใช4สอยเพ่ือ

การท�องเท่ียว  
๓.๖๐ .๖๗๖ มาก 

๔ การใช4เทคโนโลยีระหว�างการท�องเท่ียว ๓.๒๓ .๗๔๐ ปานกลาง 
๕ นักท�องเท่ียวมุ�งเน4นประสบการณ& ๓.๕๒ .๖๘๑ มาก 
๖ แนวโน4มการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบการท�องเท่ียว ๓.๗๕ .๖๒๘ มาก 
 ภาพรวมป0จจัยด4านแนวโน4มการท�องเท่ียวในอนาคต ๓.๕๓ .๕๕๙ มาก 

  
 จากตารางท่ี ๔.๒ พบว�า ป0จจัยด4านแนวโน4มการท�องเท่ียวในอนาคตในภาพรวมอยู�ใน

ระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๓ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ .๕๕๙ เม่ือพิจารณาเป7นรายด4าน
โดยเรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยพบผลการศึกษาคือ แนวโน4มการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบการท�องเท่ียว มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๕ รองลงมาคือ การเติบโตของสายการบินต4นทุนตํ่า มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๑ การ
เติบโตของสังคมผู4สูงอายุ ซ่ึงมีการจับจ�ายใช4สอยเพ่ือการท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๐ 
นักท�องเท่ียวมุ�งเน4นประสบการณ& มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๒ การเติบโตของชนชั้นกลางและรายได4ท่ี
เพ่ิมข้ึน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๙ และการใช4เทคโนโลยีระหว�างการท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๒๓ 
ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเป7นรายข4อของแต�ละด4านพบผลการศึกษาดังนี้ 
 
 
 
 
 



 

๙๙ 

 ตารางท่ี ๔.๓ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข4อมูลป0จจัยด4านแนวโน4มการท�องเท่ียวในอนาคต 
              (n=๔๕๐) 

ข�อ ป จจัยด�านแนวโน�มการท%องเท่ียวในอนาคต  Χ S.D. แปลผล 
 ๑. การเติบโตของชนช้ันกลางและรายได�ท่ีเพ่ิมข้ึน     

๑ ป0จจุบันมีอัตราการเติบโตของสัดส�วนของกลุ�มคนชนชั้น
กลางเพ่ิมสูงข้ึนอีกในอนาคต 

๓.๕๑ .๘๐๗ มาก 

๒ กลุ�มนักท�องเท่ียวท่ีเป7นชนชั้นกลางมีความเต็มใจในการ
ใช4จ�ายระหว�างการท�องเท่ียวในระดับสูง 

๓.๔๐ .๗๘๗ ปานกลาง 

๓ มีการพัฒนาสินค4าและบริการทางการท�องเท่ียวท่ี
สอดคล4องกับความต4องการของชนชั้นกลาง 

๓.๒๕ .๗๙๙ ปานกลาง 

๔ มีการพัฒนาการให4บริการโดยเฉพาะด4านภาษาเพ่ือให4
สอดคล4องกับนักท�องเท่ียวท่ีหลากหลาย  

๓.๕๖ .๙๐๔ มาก 

๕ องค&กรด4านการท�องเท่ียวควรพัฒนาอุตสาหกรรมด4าน
การท�องเท่ียวให4ครอบคลุมในทุกมิติเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

๓.๒๕ .๘๗๕ ปานกลาง 

 ภาพรวม  ๓.๓๙ .๖๖๖ ปานกลาง 
ข�อ ๒. การเติบโตของสายการบินต�นทุนต่ํา    
๖ ป0จจุบันมีการพัฒนาการเชื่อมต�อและเพ่ิมความสะดวก

ในเส4นทางการเดินทางภายในและระหว�างประเทศท่ัว
โลก 

๓.๓๔ .๗๗๘ ปานกลาง 

๗ นักท�องเท่ียวมีทางเลือกในการเดินทางและลดค�าใช4จ�าย ๓.๖๓ .๘๕๙ มาก 
๘ นักท�องเท่ียวสามารถค4นหาข4อมูลต๋ัวเครื่องบินราคาถูก

จากสายการบินท่ัวโลก 
๓.๖๘ .๗๒๒ มาก 

๙ ความต4องการท�องเท่ียวด4วยบริการสายการบินต4นทุน
ตํ่าได4รับความนิยมมากข้ึนอย�างรวดเร็ว 

๓.๘๗ .๖๙๔ มาก 

๑๐ มีการส�งเสริมความร�วมมือของสายการบินในการพัฒนา
เส4นทางท�องเท่ียวภายในประเทศสู�เมืองรองต�าง ๆ เพ่ิม
มากข้ึน 

๔.๐๕ .๖๘๐ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๗๑ .๕๗๗ มาก 
 ๓. การเติบโตของสังคมผู�สูงอายุซ่ึงมีการจับจ%ายใช�

สอยเพ่ือการท%องเท่ียว 
   

๑๑ ป0จจุบันมีสัดส�วนผู4สูงอายุหรือผู4ท่ีมีอายุ ๖๐ ปFข้ึนไปต�อ
ประชากรโลกเพ่ิมสูงข้ึน 

๓.๖๕ .๙๑๗ มาก 

๑๒ กลุ�มนักท�องเท่ียวผู4สูงอายุมีความเต็มใจท่ีจะเดินทาง
ท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

๓.๙๐ .๗๕๒ มาก 

 



 

๑๐๐ 

ตารางท่ี ๔.๓ (ต�อ)             (n=๔๕๐) 
ข�อ  Χ S.D. แปลผล 
๑๓ กลุ�มนักท�องเท่ียวผู4สูงอายุเต็มใจในการจับจ�ายใช4สอย

ระหว�างการเดินทางท�องเท่ียวต�อปFสูงกว�านักท�องเท่ียว
ในช�วงอายุอ่ืน  

๓.๖๕ .๘๖๘ มาก 

๑๔ องค&กรด4านการท�องเท่ียวให4ความสําคัญในการพัฒนา
โครงสร4างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับนักท�องเท่ียวสูงอายุ 

๓.๕๒ .๘๕๘ มาก 

๑๕ พัฒนาสถานท่ีท�องเท่ียวตามหลักการ Tourism For 
All เพ่ือสร4างโอกาสในการเพ่ิมรายได4จากการท�องเท่ียว 

๓.๒๖ .๙๖๗ ปานกลาง 

 ภาพรวม  ๓.๖๐ .๖๗๖ มาก 
 ๔. การใช�เทคโนโลยีระหว%างการท%องเท่ียว    

๑๖ ป0จจุบันเทคโนโลยีเข4ามามีบทบาทมากข้ึนเรื่อยๆ ใน
ด4านการท�องเท่ียว 

๓.๑๑ .๙๐๒ ปานกลาง 

๑๗ นักท�องเท่ียวสามารถสืบค4นข4อมูลและใช4เทคโนโลยีใน
การเพ่ิมความสะดวกสบายตลอดการเดินทาง 

๓.๑๖ .๙๗๕ ปานกลาง 

๑๘ นักท�องเท่ียวสามารถจ�ายเงินค�าบริการต�าง ๆ ได4ทุกท่ี 
ทุกเวลา 

๓.๒๑ .๙๒๖ ปานกลาง 

๑๙ นักท�องเท่ียวมีการใช4เทคโนโลยีเพ่ือช�วยในการบริหาร
จัดการด4านการท�องเท่ียว 

๓.๓๘ .๙๑๙ ปานกลาง 

๒๐ มีการพัฒนา Application ต�าง ๆ ท่ีสามารถทํางาน
ร�วมกันจนไร4ป0ญหาด4านการสื่อสาร 

๓.๓๐ .๙๑๓ ปานกลาง 

 ภาพรวม ๓.๒๓ .๗๔๐ ปานกลาง 
 ๕. นักท%องเท่ียวมุ%งเน�นประสบการณ�     

๒๑ นักท�องเท่ียวต4องการเพ่ิมประสบการณ&และเรียนรู4สิ่ง
ใหม� ๆ 

๓.๗๘ .๗๘๐ มาก 

๒๒ นักท�องเท่ียวต4องการพักผ�อนร�วมกับครอบครัว/เพ่ือน
หรือคนรัก 

๓.๒๓ .๘๙๓ ปานกลาง 

๒๓ นักท�องเท่ียวต4องการสัมผัสวิถีชีวิตผู4คนและประเพณี
ท4องถ่ินอย�างแท4จริง 

๓.๖๓ .๘๐๓ มาก 

๒๔ หน�วยงานด4านการท�องเท่ียวควรจัดสรรแพ็กเกจการ
ท�องเท่ียวท่ีสามารถให4ประสบการณ&ใหม� ๆ ในการ
ท�องเท่ียว 

๓.๕๗ .๘๔๗ มาก 

๒๕ จัดกิจกรรมท่ีสอดคล4องกับความต4องการของ
นักท�องเท่ียวโดยการร�วมมือกับชุมชนท4องถ่ิน 

๓.๓๙ .๘๖๙ ปานกลาง 

 ภาพรวม  ๓.๕๒ .๖๘๑ มาก 
 



 

๑๐๑ 

ตารางท่ี ๔.๓ (ต�อ)             (n=๔๕๐) 
ข�อ ๖. แนวโน�มการเปล่ียนแปลงเชิงรูปแบบการ

ท%องเท่ียว 
Χ S.D. แปลผล 

๒๖ พฤติกรรมของนักท�องเท่ียวในป0จจุบันนี้แตกต�างจาก
อดีตเป7นอย�างมาก 

๓.๗๗ .๘๕๕ มาก 

๒๗ นักท�องเท่ียวต4องการหลีกหนีความวุ�นวายจากสังคม
เมืองไปหาสังคมชนบท 

๓.๙๘ .๗๓๒ มาก 

๒๘ นักท�องเท่ียวต4องการเห็นวิถีชีวิตและบรรยากาศท่ี
แปลกใหม� ไม�ซํ้ากับท่ีอ่ืน 

๓.๕๙ .๘๒๔ มาก 

๒๙ การเดินทางท�องเท่ียวในป0จจุบันมีความหลากหลาย
รูปแบบมากข้ึน 

๓.๘๕ .๗๓๙ มาก 

๓๐ วิวัฒนาการด4านการท�องเท่ียวจะส�งผลสําคัญต�อตลาด
การท�องเท่ียวโลกในอนาคต 

๓.๕๕ .๘๗๔ มาก 

 ภาพรวม ๓.๗๕ .๖๒๘ มาก 
 ภาพรวมป จจัยด�านแนวโน�มการท%องเท่ียวในอนาคต ๓.๕๓ .๕๕๙ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๓ ผลการวิเคราะห&ข4อมูลเก่ียวกับป0จจัยด4านแนวโน4มการท�องเท่ียวใน

อนาคตภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๓ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ .๕๕๙ เม่ือ
พิจารณาเป7นรายด4านพบผลการศึกษาดังนี้ 
 ๑. ด4านการเติบโตของชนชั้นกลางและรายได4ท่ีเพ่ิมข้ึน พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับปาน
กลาง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๙ เม่ือพิจารณาข4อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได4แก� ควรมีการ
พัฒนาการให4บริการโดยเฉพาะด4านภาษาเพ่ือให4สอดคล4องกับนักท�องเท่ียวท่ีหลากหลาย มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๕๖ รองลงมาคือ ป0จจุบันมีอัตราการเติบโตของสัดส�วนของกลุ�มคนชนชั้นกลางเพ่ิมสูงข้ึนอีก
ในอนาคต มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๑ และกลุ�มนักท�องเท่ียวท่ีเป7นชนชั้นกลางมีความเต็มใจในการใช4จ�าย
ระหว�างการท�องเท่ียวในระดับสูง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๐ ตามลําดับ   
 ๒. ด4านการเติบโตของสายการบินต4นทุนตํ่า พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๗๑ เม่ือพิจารณาข4อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได4แก� มีการส�งเสริมความร�วมมือ
ของสายการบินในการพัฒนาเส4นทางท�องเท่ียวภายในประเทศสู�เมืองรองต�าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๔.๐๕ รองลงมาคือความต4องการท�องเท่ียวด4วยบริการสายการบินต4นทุนตํ่าได4รับความนิยม
มากข้ึนอย�างรวดเร็ว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๘๗ และนักท�องเท่ียวสามารถค4นหาข4อมูลต๋ัวเครื่องบินราคา
ถูกจากสายการบินท่ัวโลก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๘ ตามลําดับ     
 ๓. ด4านการเติบโตของสังคมผู4สูงอายุซ่ึงมีการจับจ�ายใช4สอยเพ่ือการท�องเท่ียว พบว�า 
ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๐ เม่ือพิจารณาข4อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรก
ได4แก� กลุ�มนักท�องเท่ียวผู4สูงอายุมีความเต็มใจท่ีจะเดินทางท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๐ 
รองลงมาคือป0จจุบันมีสัดส�วนผู4สูงอายุหรือผู4ท่ีมีอายุ ๖๐ ปFข้ึนไปต�อประชากรโลกเพ่ิมสูงข้ึน เป7น



 

๑๐๒ 

กันเอง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๕ และกลุ�มนักท�องเท่ียวผู4สูงอายุเต็มใจในการจับจ�ายใช4สอยระหว�างการ
เดินทางท�องเท่ียวต�อปFสูงกว�านักท�องเท่ียวในช�วงอายุอ่ืน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๕ ตามลําดับ  
 ๔. ด4านการใช4เทคโนโลยีระหว�างการท�องเท่ียว พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๒๓ เม่ือพิจารณาข4อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได4แก� นักท�องเท่ียวมีการใช4
เทคโนโลยีเพ่ือช�วยในการบริหารจัดการด4านการท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๘ รองลงมาคือมีการ
พัฒนา Application ต�าง ๆ ท่ีสามารถทํางานร�วมกันจนไร4ป0ญหาด4านการสื่อสาร มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๓๐ และนักท�องเท่ียวสามารถจ�ายเงินค�าบริการต�าง ๆ ได4ทุกท่ี ทุกเวลา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๒๑ 
ตามลําดับ  
 ๕. ด4านนักท�องเท่ียวมุ�งเน4นประสบการณ& พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๕๒ เม่ือพิจารณาข4อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได4แก� นักท�องเท่ียวต4องการเพ่ิม
ประสบการณ&และเรียนรู4สิ่งใหม� ๆ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๘ รองลงมาคือนักท�องเท่ียวต4องการสัมผัสวิถี
ชีวิตผู4คนและประเพณีท4องถ่ินอย�างแท4จริง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๓ และหน�วยงานด4านการท�องเท่ียว
ควรจัดสรรแพ็กเกจการท�องเท่ียวท่ีสามารถให4ประสบการณ&ใหม� ๆ ในการท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๕๗ ตามลําดับ  
 ๖. ด4านแนวโน4มการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบการท�องเท่ียว พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับ
มาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๕ เม่ือพิจารณาข4อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได4แก� นักท�องเท่ียว
ต4องการหลีกหนีความวุ�นวายจากสังคมเมืองไปหาสังคมชนบท มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๘ รองลงมาคือ
การเดินทางท�องเท่ียวในป0จจุบันมีความหลากหลายรูปแบบมากข้ึน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๘๕ และ
พฤติกรรมของนักท�องเท่ียวในป0จจุบันนี้แตกต�างจากอดีตเป7นอย�างมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๗ 
ตามลําดับ 
 
 ๔.๑.๓ ข�อมูลป จจัยด�านการมีส%วนร%วม 
 ประกอบด4วย การร�วมตัดสินใจ ร�วมพัฒนา ร�วมรับผลประโยชน& ร�วมในการประเมิน ดังนี้  
  
ตารางท่ี ๔.๔ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข4อมูลป0จจัยด4านการมีส�วนร�วมในภาพรวม  
             (n=๔๕๐) 

ข�อ ป จจัยด�านการมีส%วนร%วม Χ S.D. แปลผล 
๑ การร�วมตัดสินใจ  ๔.๑๖ .๕๗๗ มาก 
๒ ร�วมพัฒนา  ๔.๒๔ .๖๒๘ มากท่ีสุด 
๓ ร�วมรับผลประโยชน&  ๔.๓๔ .๖๒๓ มากท่ีสุด 
๔ ร�วมในการประเมิน ๓.๙๒ .๖๔๓ มาก 
 ภาพรวมป จจัยด�านการมีส%วนร%วม ๔.๑๗ .๕๑๘ มาก 

  
 จากตารางท่ี ๔.๔ พบว�า ป0จจัยด4านการมีส�วนร�วมในภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย

เท�ากับ ๔.๑๗ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ .๕๑๙ เม่ือพิจารณาเป7นรายด4านโดยเรียงลําดับตาม
ค�าเฉลี่ยพบผลการศึกษาคือ ร�วมรับผลประโยชน& มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๓๔ รองลงมาคือร�วมพัฒนา มี



 

๑๐๓ 

ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๒๔ การร�วมตัดสินใจ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๖ และร�วมในการประเมิน มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๙๒ ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเป7นรายข4อของแต�ละด4านพบผลการศึกษาดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๕ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข4อมูลป0จจัยด4านการมีส�วนร�วม       (n=๔๕๐) 
ข�อ ป จจัยด�านการมีส%วนร%วม  Χ S.D. แปลผล 
 ๑. การร%วมตัดสินใจ    
๑ ท�านมีส�วนร�วมในการให4ข4อมูลต�าง ๆ เพ่ือใช4

ประกอบการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือกกิจกรรมหรือ
โครงการท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาการท�องเท่ียว
เชิงกีฬา 

๔.๒๔ .๗๐๒ มากท่ีสุด 

๒ ท�านมีส�วนร�วมในการปรึกษาหารือและพิจารณา
โครงการต�าง ๆ ท่ีอาจเกิดป0ญหาต�อการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬา 

๓.๙๙ .๗๔๓ มาก 

๓  ท�านมีส�วนร�วมในการแสดงความเห็นคัดค4านหรือโต4แย4ง
อย�างมีเหตุผลเม่ือมีการตัดสินใจเลือกโครงการท่ีไม�ตรง
กับการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา 

๔.๒๕ .๖๖๑ มากท่ีสุด 

๔  ท�านมีส�วนร�วมในการวิเคราะห&สาเหตุของป0ญหา และ
นําเสนอวิธีการแก4ป0ญหาเพ่ือพัฒนาพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬา 

๔.๑๐ .๗๓๓ มาก 

๕ ท�านมีส�วนร�วมในการประชุมวางแผนหรือ คัดเลือก
กิจกรรมการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาด4วย  

๔.๒๑ .๗๓๐ มากท่ีสุด 

 ภาพรวม  ๔.๑๖ .๕๗๗ มาก 
 ๒. ร%วมพัฒนา     
๖ ท�านมีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรมหรือดําเนินงาน

ตามแผนงานการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา 
๔.๓๗ .๗๑๕ มากท่ีสุด 

๗ ท�านมีส�วนร�วมในการประชาสัมพันธ&ข4อมูลแผนงานการ
พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัด 

๔.๒๐ .๗๕๔ มาก 

๘ ท�านมีส�วนร�วมในการเชิญชวนให4คนท่ีรู4จักร�วมเป7นส�วน
หนึ่งในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา 

๔.๓๓ .๗๓๙ มากท่ีสุด 

๙ ท�านมีส�วนร�วมในการส�งเสริมความสัมพันธ&อันดีระหว�าง
กลุ�มงานต�าง ๆ ในจังหวัด 

๔.๓๑ .๗๗๓ มากท่ีสุด 

๑๐ ท�านมีส�วนร�วมในการปฏิบัติการเม่ือมีกิจกรรมหรือ
โครงการในการพัฒนาพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา 

๔.๐๐ .๘๙๐ มาก 

 ภาพรวม  ๔.๒๔ .๖๒๘ มากท่ีสุด 
 
 



 

๑๐๔ 

ตารางท่ี ๔.๕ (ต�อ)             (n=๔๕๐) 
ข�อ ๓. ร%วมรับผลประโยชน�  Χ S.D. แปลผล 
๑๑ ท�านมีส�วนร�วมรับผลประโยชน&จากกิจกรรม 

โครงการต�าง ๆ ท่ีเกิดจากการท�องเท่ียวเชิงกีฬา 
๔.๔๖ .๖๗๑ มากท่ีสุด 

๑๒ ท�านมีความยินดีและภาคภูมิใจเม่ือโครงการต�าง ๆ 
ก�อให4เกิดประโยชน&ต�อตัวท�านและหน�วยงาน 

๔.๕๕ .๖๗๐ มากท่ีสุด 

๑๓ ท�านมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจากการเข4าร�วมกิจกรรมหรือ
โครงการต�าง ๆ ของการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา  

๔.๓๕ .๘๐๘ มากท่ีสุด 

๑๔ ท�านเห็นว�าชุมชน องค&กรได4รับประโยชน&จากการ
พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา จากกิจกรรมหรือโครงการ
ท่ีได4ร�วมกันทํา  

๔.๒๒ .๘๑๔ มากท่ีสุด 

๑๕ ท�านเห็นว�าการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา สามารถ
แก4ป0ญหาเรื่องความยากจนได4อย�างยั่งยืน  

๔.๑๑ .๘๔๙ มาก 

 ภาพรวม  ๔.๓๔ .๖๒๓ มากท่ีสุด 
ข�อ ๔. ร%วมในการประเมิน    
๑๖ ท�านมีส�วนร�วมในการติดตามดูผลงาน สภาพป0ญหาและ

อุปสรรคในการดําเนินงานการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิง
กีฬา 

๓.๙๕ .๗๑๓ มาก 

๑๗ ท�านมีส�วนร�วมในการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับ
กับหน�วยงานอ่ืน เพ่ือปรับปรุงกิจกรรมหรือโครงการให4
ความเหมาะสม  

๓.๘๖ .๗๕๔ มาก 

๑๘ ท�านมีส�วนร�วมในการเสวนาและแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
เป7นข4อมูลในการประเมินผล 

๓.๘๖ .๗๔๗ มาก 

๑๙ ท�านมีส�วนในการให4ข4อเสนอแนะข4อคิดเห็นอันเป7น
ประโยชน&ในการปรับปรุงการวางแผนพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬา 

๓.๘๙ .๗๔๙ มาก 

๒๐ ท�านมีส�วนร�วมในการให4องค&กรอ่ืน เข4ามามีส�วนร�วม
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด4านการท�องเท่ียวเชิง
กีฬา 

๔.๐๓ .๗๔๓ มาก 

 ภาพรวม ๓.๙๒ .๖๔๓ มาก 
 ภาพรวมการมีส%วนร%วม ๔.๑๗ .๕๑๘ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๕ ผลการวิเคราะห&ข4อมูลเก่ียวกับป0จจัยด4านการมีส�วนร�วมภาพรวมอยู�ใน
ระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๗ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ .๕๑๘ เม่ือพิจารณาเป7นรายด4าน
พบผลการศึกษาดังนี้  



 

๑๐๕ 

 ๑. ด4านการร�วมตัดสินใจ พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๖ เม่ือ
พิจารณาข4อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได4แก� ท�านมีส�วนร�วมในการแสดงความเห็นคัดค4าน
หรือโต4แย4งอย�างมีเหตุผลเม่ือมีการตัดสินใจเลือกโครงการท่ีไม�ตรงกับการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา 
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๒๕ รองลงมาคือท�านมีส�วนร�วมในการให4ข4อมูลต�าง ๆ เพ่ือใช4ประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจคัดเลือกกิจกรรมหรือโครงการท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๒๔ และท�านมีส�วนร�วมในการประชุมวางแผนหรือ คัดเลือกกิจกรรมการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาด4วย มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๖ ตามลําดับ  
 ๒. ด4านร�วมพัฒนา พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๒๔ เม่ือ
พิจารณาข4อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได4แก� ท�านมีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรมหรือ
ดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๓๗ รองลงมาคือท�านมี
ส�วนร�วมในการเชิญชวนให4คนท่ีรู4จักร�วมเป7นส�วนหนึ่งในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๔.๓๓ และท�านมีส�วนร�วมในการส�งเสริมความสัมพันธ&อันดีระหว�างกลุ�มงานต�าง ๆ ในจังหวัด 
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๓๑ ตามลําดับ 
 ๓. ด4านร�วมรับผลประโยชน& พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๓๔ 
เม่ือพิจารณาข4อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได4แก� ท�านมีความยินดีและภาคภูมิใจเม่ือโครงการ
ต�าง ๆ ก�อให4เกิดประโยชน&ต�อตัวท�านและหน�วยงาน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๕๕ รองลงมาคือท�านมีส�วน
ร�วมรับผลประโยชน&จากกิจกรรม โครงการต�าง ๆ ท่ีเกิดจากการท�องเท่ียวเชิงกีฬา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๔.๔๖ และท�านมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจากการเข4าร�วมกิจกรรมหรือโครงการต�าง ๆ ของการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๓๕ ตามลําดับ 
 ๔. ด4านร�วมในการประเมิน พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๒ เม่ือ
พิจารณาข4อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได4แก� ท�านมีส�วนร�วมในการให4องค&กรอ่ืน เข4ามามีส�วน
ร�วมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด4านการท�องเท่ียวเชิงกีฬา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๓ รองลงมาคือ
ท�านมีส�วนร�วมในการติดตามดูผลงาน สภาพป0ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๕ และท�านมีส�วนในการให4ข4อเสนอแนะข4อคิดเห็นอันเป7น
ประโยชน&ในการปรับปรุงการวางแผนพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๘๙ ตามลําดับ 
  
 ๔.๑.๔ ข�อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ 
 ประกอบด4วย ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความคิดต้ังม่ัน) วิมังสา 
(ความไตร�ตรอง หรือทดลอง) ดังนี้  
  
ตารางท่ี ๔.๖ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข4อมูลการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ ในภาพรวม 
             (n=๔๕๐) 

ข�อ การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔  Χ S.D. แปลผล 
๑ ฉันทะ (ความพอใจ)  ๓.๖๘ .๖๗๘ มาก 
๒ วิริยะ (ความเพียร)  ๓.๔๑ .๗๕๐ มาก 
๓ จิตตะ (ความคิดต้ังม่ัน)  ๓.๗๖ .๖๙๘ มาก 



 

๑๐๖ 

ตารางท่ี ๔.๖ (ต�อ)             (n=๔๕๐) 
ข�อ การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔  Χ S.D. แปลผล 
๔ วิมังสา (ความไตร�ตรอง หรือทดลอง) ๓.๗๓ .๖๙๐ มาก 
 ภาพรวมการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ ๓.๖๕ .๖๐๑ มาก 

  
 จากตารางท่ี ๔.๖ พบว�า การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก มี

ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๕ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ .๖๐๑ เม่ือพิจารณาเป7นรายด4านโดยเรียงลําดับ
ตามค�าเฉลี่ยพบผลการศึกษาคือ จิตตะ (ความคิดต้ังม่ัน) มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๖ รองลงมาคือวิมังสา 
(ความไตร�ตรอง หรือทดลอง) มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๓ ฉันทะ (ความพอใจ) มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๘ 
และวิริยะ (ความเพียร) มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๑ ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเป7นรายข4อของแต�ละด4าน
พบผลการศึกษาดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.๗ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข4อมูลการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔   (n=๔๕๐) 
ข�อ การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔  Χ S.D. แปลผล 
 ๑. ฉันทะ (ความพอใจ)     
๑ ท�านปฏิบัติงานด4วยความสมัครใจและมุ�งหวังใน

ผลสําเร็จของงานเหนือสิ่งอ่ืนใด 
๓.๖๖ .๗๙๒ มาก 

๒ ท�านมีความสุขและจริงจังกับงานท่ีปฏิบัติอยู�เสมอแม4
งานจะมีป0ญหาอย�างมาก 

๓.๖๘ .๗๙๐ มาก 

๓ ท�านเห็นอกเห็นใจผู4มาติดต�อขอรับบริการและให4ความ
ช�วยเหลือด4วยความเต็มใจ 

๓.๖๕ .๗๗๐ มาก 

๔ ท�านสมัครใจท่ีจะปฏิบัติงานอย�างสุดความสามารถแม4
งานนั้นจะยากก็ตาม 

๓.๗๑ .๘๑๕ มาก 

๕ ท�านพอใจท่ีจะปฏิบัติงานอย�างเต็มท่ีโดยไม�หวัง
ผลตอบแทนพิเศษใด ๆ 

๓.๗๑ .๗๙๓ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๖๘ .๖๗๘ มาก 
 ๒. วิริยะ (ความเพียร)     
๖ ท�านปฏิบัติงานได4สมํ่าเสมอจนกว�างานจะสําเร็จโดยไม�

คํานึงถึงความเหนื่อยยาก 
๓.๕๖ .๗๙๔ มาก 

๗ ท�านปฏิบัติงานทันทีท่ีได4รับมอบหมาย ไม�ย�อท4อต�อ
อุปสรรค และไม�ละท้ิงงาน  

๓.๔๑ .๘๖๑ มาก 

๘ ท�านปฏิบัติงานด4วยความเพียรแม4งานนั้นจะมีอุปสรรค
และต4องใช4ระยะเวลายาวนาน  

๓.๓๗ .๙๐๙ ปานกลาง 

๙ ท�านขยัน อดทน และต้ังใจฝaกฝนเพ่ือพัฒนาทักษะฝFมือ
ให4เกิดความชํานาญ 

๓.๓๓ .๙๘๓ ปานกลาง 

 



 

๑๐๗ 

ตารางท่ี ๔.๗ (ต�อ)             (n=๔๕๐) 
ข�อ  Χ S.D. แปลผล 
๑๐ ท�านพยายามและหม่ันเพียรท่ีจะหาประสบการณ&ใน

การปฏิบัติงานให4เพ่ิมพูนเสมอ 
๓.๓๘ .๙๑๓ ปานกลาง 

 ภาพรวม  ๓.๔๑ .๗๕๐ มาก 
 ๓. จิตตะ (ความคิดตั้งม่ัน)    
๑๑ ท�านเอาใจใส� ไม�ปล�อยใจให4ฟุcงซ�าน ในขณะท่ี

ปฏิบัติงาน 
๓.๘๙ .๗๙๗ มาก 

๑๒ ท�านใส�ใจ ใฝdรู4 ในสิ่งท่ีเก่ียวข4องกับงานอยู�เป7นนิตย& ท้ัง
ในและนอกเวลางาน 

๓.๗๘ .๘๒๑ มาก 

๑๓ ท�านมีจิตใจแน�วแน� ม่ันคงต�องานหรือภารกิจ ไม�คิด
เรื่องอ่ืนจนกว�างานจะสําเร็จ 

๓.๘๒ .๗๙๓ มาก 

๑๔ ท�านเอาใจใส�ในงานและเพ่ือนร�วมงาน เม่ือพบป0ญหา ก็
พร4อมท่ีจะแก4ไข 

๓.๖๙ .๘๐๙ มาก 

๑๕ ท�านต้ังม่ันและต้ังใจจริงท่ีจะปฏิบัติงานให4ประสบ
ความสําเร็จตามเปcาหมาย 

๓.๖๒ .๘๔๔ มาก 

 ภาพรวม ๓.๗๖ .๖๙๘ มาก 
 ๔. วิมังสา (ความไตร%ตรอง หรือทดลอง)    
๑๖ ท�านพิจารณาใคร�ครวญหาข4อดี - ข4อด4อยในการ

ปฏิบัติงานทุกครั้งเพ่ือเป7นแนวทางในครั้งต�อไป 
๓.๗๕ .๗๗๖ มาก 

๑๗ ท�านไตร�ตรองและตรวจสอบข4อบกพร�องของการ
ปฏิบัติงานอยู�ตลอดเวลา  

๓.๗๙ .๘๐๐ มาก 

๑๘ ท�านตรวจสอบ/ทดสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของ
ผลงานท่ีได4รับ 

๓.๗๒ .๗๙๓ มาก 

๑๙ ท�านคิดค4นแนวทางการปรับปรุงงาน และแก4ไขป0ญหาท่ี
เกิดข้ึนด4วยเหตุผล 

๓.๘๑ .๘๒๓ มาก 

๒๐ ท�านนําความรู4ท่ีได4จากการทํางานครั้งท่ีผ�านมาเพ่ือเป7น
เกณฑ&ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานในครั้งต�อไป 

๓.๕๗ .๘๑๕ มาก 

 ภาพรวม ๓.๗๓ .๖๙๐ มาก 
 ภาพรวมการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ ๓.๖๕ .๖๐๑ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๗ ผลการวิเคราะห&ข4อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ 

ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๕ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ ๐.๖๐๑ เม่ือ
พิจารณาเป7นรายด4านพบผลการศึกษาดังนี้  
 ๑. ด4านฉันทะ (ความพอใจ) พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๘ เม่ือ
พิจารณาข4อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได4แก� ท�านสมัครใจท่ีจะปฏิบัติงานอย�างสุด



 

๑๐๘ 

ความสามารถแม4งานนั้นจะยากก็ตาม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๑ และท�านพอใจท่ีจะปฏิบัติงานอย�าง
เต็มท่ีโดยไม�หวังผลตอบแทนพิเศษใด ๆ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๑ เท�ากัน รองลงมาคือท�านมีความสุข
และจริงจังกับงานท่ีปฏิบัติอยู�เสมอแม4งานจะมีป0ญหาอย�างมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๘ ตามลําดับ 
 ๒. ด4านวิริยะ (ความเพียร) พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๑ เม่ือ
พิจารณาข4อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได4แก� ท�านปฏิบัติงานทันทีท่ีได4รับมอบหมาย ไม�ย�อท4อ
ต�ออุปสรรค และไม�ละท้ิงงาน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๑ รองลงมาคือท�านปฏิบัติงานได4สมํ่าเสมอจนกว�า
งานจะสําเร็จโดยไม�คํานึงถึงความเหนื่อยยาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๖ และท�านพยายามและหม่ัน
เพียรท่ีจะหาประสบการณ&ในการปฏิบัติงานให4เพ่ิมพูนเสมอ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๘ ตามลําดับ  
 ๓. ด4านจิตตะ (ความคิดต้ังม่ัน) พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๖ 
เม่ือพิจารณาข4อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได4แก� ท�านเอาใจใส� ไม�ปล�อยใจให4ฟุcงซ�าน ในขณะ
ท่ีปฏิบัติงาน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๘๙ รองลงมาคือท�านมีจิตใจแน�วแน� ม่ันคงต�องานหรือภารกิจ ไม�คิด
เรื่องอ่ืนจนกว�างานจะสําเร็จ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๘๒ และท�านใส�ใจ ใฝdรู4 ในสิ่งท่ีเก่ียวข4องกับงานอยู�
เป7นนิตย& ท้ังในและนอกเวลางาน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๘ ตามลําดับ 
 ๔. ด4านวิมังสา (ความไตร�ตรอง หรือทดลอง) พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๗๓ เม่ือพิจารณาข4อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได4แก� ท�านคิดค4นแนวทางการ
ปรับปรุงงาน และแก4ไขป0ญหาท่ีเกิดข้ึนด4วยเหตุผล มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๘๑ รองลงมาคือท�านไตร�ตรอง
และตรวจสอบข4อบกพร�องของการปฏิบัติงานอยู�ตลอดเวลา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๙ และท�าน
พิจารณาใคร�ครวญหาข4อดี-ข4อด4อยในการปฏิบัติงานทุกครั้งเพ่ือเป7นแนวทางในครั้งต�อไป มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๗๕ ตามลําดับ 
 

 ๔.๑.๕ ข�อมูลเก่ียวกับการพัฒนาการท%องเท่ียวเชิงกีฬา 
 ประกอบด4วย คุณภาพแหล�งท�องเท่ียว โครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
บุคลากรด4านการท�องเท่ียว การสร4างความสมดุลให4กับการท�องเท่ียว การบูรณาการการบริหารจัดการ
การท�องเท่ียว ดังนี้   
 
ตารางท่ี ๔.๘ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข4อมูลการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในภาพรวม 
             (n=๔๕๐) 

ข�อ การพัฒนาการท%องเท่ียวเชิงกีฬา  Χ S.D. แปลผล 
๑ คุณภาพแหล�งท�องเท่ียว  ๓.๔๗ .๘๑๒ มาก 
๒ โครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก ๓.๕๑ .๗๘๙ มาก 
๓ บุคลากรด4านการท�องเท่ียว  ๓.๖๑ .๗๙๘ มาก 
๔ การสร4างความสมดุลให4กับการท�องเท่ียว ๓.๕๓ .๗๘๕ มาก 
๕ การบูรณาการการจัดการการท�องเท่ียว ๓.๕๕ .๗๗๘ มาก 
 ภาพรวมการพัฒนาการท%องเท่ียวเชิงกีฬา ๓.๕๓ .๗๓๕ มาก 

  
 จากตารางท่ี ๔.๘ พบว�า การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในภาพรวมอยู�ในระดับมาก มี

ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๓ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ .๗๓๕ เม่ือพิจารณาเป7นรายด4านโดยเรียงลําดับ



 

๑๐๙ 

ตามค�าเฉลี่ยพบผลการศึกษาคือ บุคลากรด4านการท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๑ รองลงมาคือ
การบูรณาการการจัดการการท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๕ การสร4างความสมดุลให4กับการ
ท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๓ โครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๕๑ และคุณภาพแหล�งท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๗ ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเป7นรายข4อ
ของแต�ละด4านพบผลการศึกษาดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๙ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข4อมูลการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา (n=๔๕๐)  
ข�อ การพัฒนาการท%องเท่ียวเชิงกีฬา  Χ S.D. แปลผล 
 ๑. คุณภาพแหล%งท%องเท่ียว     
๑ แหล�งท�องเท่ียวเชิงกีฬา สินค4าและบริการ ได4รับการ

รับรองมาตรฐานการท�องเท่ียวไทย 
๓.๕๖ .๘๙๔ มาก 

๒ นักท�องเท่ียวใช4เวลาพักอยู�ในจังหวัดบุรีรัมย&เพ่ิมสูงข้ึน ๓.๖๕ .๙๐๑ มาก 
๓ รายได4จากการท�องเท่ียวในจังหวัดบุรีรัมย&มีอัตราการ

ขยายตัวเฉลี่ยต�อปFเพ่ิมข้ึน 
๓.๔๑ .๙๔๙ มาก 

๔ การใช4จ�ายของนักท�องเท่ียวต�างชาติต�อครั้งในการ
เดินทางมาจังหวัดบุรีรัมย&เพ่ิมสูงข้ึน 

๓.๓๙ .๘๙๗ ปานกลาง 

๕ จํานวนเครือข�ายการท�องเท่ียวเชิงกีฬาเพ่ิมข้ึนอย�าง
ต�อเนื่อง 

๓.๓๕ .๙๐๘ ปานกลาง 

 ภาพรวม  ๓.๔๗ .๘๑๒ มาก 
 ๒. โครงสร�างพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวก    
๖ นักท�องเท่ียวมีความสะดวกสบายมากข้ึนในการเดินทาง

มาจังหวัดบุรีรัมย& 
๓.๖๔ .๘๖๒ มาก 

๗ นักท�องเท่ียวสามารถเดินทางท�องเท่ียวใน จังหวัด และ
พ้ืนท่ีต�าง ๆ ท้ังในตัวเมืองและชนบทอย�างสะดวกสบาย
มากข้ึน 

๓.๕๐ .๙๐๑ มาก 

๘ นักท�องเท่ียวมีความประทับใจและมีประสบการณ&ท่ีดี
ในด4านความปลอดภัย 

๓.๕๑ .๘๘๘ มาก 

๙ นักท�องเท่ียวมีความประทับใจด4านสุขอนามัย 
รวมไปถึงคุณภาพของโครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

๓.๔๕ .๙๐๗ มาก 

๑๐ นักท�องเท่ียวมีอิสระ มีความสะดวกสบายมากข้ึนในการ
วางแผนและการเดินทางท�องเท่ียวในจังหวัดอ่ืน 

๓.๔๓ .๘๗๑ มาก 

 ภาพรวม ๓.๕๑ .๗๘๙ มาก 
 ๓. บุคลากรด�านการท%องเท่ียว     
๑๑ บุคลากรของจังหวัดบุรีรัมย&มีศักยภาพสูงข้ึนท้ังในด4าน

คุณภาพความรู4ความสามารถด4านต�าง ๆ 
๓.๕๓ .๘๙๕ มาก 



 

๑๑๐ 

ตารางท่ี ๔.๙ (ต�อ)             (n=๔๕๐) 
ข�อ  Χ S.D. แปลผล 
๑๒ บุคลากรของจังหวัดมีทักษะการบริหาร 

และทักษะเฉพาะทางเพ่ือรองรับการท�องเท่ียวเชิงกีฬา 
๓.๕๗ .๘๗๘ มาก 

๑๓ บุคลากรมีความพร4อมท่ีจะสร4างประสบการณ&ท่ีดีให4กับ
นักท�องเท่ียวและสนับสนุนการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว
ให4มีคุณภาพ 

๓.๖๙ .๘๖๓ มาก 

๑๔ จังหวัดมีบุคลากรเพียงพอต�อความต4องการของ
อุตสาหกรรมท�องเท่ียว ลดการพ่ึงพาแรงงานต�างด4าว 

๓.๖๒ .๙๐๑ มาก 

๑๕ ประชาชนทุกภาคส�วนมีความเข4าใจ และความพร4อมท่ีจะ
มีส�วนร�วมในการพัฒนาสินค4าและบริการท่ีเก่ียวข4องกับ
อุตสาหกรรมท�องเท่ียว 

๓.๖๕ .๘๕๒ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๖๑ .๗๙๘ มาก 
 ๔. การสร�างความสมดุลให�กับการท%องเท่ียว     
๑๖ นักท�องเท่ียวมีความม่ันใจและเชื่อม่ันในการเดินทางมา

จังหวัดบุรีรัมย&มากข้ึน 
๓.๕๒ .๘๔๕ มาก 

๑๗ จังหวัดบุรีรัมย&มีภาพลักษณ&เป7นแหล�งท�องเท่ียวเชิงกีฬาท่ี
มีคุณภาพ 

๓.๖๒ .๘๖๕ มาก 

๑๘ จังหวัดบุรีรัมย&ยังคงเป7นแหล�งท�องเท่ียวยอดนิยมของ
นักท�องเท่ียวกลุ�มเปcาหมาย 

๓.๕๑ .๘๖๖ มาก 

๑๙ จังหวัดบุรีรัมย&เป7นแหล�งท�องเท่ียวท่ีน�าสนใจและน�ามา
เยือนสําหรับนักท�องเท่ียวท่ีชื่นชอบกีฬา 

๓.๕๑ .๘๗๖ มาก 

๒๐ นักท�องเท่ียวมีความเข4าใจในอัตลักษณ&ของบุรีรัมย&และ
ของแต�ละท4องถ่ินเพ่ิมข้ึน 

๓.๔๗ .๙๒๓ มาก 

 ภาพรวม ๓.๕๓ .๗๘๕ มาก 
ข�อ ๕. การบูรณาการการจัดการการท%องเท่ียว    
๒๑ มีการวางแผนและการดําเนินงานของทุกภาคส�วนอย�างมี

การบูรณาการ มีความสอดคล4องเเละเป7นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

๓.๖๓ .๘๗๒ มาก 

๒๒ ทุกภาคส�วนมีความร�วมมือกันในการพัฒนาและบริหาร
การท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย& 

๓.๔๕ .๘๘๒ มาก 

๒๓ องค&กรธุรกิจและประชาชนในระดับท4องถ่ินมีโอกาสและมี
ส�วนร�วมในการพัฒนาและบริหารจัดการการท�องเท่ียวใน
พ้ืนท่ีมากข้ึน 

๓.๕๓ .๘๕๗ มาก 

๒๔ การดําเนินงานของทุกภาคส�วนมีประสิทธิภาพผ�านระบบ
ข4อมูลส�วนกลาง เป7นไปตามกฎหมายต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข4อง 

๓.๕๗ .๘๖๐ มาก 



 

๑๑๑ 

ตารางท่ี ๔.๙ (ต�อ)             (n=๔๕๐) 
ข�อ  Χ S.D. แปลผล 
๒๕ มีการลงทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวเชิงกีฬา 

ผ�านความร�วมมือระหว�างภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
๓.๕๘ .๘๓๐ มาก 

 ภาพรวม ๓.๕๕ .๗๗๘ มาก 
 ภาพรวมการพัฒนาการท%องเท่ียวเชิงกีฬา ๓.๕๓ .๗๓๕ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๙ ผลการวิเคราะห&ข4อมูลเก่ียวกับการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา 
ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๓ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ ๐.๗๓๕ เม่ือ
พิจารณาเป7นรายด4านพบผลการศึกษาดังนี้ 
 ๑. ด4านคุณภาพแหล�งท�องเท่ียว พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๗ 
เม่ือพิจารณาข4อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได4แก� นักท�องเท่ียวใช4เวลาพักอยู�ในจังหวัดบุรีรัมย&
เพ่ิมสูงข้ึน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๕ รองลงมาคือแหล�งท�องเท่ียวเชิงกีฬา สินค4าและบริการ ได4รับการ
รับรองมาตรฐานการท�องเท่ียวไทย มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๖ และรายได4จากการท�องเท่ียวในจังหวัด
บุรีรัมย&มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต�อปFเพ่ิมข้ึน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๑ ตามลําดับ  
 ๒. ด4านโครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๑ เม่ือพิจารณาข4อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได4แก� นักท�องเท่ียวมีความ
สะดวกสบายมากข้ึนในการเดินทางมาจังหวัดบุรีรัมย& มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๔ รองลงมาคือ
นักท�องเท่ียวมีความประทับใจและมีประสบการณ&ท่ีดีในด4านความปลอดภัย มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๑ 
และนักท�องเท่ียวสามารถเดินทางท�องเท่ียวในจังหวัดและพ้ืนท่ีต�าง ๆ ท้ังในตัวเมืองและชนบทอย�าง
สะดวกสบายมากข้ึน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๐ ตามลําดับ   
 ๓. ด4านบุคลากรด4านการท�องเท่ียว พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๖๑ เม่ือพิจารณาข4อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได4แก� บุคลากรมีความพร4อมท่ีจะสร4าง
ประสบการณ&ท่ีดีให4กับนักท�องเท่ียวและสนับสนุนการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวให4มีคุณภาพ มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๖๙ รองลงมาคือประชาชนทุกภาคส�วนมีความเข4าใจ และความพร4อมท่ีจะมีส�วนร�วมในการ
พัฒนาสินค4าและบริการท่ีเก่ียวข4องกับอุตสาหกรรมท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๕ และจังหวัดมี
บุคลากรเพียงพอต�อความต4องการของอุตสาหกรรมท�องเท่ียว ลดการพ่ึงพาแรงงานต�างด4าว มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๖๒ ตามลําดับ   
 ๔. ด4านการสร4างความสมดุลให4กับการท�องเท่ียว พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๓ เม่ือพิจารณาข4อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได4แก� จังหวัดบุรีรัมย&มี
ภาพลักษณ&เป7นแหล�งท�องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีมีคุณภาพ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๒ รองลงมาคือนักท�องเท่ียว
มีความม่ันใจและเชื่อม่ันในการเดินทางมาจังหวัดบุรีรัมย&มากข้ึน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๒ จังหวัด
บุรีรัมย&ยังคงเป7นแหล�งท�องเท่ียวยอดนิยมของนักท�องเท่ียวกลุ�มเปcาหมาย และจังหวัดบุรีรัมย&เป7น
แหล�งท�องเท่ียวท่ีน�าสนใจและน�ามาเยือนสําหรับนักท�องเท่ียวท่ีชื่นชอบกีฬามีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๑ 
เท�ากัน  



 

๑๑๒ 

 ๕. ด4านการบูรณาการการจัดการการท�องเท่ียว พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๕๕ เม่ือพิจารณาข4อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได4แก� มีการวางแผนและการ
ดําเนินงานของทุกภาคส�วนอย�างมีการบูรณาการ มีความสอดคล4องเเละเป7นไปในทิศทางเดียวกัน มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๓ รองลงมาคือมีการลงทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวเชิงกีฬา ผ�านความ
ร�วมมือระหว�างภาครัฐ เอกชน และชุมชน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๘ และการดําเนินงานของทุกภาค
ส�วนมีประสิทธิภาพผ�านระบบข4อมูลส�วนกลางเป7นไปตามกฎหมายต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข4อง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๕๗ ตามลําดับ   
 ๔.๑.๖ ค%าสถิติเบ้ืองต�นของตัวแปรสังเกตได�ในโมเดลการพัฒนาการท%องเท่ียวเชิงกีฬา
โดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมย�  
 
ตารางท่ี ๔.๑๐ ค�าสถิติเบ้ืองต4นของตัวแปรสังเกตได4ในโมเดลการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดย

การบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมย& (n = ๔๕๐)  
ตัวแปร Mean ระดับ S.D. Variance Skewness Kurtosis 
Trend1 ๓.๓๙ มาก .๖๖๖ .๔๔๔ -.๐๒๗ .๒๔๕ 
Trend2 ๓.๗๑ มาก .๕๗๗ .๓๓๓ -.๒๔๘ .๒๙๕ 
Trend3 ๓.๖๐ มาก .๖๗๖ .๔๕๘ -.๓๔๕ .๕๐๘ 
Trend4 ๓.๒๓ มาก .๗๔๐ .๕๔๗ -.๒๘๒ .๕๕๓ 
Trend5 ๓.๕๒ มาก .๖๘๑ .๔๖๔ -.๑๙๔ .๑๔๔ 
Trend6 ๓.๗๕ มาก .๖๒๘ .๓๙๔ -.๕๐๘ ๑.๒๔๐ 
TREND ๓.๕๓ มาก .๕๕๙ .๓๑๓ -.๑๕๒ .๕๔๒ 
Part1 ๔.๑๖ มาก .๕๗๗ .๓๓๓ -.๕๙๒ .๙๑๖ 
Part2 ๔.๒๔ มากท่ีสุก .๖๒๘ .๓๙๔ -.๘๙๖ ๑.๐๙๑ 
Part3 ๔.๓๔ มากท่ีสุด .๖๒๓ .๓๘๙ -.๘๖๙ .๖๔๒ 
Part4 ๓.๙๒ มาก .๖๔๓ .๔๑๓ -.๓๕๖ .๒๓๙ 
PART ๔.๑๗ มาก .๕๑๘ .๒๖๙ -.๙๓๙ ๑.๗๔๙ 
Iddhi1 ๓.๖๘ มาก .๖๗๘ .๔๖๐ -.๓๔๒ .๖๕๒ 
Iddhi2 ๓.๔๑ มาก .๗๕๐ .๕๖๓ -.๓๗๒ .๕๒๗ 
Iddhi3 ๓.๗๖ มาก .๖๙๘ .๔๘๘ -.๗๐๙ ๑.๖๓๒ 
Iddhi4 ๓.๗๓ มาก .๖๙๐ .๔๗๖ -.๔๑๖ .๖๙๒ 
IDDHI ๓.๖๕ มาก .๖๐๑ .๓๖๑ -.๕๓๐ ๑.๗๑๖ 

Develop1 ๓.๔๗ มาก .๘๑๒ .๖๕๙ -.๕๔๙ .๔๗๑ 
Develop2 ๓.๕๑ มาก .๗๘๙ .๖๒๓ -.๕๒๙ .๗๑๘ 
Develop3 ๓.๖๑ มาก .๗๙๘ .๖๓๗ -.๗๗๐ ๑.๑๔๒ 
Develop4 ๓.๕๓ มาก .๗๘๕ .๖๑๗ -.๗๔๓ ๑.๑๙๑ 
Develop5 ๓.๕๕ มาก .๗๗๘ .๖๐๕ -.๘๖๐ ๑.๕๑๒ 
DEVELOP ๓.๕๓ มาก .๗๓๕ .๕๔๐ -.๗๙๖ ๑.๒๗๑ 



 

๑๑๓ 

 จากตารางท่ี ๔.๑๐ ผลการวิเคราะห&ค�าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรท่ีใช4ในแต�ละโมเดล มีตัว
บ�งชี้ท้ังหมด ๑๙ ตัว ท่ีใช4วัดตัวแปรแฝง ๔ ตัวแปร คือ แนวโน4มการท�องเท่ียวในอนาคต (TREND) 
ป0จจัยด4านการมีส�วนร�วม (PART) การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา (DEVELOP) ส�วนตัวแปรส�งผ�าน
ได4แก� การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ (IDDHI) มีจุดมุ�งหมายเพ่ือศึกษาลักษณะการกระจายและการ
แจกแจงของตัวแปรสังเกตได4แต�ละตัว ค�าสถิติท่ีใช4 ได4แก� ค�าเฉลี่ย (Χ) ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ค�าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ค�าความเบ4 (Sk) และค�าความโด�ง (Ku) โดยแยกวิเคราะห&ผลแต�ละ
ตัวแปรดังต�อไปนี้   
  เม่ือพิจารณาป0จจัยด4านแนวโน4มการท�องเท่ียวในอนาคต (TREND) พบว�า โดยภาพรวม
ป0จจัยด4านแนวโน4มการท�องเท่ียวในอนาคต อยู�ในระดับค�อนข4างสูง (Χ=๓.๕๓) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป7น
รายด4านพบว�า แนวโน4มการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบการท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ=๓.๗๕) 
รองลงมาคือการเติบโตของสายการบินต4นทุนตํ่า (Χ=๓.๗๑) การเติบโตของสังคมผู4สูงอายุท่ีมีการใช4
สอยเพ่ือการท�องเท่ียว (Χ=๓.๖๐) นักท�องเท่ียวมุ�งเน4นประสบการณ& (Χ=๓.๕๒) การเติบโตของชน
ชั้นกลางและรายได4ท่ีเพ่ิมข้ึน (Χ=๓.๓๙) และการใช4เทคโนโลยีระหว�างการท�องเท่ียว (Χ=๓.๒๓) 
ตามลําดับ เม่ือพิจารณาค�าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว�า ตัวแปรมีการกระจายไม�
ต�างกันมาก โดยมีค�าอยู�ระหว�างร4อยละ ๓๓.๓–๕๔.๗ เม่ือพิจารณาค�าความเบ4 (Sk) ของตัวแปร พบว�า 
ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ4ซ4าย (ค�าความเบ4เป7นลบ) แสดงว�าข4อมูลของตัวแปรทุกตัวสูง
กว�าค�าเฉลี่ย เม่ือพิจารณาค�าความโด�ง (Ku) พบว�า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงของข4อมูลในลักษณะ
สูงโด�งกว�าโค4งปกติ (ค�าความโด�งมากกว�า ๐) แสดงว�ามีการกระจายของข4อมูลน4อย  
 เม่ือพิจารณาป0จจัยด4านการมีส�วนร�วม (PART) พบว�า โดยภาพรวมการมีส�วนร�วม อยู�ใน
ระดับค�อนข4างสูง (Χ=๔.๑๗) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป7นรายด4านพบว�า ร�วมรับผลประโยชน& มีค�าเฉลี่ยสูง
ท่ีสุด (Χ=๔.๓๔) รองลงมาคือร�วมพัฒนา (Χ=๔.๒๔) การร�วมตัดสินใจ (Χ=๔.๑๖) และร�วมในการ
ประเมิน (Χ=๓.๙๒) ตามลําดับ เม่ือพิจารณาค�าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว�า 
ตัวแปรมีการกระจายไม�ต�างกันมาก โดยมีค�าอยู�ระหว�าง ร4อยละ ๓๓.๓–๔๑.๓ เม่ือพิจารณาค�าความเบ4 
(Sk) ของตัวแปร พบว�า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ4ซ4าย (ค�าความเบ4เป7นลบ) แสดงว�า
ข4อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว�าค�าเฉลี่ย เม่ือพิจารณาค�าความโด�ง (Ku) พบว�า ตัวแปรทุกตัวมีการแจก
แจงของข4อมูลในลักษณะสูงโด�งกว�าโค4งปกติ (ค�าความโด�งมากกว�า ๐) แสดงว�ามีการกระจายของ
ข4อมูลน4อย   
 เม่ือพิจารณาตัวแปรการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ (IDDHI) พบว�า โดยภาพรวมการ
ปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ อยู�ในระดับค�อนข4างสูง (Χ=๓.๖๕) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป7นรายด4านพบว�า  
จิตตะ (ความต้ังใจม่ัน) มีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ=๓.๗๖) รองลงมาคือวิมังสา (ความไตร�ตรอง) (Χ=
๓.๗๓) ฉันทะ (ความพอใจ) (Χ=๓.๖๘) และวิริยะ (ความเพียร) (Χ=๓.๔๑) ตามลําดับ เม่ือพิจารณา
ค�าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว�า ตัวแปรมีการกระจายไม�ต�างกันมาก โดยมีค�าอยู�
ระหว�าง ร4อยละ ๔๖.๐–๗๕.๐ เม่ือพิจารณาค�าความเบ4 (Sk) ของตัวแปร พบว�า ตัวแปรทุกตัวมีการ
แจกแจงในลักษณะเบ4ซ4าย (ค�าความเบ4เป7นลบ) แสดงว�าข4อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว�าค�าเฉลี่ย เม่ือ
พิจารณาค�าความโด�ง (Ku) พบว�า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงของข4อมูลในลักษณะสูงโด�งกว�าโค4งปกติ 
(ค�าความโด�งมากกว�า ๐) แสดงว�ามีการกระจายของข4อมูลน4อย  



 

๑๑๔ 

 เม่ือพิจารณาตัวแปรการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา (DEVELOP) พบว�า โดยภาพรวมการ
พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา อยู�ในระดับค�อนข4างสูง (Χ=๓.๕๓) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป7นรายด4านพบว�า 
บุคลากรด4านการท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ=๓.๖๑) รองลงมาคือการบูรณาการการบริหาร
จัดการการท�องเท่ียว (Χ=๓.๕๕) การสร4างความสมดุลให4กับการท�องเท่ียว (Χ=๓.๕๓) โครงสร4าง
พ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก (Χ=๓.๕๑) และคุณภาพแหล�งท�องเท่ียว (Χ=๓.๔๗) ตามลําดับ 
เม่ือพิจารณาค�าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว�า ตัวแปรมีการกระจายไม�ต�างกันมาก 
โดยมีค�าอยู�ระหว�าง ร4อยละ ๖๐.๕–๖๕.๙ เม่ือพิจารณาค�าความเบ4 (Sk) ของตัวแปร พบว�า ตัวแปรทุก
ตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ4ซ4าย (ค�าความเบ4เป7นลบ) แสดงว�าข4อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว�า
ค�าเฉลี่ย เม่ือพิจารณาค�าความโด�ง (Ku) พบว�า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงของข4อมูลในลักษณะสูงโด�ง
กว�าโค4งปกติ (ค�าความโด�งมากกว�า ๐) แสดงว�ามีการกระจายของข4อมูลน4อย   
  ๔.๑.๗ ผลการวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว%างตัวแปรสังเกตได�เพ่ือใช�สร�างเมทริกซ�
สหสัมพันธ�ในการวิเคราะห�โมเดลการพัฒนาการท%องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมของจังหวัดบุรีรัมย� ท่ีมีตัวแปรการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ เปTนตัวแปรส%งผ%าน  
 
ตารางท่ี ๔.๑๑ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ&ของตัวแปรสังเกตได4

ในโมเดลการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของ
จังหวัดบุรีรัมย& ท่ีมีตัวแปรการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ เป7นตัวแปรส�งผ�าน 

 Trend1 Trend2 Trend3 Trend4 Trend5 Trend6 Part1 Part2 Part3 Part4 
Trend1 1.000          
Trend2 .597** 1.000         
Trend3 .654** .670** 1.000        
Trend4 .620** .570** .760** 1.000       
Trend5 .703** .563** .715** .730** 1.000      
Trend6 .600** .631** .666** .647** .694** 1.000     
Part1 .188** .289** .229** .160** .251** .338** 1.000    
Part2 .189** .322** .300** .199** .240** .376** .735** 1.000   
Part3 .179** .267** .206** .124** .245** .332** .607** .685** 1.000  
Part4 .330** .298** .322** .222** .359** .314** .534** .500** .583** 1.000 
Iddhi1 .533** .462** .559** .516** .664** .569** .361** .387** .321** .441** 
Iddhi2 .487** .395** .589** .549** .622** .483** .222** .144** .149** .351** 
Iddhi3 .541** .452** .550** .517** .586** .600** .335** .275** .226** .351** 
Iddhi4 .578** .489** .585** .578** .673** .709** .285** .310** .274** .355** 

Develop1 .594** .454** .604** .633** .727** .628** .221** .169** .194** .337** 
Develop2 .536** .413** .574** .599** .735** .615** .224** .170** .190** .323** 
Develop3 .501** .385** .587** .570** .684** .638** .197** .220** .198** .290** 
Develop4 .498** .379** .529** .529** .623** .549** .177** .140** .170** .283** 
Develop5 .515** .396** .593** .575** .674** .599** .227** .241** .242** .323** 

Mean 3.39 3.71 3.60 3.23 3.52 3.75 4.16 4.24 4.34 3.92 
S.D. .666 .577 .676 .740 .681 .628 .577 .628 .623 .643 



 

๑๑๕ 

ตารางท่ี ๔.๑๑ (ต�อ) 
 Iddhi1 Iddhi2 Iddhi3 Iddhi4 Devel1 Devel2 Devel3 Devel4 Devel5 
Iddhi1 1.000         
Iddhi2 .675** 1.000        
Iddhi3 .611** .589** 1.000       
Iddhi4 .682** .590** .675** 1.000      
Develop1 .649** .654** .652** .768** 1.000     
Develop2 .634** .630** .588** .746** .890** 1.000    
Develop3 .593** .611** .585** .770** .812** .853** 1.000   
Develop4 .563** .641** .512** .700** .810** .811** .853** 1.000  
Develop5 .634** .572** .573** .724** .766** .792** .845** .820** 1.000 
Mean 3.68 3.41 3.76 3.73 3.47 3.51 3.61 3.53 3.55 
S.D. .678 .750 .698 .690 .812 .789 .798 .785 .778 
Bartlett's Test of Sphericity = 7765.788, df = 171, p = .000, Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy = .937  
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
    
๔.๒ ผลการวิเคราะห�ข�อมูลตามวัตถุประสงค� 
 ๔.๒.๑ การพัฒนาการท%องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย�  
  เป7นการวิเคราะห&เพ่ือตรวจสอบองค&ปรกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: 
CFA) ด4วยโปรแกรมลิสเรล โดยใช4แบบสอบถามท่ีได4จากการรวบรวมข4อมูลจากกลุ�มตัวอย�าง จํานวน 
๔๕๐ ตัวอย�าง แสดงผลการวิเคราะห&สอดคล4องกับสมมติฐานท่ี ๑ ดังต�อไปนี้ 
 สมมติฐานท่ี ๑ โมเดลการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรม
ของจังหวัดบุรีรัมย&ท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคล4องกับข4อมูลเชิงประจักษ&   
 สมมติฐานย%อยท่ี ๑.๑ ค�าสถิติพ้ืนฐานขององค&ประกอบเชิงยืนยันโมเดลแนวโน4มการท�องเท่ียว
ในอนาคตท่ีพัฒนาข้ึนสอดคล4องกับข4อมูลเชิงประจักษ&  



 

๑๑๖ 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑ แสดงผลการวิเคราะห&องค&ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลแนวโน4มการท�องเท่ียวใน
อนาคต  

 
ตารางท่ี ๔.๑๒ ค�าสถิติความสอดคล4องของโมเดลแนวโน4มการท�องเท่ียวในอนาคต และการมีส�วนร�วม 

กับข4อมูลเชิงประจักษ&หลังปรับโมเดลการวิจัย 
ค%าดัชนี เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค%าสถิติ ผลการพิจารณา 

2χ -test p-value มากกว�า 0.05 0.269 ผ�านเกณฑ& 
2χ /df น4อยกว�า 2.00 1.26 ผ�านเกณฑ& 

GFI มากกว�า 0.90 0.99 ผ�านเกณฑ& 
AGFI มากกว�า 0.90 0.98 ผ�านเกณฑ& 
CFI มากกว�า 0.95 1.00 ผ�านเกณฑ& 
SRMR น4อยกว�า 0.05 0.0094 ผ�านเกณฑ& 
RMSEA น4อยกว�า 0.05 0.024 ผ�านเกณฑ& 
CN มากกว�า 200 961.01  ผ�านเกณฑ& 

  
  จากตารางท่ี ๔.๑๒ พบว�า ค�า p-value ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติเท�ากับ ๐.๒๖๘ (เกณฑ&ท่ี
กําหนดต4องมากกว�า ๐.๐๕) ผ�านเกณฑ& ค�าไค-สแควร& ( 2χ ) เท�ากับ ๗.๖๐ ค�าองศาอิสระ (df) เท�ากับ 
๖ ค�าสัดส�วนไค-สแควร& ( 2χ /df) เท�ากับ ๑.๒๖ (เกณฑ&ท่ีกําหนดต4องน4อยกว�า ๒) ผลผ�านเกณฑ& ค�า
ดัชนีวัดระดับความสอดคล4อง (GFI) เท�ากับ ๐.๙๙ (เกณฑ&ท่ีกําหนดต4องมากกว�า ๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ& 
ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล4องท่ีปรับแก4แล4ว (AGFI) เท�ากับ ๐.๙๘ (เกณฑ&ท่ีกําหนดต4องมากกว�า 



 

๑๑๗ 

๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ& ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล4องเปรียบเทียบ (CFI) เท�ากับ ๑.๐๐ (เกณฑ&ท่ี
กําหนดต4องมากกว�า ๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ& ค�ารากของค�าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (SRMR) เท�ากับ ๐.๐๐๙๔ (เกณฑ&ท่ีกําหนดต4องน4อยกว�า ๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ& ค�า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค�าพารามิเตอร& (RMSEA) เท�ากับ ๐.๐๒๔ (เกณฑ&ท่ีกําหนดต4อง
น4อยกว�า ๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ&มีขนาดตัวอย�างวิกฤติ (CN) เท�ากับ ๙๖๑.๐๑ (เกณฑ&ท่ีกําหนดมากกว�า
หรือเท�ากับ ๒๐๐) ซ่ึงทุกค�ามีค�าเป7นไปตามเกณฑ&ท่ีกําหนดแสดงให4เห็นว�าโมเดลแนวโน4มการ
ท�องเท่ียวในอนาคตท่ีผู4วิจัยพัฒนาข้ึนสอดคล4องกลมกลืนกับข4อมูลเชิงประจักษ&ซ่ึงเป7นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว4    
 
ตารางท่ี ๔.๑๓ แสดงค�าสถิติพ้ืนฐานขององค&ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลแนวโน4มการท�องเท่ียวใน

อนาคต  
ตัวแปร น้ําหนักองค�ประกอบ t R2 สปส.คะแนน

องค�ประกอบ beta B(SE) 
TREND      
Trend1 0.52 0.77 (0.03) 19.19** 0.60 0.15 
Trend2 0.46 0.79 (0.02) 19.09** 0.63 0.49 
Trend3 0.56 0.83 (0.03) 21.06** 0.69 0.14 
Trend4 0.61 0.82 (0.03) 20.37** 0.67 0.23 
Trend5 0.60 0.88 (0.03)  23.09** 0.78 0.57 
Trend6 0.50 0.79 (0.03)  19.74** 0.62 0.18 
      Chi-Square = 30.37    df = 20    GFI = 0.99    AGFI = 0.96    RMSEA = 0.034  

หมายเหตุ : **p < .01 ; n = 450 ; ระดับการให4คะแนน 5 ระดับ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๓ พบว�า ค�าน้ําหนักองค&ประกอบของตัวแปรแนวโน4มการท�องเท่ียวใน
อนาคตท้ังหมดมีค�าเป7นบวก มีขนาดต้ังแต� ๐.๑๔ ถึง ๐.๕๗ และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ทุก
ตัว ด4านท่ีส�งผลมากท่ีสุด คือ นักท�องเท่ียวมุ�งเน4นประสบการณ& (Trend5) มีความแปรผันร�วมกับ
แนวโน4มการท�องเท่ียวในอนาคตร4อยละ ๗๘ รองลงมาคือ การเติบโตของสังคมผู4สูงอายุท่ีมีการใช4สอย
เพ่ือการท�องเท่ียว (Trend3) มีความแปรผันร4อยละ ๖๙ การใช4เทคโนโลยีระหว�างการท�องเท่ียว 
(Trend4) มีความแปรผันร4อยละ ๖๗ การเติบโตของสายการบินต4นทุนตํ่า (Trend2) มีความแปรผัน
ร4อยละ ๖๓ แนวโน4มการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบการท�องเท่ียว (Trend6) มีความแปรผันร4อยละ ๖๒ 
และการเติบโตของชนชั้นกลางและรายได4ท่ีเพ่ิมข้ึน (Trend1) มีความแปรผันร4อยละ ๖๐ ตามลําดับ 
แสดงให4เห็นว�า ตัวแปรเหล�านี้เป7นตัวแปรท่ีสําคัญขององค&ประกอบแนวโน4มการท�องเท่ียวในอนาคต    
    
 สมมติฐานย%อยท่ี ๑.๒ ค�าสถิติพ้ืนฐานขององค&ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการมีส�วนร�วมท่ี
พัฒนาข้ึนสอดคล4องกับข4อมูลเชิงประจักษ&  



 

๑๑๘ 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒ แสดงผลการวิเคราะห&องค&ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการมีส�วนร�วม  
 
ตารางท่ี ๔.๑๔ ค�าสถิติความสอดคล4องของโมเดลการมีส�วนร�วม กับข4อมูลเชิงประจักษ&หลังปรับโมเดล

การวิจัย 
ค%าดัชนี เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค%าสถิติ ผลการพิจารณา 

2χ -test p-value มากกว�า 0.05 0.080 ผ�านเกณฑ& 
2χ /df น4อยกว�า 2.00 1.55 ผ�านเกณฑ& 

GFI มากกว�า 0.90 0.98 ผ�านเกณฑ& 
AGFI มากกว�า 0.90 0.95 ผ�านเกณฑ& 
CFI มากกว�า 0.95 0.98 ผ�านเกณฑ& 
SRMR น4อยกว�า 0.05 0.018 ผ�านเกณฑ& 
RMSEA น4อยกว�า 0.05 0.032 ผ�านเกณฑ& 
CN มากกว�า 200 291.56  ผ�านเกณฑ& 

  
  จากตารางท่ี ๔.๑๔ พบว�า ค�า p-value ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติเท�ากับ ๐.๐๘๐ (เกณฑ&ท่ี
กําหนดต4องมากกว�า ๐.๐๕) ผ�านเกณฑ& ค�าไค-สแควร& ( 2χ ) เท�ากับ ๑.๕๕ ค�าองศาอิสระ (df) เท�ากับ 
๑ ค�าสัดส�วนไค-สแควร& ( 2χ /df) เท�ากับ ๑.๕๕ (เกณฑ&ท่ีกําหนดต4องน4อยกว�า ๒) ผลผ�านเกณฑ& ค�า
ดัชนีวัดระดับความสอดคล4อง (GFI) เท�ากับ ๐.๙๘ (เกณฑ&ท่ีกําหนดต4องมากกว�า ๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ& 
ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล4องท่ีปรับแก4แล4ว (AGFI) เท�ากับ ๐.๙๕ (เกณฑ&ท่ีกําหนดต4องมากกว�า 
๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ& ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล4องเปรียบเทียบ (CFI) เท�ากับ ๐.๙๘ (เกณฑ&ท่ี
กําหนดต4องมากกว�า ๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ& ค�ารากของค�าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (SRMR) เท�ากับ ๐.๐๑๘ (เกณฑ&ท่ีกําหนดต4องน4อยกว�า ๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ& ค�า



 

๑๑๙ 

ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค�าพารามิเตอร& (RMSEA) เท�ากับ ๐.๐๓๒ (เกณฑ&ท่ีกําหนดต4อง
น4อยกว�า ๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ&มีขนาดตัวอย�างวิกฤติ (CN) เท�ากับ ๒๙๑.๕๖ (เกณฑ&ท่ีกําหนดมากกว�า
หรือเท�ากับ ๒๐๐) ซ่ึงทุกค�ามีค�าเป7นไปตามเกณฑ&ท่ีกําหนดแสดงให4เห็นว�าโมเดลการมีส�วนร�วมท่ี
ผู4วิจัยพัฒนาข้ึนสอดคล4องกลมกลืนกับข4อมูลเชิงประจักษ&ซ่ึงเป7นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว4    
 
ตารางท่ี ๔.๑๕ แสดงค�าสถิติพ้ืนฐานขององค&ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการมีส�วนร�วม  
ตัวแปร น้ําหนักองค�ประกอบ t R2 สปส.คะแนน

องค�ประกอบ beta B(SE) 
PART      
Part1 1.13 0.66 (0.20) 5.61** 0.44 0.13 
Part2 1.40 0.63 (0.26) 5.32** 0.40 0.08 
Part3 1.47 0.74 (0.42) 6.36** 0.55 0.12 
Part4 1.29 0.63 (0.41) 5.56** 0.40 0.08 
      Chi-Square = 1.55    df = 1    GFI = 0.98    AGFI = 0.95    RMSEA = 0.032  

หมายเหตุ : **p < .01 ; n = 450 ; ระดับการให4คะแนน 5 ระดับ 
 

 จากตารางท่ี ๔.๑๕ พบว�า ค�าน้ําหนักองค&ประกอบของตัวแปรการมีส�วนร�วม มีค�าเป7น
บวกทุกตัว มีขนาดต้ังแต� ๐.๐๘ ถึง ๐.๑๓ และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ทุกตัว ด4านท่ีส�งผล
มากท่ีสุด คือ ร�วมรับผลประโยชน& (Part3) มีความแปรผันร�วมกับการมีส�วนร�วมร4อยละ ๕๕ รองลงมา
คือ ร�วมตัดสินใจ (Part1) มีความแปรผันร4อยละ ๔๔ ร�วมพัฒนา (Part2) มีความแปรผันร4อยละ ๔๐ 
และร�วมในการประเมิน (Part4) มีความแปรผันร4อยละ ๔๐ ตามลําดับ แสดงให4เห็นว�าตัวแปรเหล�านี้
เป7นตัวแปรท่ีสําคัญขององค&ประกอบการมีส�วนร�วม   
  
 สมมติฐานย%อยท่ี ๑.๓ ค�าสถิติพ้ืนฐานขององค&ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการปฏิบัติตาม
หลักอิทธิบาท ๔ ท่ีพัฒนาข้ึนสอดคล4องกับข4อมูลเชิงประจักษ&  



 

๑๒๐ 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๓ แสดงผลการวิเคราะห&องค&ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๖ ค�าสถิติความสอดคล4องของโมเดลการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ กับข4อมูลเชิง

ประจักษ&หลังปรับโมเดลการวิจัย  
ค%าดัชนี เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค%าสถิติ ผลการพิจารณา 

2χ -test p-value มากกว�า 0.05 0.051 ผ�านเกณฑ& 
2χ /df น4อยกว�า 2.00 1.67 ผ�านเกณฑ& 

GFI มากกว�า 0.90 0.99 ผ�านเกณฑ& 
AGFI มากกว�า 0.90 0.95 ผ�านเกณฑ& 
CFI มากกว�า 0.95 1.00 ผ�านเกณฑ& 
SRMR น4อยกว�า 0.05 0.011 ผ�านเกณฑ& 
RMSEA น4อยกว�า 0.05 0.040 ผ�านเกณฑ& 
CN มากกว�า 200 636.18 ผ�านเกณฑ& 

    
 จากตารางท่ี ๔.๑๖ พบว�า ค�า p-value ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติเท�ากับ ๐.๐๕๑ (เกณฑ&ท่ี
กําหนดต4องมากกว�า ๐.๐๕) ผ�านเกณฑ& ค�าไค-สแควร& ( 2χ ) เท�ากับ ๑.๖๗ ค�าองศาอิสระ (df) เท�ากับ 
๑ ค�าสัดส�วนไค-สแควร& ( 2χ /df) เท�ากับ ๑.๖๗ (เกณฑ&ท่ีกําหนดต4องน4อยกว�า ๒) ผลผ�านเกณฑ& ค�า
ดัชนีวัดระดับความสอดคล4อง (GFI) เท�ากับ ๐.๙๙ (เกณฑ&ท่ีกําหนดต4องมากกว�า ๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ& 
ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล4องท่ีปรับแก4แล4ว (AGFI) เท�ากับ ๐.๙๕ (เกณฑ&ท่ีกําหนดต4องมากกว�า 
๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ& ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล4องเปรียบเทียบ (CFI) เท�ากับ ๑.๐๐ (เกณฑ&ท่ี
กําหนดต4องมากกว�า ๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ& ค�ารากของค�าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
(SRMR) เท�ากับ ๐.๐๑๑ (เกณฑ&ท่ีกําหนดต4องน4อยกว�า ๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ& ค�าความคลาดเคลื่อนในการ



 

๑๒๑ 

ประมาณค�าพารามิเตอร& (RMSEA) เท�ากับ ๐.๐๔๐ (เกณฑ&ท่ีกําหนดต4องน4อยกว�า ๐.๐๕) ผลผ�าน
เกณฑ&มีขนาดตัวอย�างวิกฤติ (CN) เท�ากับ ๖๓๖.๑๘ (เกณฑ&ท่ีกําหนดมากกว�าหรือเท�ากับ ๒๐๐) ซ่ึง
ทุกค�ามีค�าเป7นไปตามเกณฑ&ท่ีกําหนดแสดงให4เห็นว�าโมเดลการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ ท่ีผู4วิจัย
พัฒนาข้ึนสอดคล4องกลมกลืนกับข4อมูลเชิงประจักษ&ซ่ึงเป7นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว4   
  
ตารางท่ี ๔.๑๗ แสดงค�าสถิติพ้ืนฐานขององค&ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการปฏิบัติตามหลักอิทธิ

บาท ๔  
ตัวแปร น้ําหนักองค�ประกอบ t R2 สปส.คะแนน

องค�ประกอบ beta B(SE) 
IDDHI      
Iddhi1 0.53 0.79 (0.03) 18.51** 0.62 0.35 
Iddhi2 0.53 0.71 (0.03) 16.00** 0.51 0.19 
Iddhi3 0.55 0.79 (0.03) 18.87** 0.63 0.61 
Iddhi4 0.59 0.85 (0.03) 20.71** 0.73 0.60 
      Chi-Square = 1.67    df = 1    GFI = 0.99    AGFI = 0.95    RMSEA = 0.040  

หมายเหตุ : **p < .01 ; n = 450 ; ระดับการให4คะแนน 5 ระดับ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๗ พบว�า ค�าน้ําหนักองค&ประกอบของตัวแปรการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 
๔ ท้ังหมดมีค�าเป7นบวก มีขนาดต้ังแต� ๐.๑๙ ถึง ๐.๖๑ และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ทุกตัว 
ด4านท่ีส�งผลมากท่ีสุด คือ วิมังสา (ความไตร�ตรอง) (Iddhi4) มีความแปรผันร�วมกับการปฏิบัติตามหลัก
อิทธิบาท ๔ ร4อยละ ๗๓ รองลงมาคือ จิตตะ (ความต้ังใจม่ัน) (Iddhi3) มีความแปรผันร4อยละ ๖๓ 
ฉันทะ (ความพอใจ) (Iddhi1) มีความแปรผันร4อยละ ๖๒ และตัวแปรท่ีมีความแปรผันร�วมกับการ
ปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔  น4อยท่ีสุดคือ วิริยะ (ความเพียร) (Iddhi2) มีความแปรผันร4อยละ ๕๑ 
ตามลําดับ แสดงให4เห็นว�าตัวแปรเหล�านี้เป7นตัวแปรท่ีสําคัญขององค&ประกอบการปฏิบัติตามหลักอิทธิ
บาท ๔  
 
 สมมติฐานย%อยท่ี ๑.๔ ค�าสถิติพ้ืนฐานขององค&ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีพัฒนาข้ึนสอดคล4องกับข4อมูลเชิงประจักษ&  



 

๑๒๒ 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๓ แสดงผลการวิเคราะห&องค&ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิง
กีฬา 

 
ตารางท่ี ๔.๑๘ ค�าสถิติความสอดคล4องของโมเดลการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬากับข4อมูลเชิง

ประจักษ&หลังปรับโมเดลการวิจัย   
ค%าดัชนี เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค%าสถิติ ผลการพิจารณา 

2χ -test p-value มากกว�า 0.05 0.319 ผ�านเกณฑ& 
2χ /df น4อยกว�า 2.00 1.17 ผ�านเกณฑ& 

GFI มากกว�า 0.90 1.00 ผ�านเกณฑ& 
AGFI มากกว�า 0.90 0.98 ผ�านเกณฑ& 
CFI มากกว�า 0.95 1.00 ผ�านเกณฑ& 
SRMR น4อยกว�า 0.05 0.0040 ผ�านเกณฑ& 
RMSEA น4อยกว�า 0.05 0.019 ผ�านเกณฑ& 
CN มากกว�า 200 1464.77 ผ�านเกณฑ& 

    
 จากตารางท่ี ๔.๑๘ พบว�า ค�า p-value ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติเท�ากับ ๐.๓๑๙ (เกณฑ&ท่ี
กําหนดต4องมากกว�า ๐.๐๕) ผ�านเกณฑ& ค�าไค-สแควร& ( 2χ ) เท�ากับ ๓.๕๑ ค�าองศาอิสระ (df) เท�ากับ 
๓ ค�าสัดส�วนไค-สแควร& ( 2χ /df) เท�ากับ ๑.๑๗ (เกณฑ&ท่ีกําหนดต4องน4อยกว�า ๒) ผลผ�านเกณฑ& ค�า
ดัชนีวัดระดับความสอดคล4อง (GFI) เท�ากับ ๑.๐๐ (เกณฑ&ท่ีกําหนดต4องมากกว�า ๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ& 
ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล4องท่ีปรับแก4แล4ว (AGFI) เท�ากับ ๐.๙๘ (เกณฑ&ท่ีกําหนดต4องมากกว�า 
๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ& ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล4องเปรียบเทียบ (CFI) เท�ากับ ๑.๐๐ (เกณฑ&ท่ี



 

๑๒๓ 

กําหนดต4องมากกว�า ๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ& ค�ารากของค�าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
(SRMR) เท�ากับ ๐.๐๐๔๐ (เกณฑ&ท่ีกําหนดต4องน4อยกว�า ๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ& ค�าความคลาดเคลื่อนใน
การประมาณค�าพารามิเตอร& (RMSEA) เท�ากับ ๐.๐๑๙ (เกณฑ&ท่ีกําหนดต4องน4อยกว�า ๐.๐๕) ผลผ�าน
เกณฑ&มีขนาดตัวอย�างวิกฤติ (CN) เท�ากับ ๑๔๖๔.๗๗ (เกณฑ&ท่ีกําหนดมากกว�าหรือเท�ากับ ๒๐๐) ซ่ึง
ทุกค�ามีค�าเป7นไปตามเกณฑ&ท่ีกําหนดแสดงให4เห็นว�าโมเดลการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาท่ี
ผู4วิจัยพัฒนาข้ึนสอดคล4องกลมกลืนกับข4อมูลเชิงประจักษ&ซ่ึงเป7นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว4   
 
ตารางท่ี ๔.๑๙ แสดงค�าสถิติพ้ืนฐานขององค&ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา  
ตัวแปร น้ําหนักองค�ประกอบ t R2 สปส.คะแนน

องค�ประกอบ beta B(SE) 
DEVELOP      
Develop1 0.70 0.86 (0.03) 22.48** 0.74 0.04 
Develop2 0.71 0.90 (0.03) 24.27** 0.80 0.23 
Develop3 0.75 0.95 (0.03) 26.64** 0.89 0.50 
Develop4 0.71 0.91 (0.03) 24.75** 0.82 0.28 
Develop5 0.70 0.89 (0.03)  24.19** 0.80 0.26 
      Chi-Square = 3.51    df = 3    GFI = 1.00    AGFI = 0.98    RMSEA = 0.019  

หมายเหตุ : **p < .01 ; n = 450 ; ระดับการให4คะแนน 5 ระดับ 
   

 จากตารางท่ี ๔.๑๙ ค�าน้ําหนักองค&ประกอบของตัวแปรการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา มีค�า
เป7นบวกทุกตัว มีขนาดต้ังแต� ๐.๐๔ ถึง ๐.๕๐ และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ทุกตัว ด4านท่ี
ส�งผลมากท่ีสุด คือ บุคลากรด4านการท�องเท่ียว (Develop3) มีความแปรผันร4อยละ ๘๙ รองลงมาคือ 
การสร4างความสมดุลให4กับการท�องเท่ียว (Develop4) มีความแปรผันร4อยละ ๘๒ โครงสร4างพ้ืนฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวก (Develop2) มีความแปรผันร4อยละ ๘๐ การบูรณาการการบริหารจัดการ
การท�องเท่ียว (Develop5) มีความแปรผันร4อยละ ๘๐ และตัวแปรท่ีมีความแปรผันร�วมกับการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาน4อยท่ีสุดคือ คุณภาพแหล�งท�องเท่ียว (Develop1) มีความแปรผันร4อยละ ๗๔ 
ตามลําดับ แสดงให4เห็นว�าตัวแปรเหล�านี้เป7นตัวแปรท่ีสําคัญขององค&ประกอบการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิง
กีฬา  
  

 ๔.๒.๒ ป จจัยท่ีส%งผลต%อการพัฒนาการท%องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย� ซ่ึงตรงกับ
สมมติฐานท่ี ๒ ดังนี้    

 สมมติฐานท่ี ๒ ตัวแปรแนวโน4มการท�องเท่ียวในอนาคต ตัวแปรการมีส�วนร�วม และตัว
แปรอิทธิบาท ๔ มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ4อม และอิทธิพลรวมต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิง
กีฬาของจังหวัดบุรีรัมย&  



 

๑๒๔ 

 ผลการตรวจสอบความสอดคล4องกลมกลืนของโมเดลการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดย
การบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมย&ท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคล4องกับข4อมูลเชิงประจักษ& ท่ี
ผู4วิจัยพัฒนาข้ึนกับข4อมูลเชิงประจักษ&หลังปรับโมเดลการวิจัย  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๕ แสดงผลการตรวจสอบความสอดคล4องกลมกลืนของโมเดลการพัฒนาการท�องเท่ียว
เชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมย&ท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคล4องกับข4อมูลเชิง

ประจักษ& ท่ีผู4วิจัยพัฒนาข้ึนกับข4อมูลเชิงประจักษ&หลังปรับโมเดลการวิจัย  
 

 
 
 
 

Chi-Square=108.36,  df=87, P-value= 0.060,  RMSEA=0.023 

การเติบโตของชนช้ันกลาง
และรายได4ที่เพิ่มขึ้น 

หลักอิทธิบาท ๔ 
 

การเติบโตของสายการ
บินต4นทุนตํ่า 

แนวโน�มการ
ท%องเที่ยวใน

อนาคต การท%องเที่ยวเชิง
กีฬาของจังหวดั

บุรีรัมย� 

การเติบโตของสังคม
ผู4สูงอายุท่ีมีการใช4สอย
เพื่อการท�องเท่ียว 

ร�วมตัดสินใจ 

การใช4เทคโนโลยี
ระหว�างการท�องเท่ียว 

การมีส%วนร%วม
ของภาคส%วน 

ร�วมพัฒนา 

นักท�องเท่ียวมุ�งเน4น
ประสบการณ& 

ร�วมรับผลประโยชน& ร�วมในการประเมิน 

คุณภาพแหล�ง
ท�องเท่ียว 

โครงสร4างพื้นฐานและ
ส่ิงอํานวยความสะดวก 

บุคลากรด4านการ
ท�องเท่ียว 

การสร4างความสมดุล
ให4กับการท�องเท่ียว 

การบูรณาการการ
บริหารจัดการการ
ท�องเท่ียว 

แนวโน4มการ
เปล่ียนแปลงเชิงรูปแบบ
การท�องเท่ียว 

วิมังสา (ความไตร�ตรอง) ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพยีร) จิตตะ (ความต้ังใจม่ัน) 
 

 0.80**  0.78** 

 0.63** 

 0.79** 

 0.80** 

 0.90** 

 0.83** 

 0.80** 

 0.15** 

 0.15** 

- 0.10* 

 0.80**  0.90**  0.74**  1.18** 

 0.78**  0.74**  0.76**  0.89** 

 0.92** 

 0.97** 

 0.97** 

 0.88** 

 0.87** 

 0.39  0.45  0.40  0.21 

 0.06 

 0.10 

 0.06 

 0.23 

 0.25 

 0.39  0.45  0.20  0.35 

0.39 

0.60 

0.37 

0.36 

0.18 

0.31 



 

๑๒๕ 

ตารางท่ี ๔.๒๐ ค�าสถิติความสอดคล4องกลมกลืนของโมเดลการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการ 
บูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมย&ท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคล4องกับข4อมูลเชิง
ประจักษ& ท่ีผู4วิจัยพัฒนาข้ึนกับข4อมูลเชิงประจักษ&หลังปรับโมเดลการวิจัย  

ค%าดัชนี เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค%าสถิติ ผลการพิจารณา 
2χ -test p-value มากกว�า 0.05 0.060 ผ�านเกณฑ& 
2χ /df น4อยกว�า 2.00 1.24 ผ�านเกณฑ& 

GFI มากกว�า 0.90 0.98 ผ�านเกณฑ& 
AGFI มากกว�า 0.90 0.95 ผ�านเกณฑ& 
CFI มากกว�า 0.90 1.00 ผ�านเกณฑ& 
SRMR น4อยกว�า 0.05 0.028 ผ�านเกณฑ& 
RMSEA น4อยกว�า 0.05 0.023 ผ�านเกณฑ& 
CN มากกว�า 200 489.05 ผ�านเกณฑ& 

 
 จากตารางท่ี ๔.๒๐ พบว�าค�า p-value มีนัยสําคัญทางสถิติเท�ากับ ๐.๐๖๐ (เกณฑ&ท่ี
กําหนดต4องมากกว�า ๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ& ค�าไค-สแควร& ( 2χ ) เท�ากับ ๑๐๘.๓๖ ค�าองศาอิสระ (df) 
เท�ากับ ๘๗ ค�าสัดส�วนไค-สแควร& ( 2χ /df) เท�ากับ ๑.๒๔ (เกณฑ&ท่ีกําหนดต4องน4อยกว�า ๒) ผลผ�าน
เกณฑ& ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล4อง (GFI) เท�ากับ ๐.๙๘ (เกณฑ&ท่ีกําหนดต4องมากกว�า ๐.๙๐) ผล
ผ�านเกณฑ& ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล4องท่ีปรับแก4แล4ว (AGFI) เท�ากับ ๐.๙๕ (เกณฑ&ท่ีกําหนดต4อง
มากกว�า ๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ& ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล4องเปรียบเทียบ (CFI) เท�ากับ ๑.๐๐ 
(เกณฑ&ท่ีกําหนดต4องมากกว�า ๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ& ค�ารากของค�าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (SRMR) เท�ากับ ๐.๐๒๘ (เกณฑ&ท่ีกําหนดต4องน4อยกว�า ๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ& ค�าความคลาด
เคลื่อนในการประมาณค�าพารามิเตอร& (RMSEA) เท�ากับ ๐.๐๒๓ (เกณฑ&ท่ีกําหนดต4องน4อยกว�า 
๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ&มีขนาดตัวอย�างวิกฤติ (CN) เท�ากับ ๔๘๙.๐๕ (เกณฑ&ท่ีกําหนดต4องมากกว�าหรือ
เท�ากับ ๒๐๐) ผลผ�านเกณฑ& แสดงให4เห็นว�าค�าสถิติความสอดคล4องของโมเดลการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมย& เชิงสมมติฐานท่ีผู4วิจัยพัฒนาข้ึน
สอดคล4องกลมกลืนกับข4อมูลเชิงประจักษ&ซ่ึงเป7นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว4   
  
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี ๒ ตัวแปรแนวโน4มการท�องเท่ียวในอนาคต ตัวแปรการมีส�วน
ร�วม และตัวแปรอิทธิบาท ๔ มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ4อม และอิทธิพลรวมต�อการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย& 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒๖ 

ตารางท่ี ๔.๒๑ ค�าสถิติผลการวิเคราะห&อิทธิพลของตัวแปรในโมเดลการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา
โดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมย& ท่ีมีการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 
๔ เป7นตัวแปรส�งผ�าน  

ตัวแปรเหตุ IDDHI  DEVELOP  
ตัวแปรผล TE IE DE TE IE DE 
TREND 0.80** 

(0.05) 
- 0.80** 

(0.05) 
0.79** 
(0.04) 

0.64** 
(0.07) 

0.15* 
(0.06) 

PART 0.15** 
(0.03) 

- 0.15** 
(0.03) 

0.02 
(0.02) 

0.12** 
(0.03) 

-0.10* 
(0.02) 

IDDHI - - - - - 0.80** 
(0.07) 

ค�าสถิติ Chi-Square = 108.36, df = 87, GFI = 0.98,  AGFI = 0.95,  RMSEA = 0.023 
ตัวแปร Trend1 Trend 2 Trend 3 Trend 4 Trend 5 Trend 6 Part1 Part 2 Part 3 
ความเท่ียง 0.61 0.40 0.63 0.64 0.82 0.69 0.65 0.80 0.55 
ตัวแปร Part4 Iddhi1 Iddhi2 Iddhi3 Iddhi4 Dev1 Dev2 Dev3 Dev4 
ความเท่ียง 1.39 0.61 0.55 0.57 0.79 0.94 0.85 0.94 0.77 
ตัวแปร Dev5         
ความเท่ียง 0.75         
สมการโครงสร4างของตัวแปร IDDHI DEVELOP    
R-SQUARE 0.74 0.64    
เมทริกซ&สหสัมพันธ&ระหว�างตัวแปร 
ตัวแปรแฝง        IDDHI       DEVELOP      TREND       PART     
IDDHI               1.00    
DEVELOP          0.89         1.00   
TREND             0.85         0.80           1.00 
PART               0.40         0.27           0.31           1.00 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือค�าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน, **p < .01  
 TE = ผลรวมอิทธิพล   IE = อิทธิพลทางอ4อม  DE = อิทธิพลทางตรง  
 
 จากตารางท่ี ๔.๒๑ พบว�า ค�าความเท่ียงของตัวแปรสังเกตได4 มีค�าความเท่ียงอยู�ระหว�าง 
๐.๔๐-๑.๓๙ โดยตัวแปรท่ีมีค�าความเท่ียงสูงสุดคือ ร�วมประเมินผล (Part4) มีค�าความเท่ียงเท�ากับ 
๑.๓๙ รองลงมาคือ คุณภาพแหล�งท�องเท่ียว (Develop1) และบุคลากรด4านการท�องเท่ียว 
(Develop3) มีค�าความเท่ียงเท�ากับ ๐.๙๔ ส�วนตัวแปรท่ีมีค�าความเท่ียงตํ่าสุดคือ การเติบโตของสาย
การบินต4นทุนตํ่า (Trend2) มีค�าความเท่ียงเท�ากับ ๐.๔๐ สําหรับค�าสัมประสิทธิ์การพยากรณ& (R-
SQUARE) ของสมการโครงสร4างตัวแปรภายในแฝงพบว�ามีค�าเท�ากับ ๐.๗๔ แสดงว�าตัวแปรในโมเดล
คือ แนวโน4มการท�องเท่ียวในอนาคต (TREND) และการมีส�วนร�วม (PART) สามารถอธิบายความ



 

๑๒๗ 

แปรปรวนของการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ (IDDHI) ได4ร4อยละ ๗๔ และยังพบว�าสมการโครงสร4าง
ตัวแปรภายในแฝงมีค�าเท�ากับ ๐.๖๔ แสดงว�าตัวแปรในโมเดลคือ แนวโน4มการท�องเท่ียวในอนาคต 
(TREND) การมีส�วนร�วม (PART) และการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ (IDDHI) สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา (DEVELOP) ได4ร4อยละ ๖๔    
 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางอ4อมระหว�างตัวแปรในโมเดลพบว�า ความสัมพันธ&
ระหว�างแนวโน4มการท�องเท่ียวในอนาคต (TREND) กับการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา (DEVELOP) 
ขนาดความสัมพันธ&เท�ากับ ๐.๘๐ แยกเป7นอิทธิพลทางตรง ๐.๑๕ และอิทธิพลทางอ4อม ๐.๖๔ เป7น
อิทธิพลรวม ๐.๗๙ โดยมีค�าอิทธิพลทางตรง ทางอ4อม และอิทธิพลรวม ส�งผลต�อการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬา (DEVELOP) อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 
 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางอ4อมระหว�างตัวแปรในโมเดลพบว�า ความสัมพันธ&
ระหว�างการมีส�วนร�วม (PART) กับการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา (DEVELOP) ขนาดความสัมพันธ&
เท�ากับ ๐.๒๗ แยกเป7นอิทธิพลทางตรง -๐.๑๐ อิทธิพลทางอ4อม ๐.๑๒ และอิทธิพลรวม ๐.๐๒ โดยท่ี
อิทธิพลทางตรงส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา (DEVELOP) ในทางลบ หมายความว�าการมี
ส�วนร�วมมากแต�การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา (DEVELOP) ยังไม�มากตาม อย�างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .๐๕ นอกจากนั้นตัวแปรการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ (IDDHI) มีขนาดอิทธิพลทางตรง
ส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา (DEVELOP) ร4อยละ ๘๐ อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .
๐๑ 
 จากการศึกษาและวิเคราะห&ข4อมูลเชิงปริมาณแล4วผู4วิจัยได4ทําการศึกษาข4อมูลเชิงคุณภาพ
เพ่ือยืนยันผลการศึกษาข4างต4นจากผู4ให4ข4อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน โดยใช4แบบสัมภาษณ&แบบมี
โครงสร4างตามวัตถุประสงค&และนําเสนอตามลําดับดังนี้ 
 ๑. การพัฒนาการท%องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย� 
 ด�านคุณภาพแหล%งท%องเท่ียว 
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ&คือ “การพัฒนาคุณภาพแหล�งท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย&” 
จากการสัมภาษณ&ผู4ให4ข4อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ คน ได4ผลการศึกษาดังนี้  
  ๑) คุณภาพแหล�งท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย&มีการพัฒนาอย�างต�อเนื่องต้ังแต�
เริ่มต4นและในป0จจุบันก็ยังมีการพัฒนาต�อไปเพ่ือให4มีคุณภาพตามมาตรฐานโลก๑  
  ๒) ป0จจุบันแหล�งท�องเท่ียวเชิงกีฬากระจุกอยู�เฉพาะในตัวเมือง เพ่ือให4เกิดความสมดุลและ
การมีส�วนร�วมออกไป แต�ละอําเภอควรมีอย�างน4อย ๑ แหล�งท�องเท่ียวเชิงกีฬา ซ่ึงการพัฒนาเป7นแหล�ง
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาทางน้ําและกิจกรรมแอดแวนเจอร& น�าจะเป7นส�วนท่ีเพ่ิมข้ึนมา ร�วมถึงแหล�งท�องเท่ียว
ท่ีเหมาะสมกับอายุและวัย๒  
  ๓) คุณภาพแหล�งท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย&นั้นพัฒนาเรื่องการคมนาคม และ
ระบบสาธารณูปโภค๓  

                                           
๑สัมภาษณ& นายกฤษฎา แก4วสองเมือง, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒สัมภาษณ& นายศักดิ์สิทธ์ิ ประหยัดรัตน&, รองประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๒ กุมภาพันธ& 

๒๕๖๒. 
๓สัมภาษณ& นายกิตติเดช เก้ือกิตติวงศ&, ประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 



 

๑๒๘ 

 ๔) คุณภาพแหล�งท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย&เน4นการท�องเท่ียวเชิงกีฬา ควบคู�ไป
กับการท�องเท่ียวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม๔  
 ๕) คุณภาพแหล�งท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย&มีการพัฒนาในด4านกีฬาประเภท
ต�าง ๆ เช�น เทนนิส ว�ายน้ํา แบดมินตัน เทกวนโด และด4านท่ีสําคัญอีกด4าน คือ ด4านการศึกษา เป7นต4น๕  
 ๖) คุณภาพแหล�งท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย&พัฒนาด4านการศึกษาในจังหวัด
บุรีรัมย& การส�งเสริมให4มีประเภทกีฬาท่ีสามารถนําไปใช4ในการประกอบอาชีพได4ในสถานศึกษา๖  
 ๗) คุณภาพแหล�งท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย&ดีมากเป7นการวาง Positioning ท่ี
ชัดเจนของจังหวัดในการเป7น Sport City หากมีการเชื่อมโยงสู�แหล�งท�องเท่ียวอ่ืน ๆ จะเกิดการ
กระจายรายได4จากการท�องเท่ียวอย�างกระจายไม�กระจุก และในอนาคตจะเกิดการขยายตัวของสิ่ง
อํานวยความสะดวกมากข้ึน๗  
 ๘) คุณภาพแหล�งท�องเท่ียวเชิงกีฬาต4องมีการพัฒนาอีกหลายด4าน เช�น กีฬาทางน้ํา๘  
 ๙) แหล�งท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย&เม่ือเปรียบเทียบกับท่ีอ่ืนแล4ว ถือว�ามี
คุณภาพในระดับมาตรฐาน และมีการพัฒนาคุณภาพในทุกชนิดกีฬา๙  
  ๑๐) แหล�งท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย& ประกอบด4วยสนามช4างอารีน�า ซ่ึงเป7นสนาม
ฟุตบอลท่ีสร4างข้ึนเป7นสนามเหย4าของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย& ยูไนเต็ด เป7นสนามฟุตบอลท่ีได4มาตรฐาน
แห�งแรกและแห�งเดียวในประเทศไทย ท่ีไม�มีลู�วิ่งค่ัน ผ�านมาตรฐานระดับเวิลด&คลาส จากฟFฟdา 
นอกจากนี้ยังได4รับการบันทึกลงในกินเนสบุ�คว�าเป7นสนามบอลระดับฟFฟdา ท่ีใช4เวลาก�อสร4างน4อยท่ีสุด
ในโลกคือ ๒๖๕ วัน มีท่ีนั่งผู4ชมจํานวน ๓๒,๖๐๐ ท่ีนั่ง และสนามช4างอิเตอร&เนชั่นแนล เซอร&กิต เป7น
สนามแข�งรถมาตรฐานสมาพันธ&รถยนต&นานาชาติ (FIA) ในประเทศไทย ได4รับรองว�าเป7นสนามแข�งรถ
ระดับมาตรฐาน เอฟไอเอ เกรด ๑ (FIA Grade 1) และในปF ๒๕๖๑ สนามแข�งนี้ได4ใช4ในการจัดการ
แข�งขัน MOTO GP การแข�งขันรถจักรยานยนต&ทางเรียบชิงแชมป�โลก ซ่ึงท้ัง ๒ สนาม เป7นจุดหมาย
ปลายทางท่ีนักท�องเท่ียวอยากมาเยี่ยมเยือนในการเข4าชมการแข�งขันและท�องเท่ียว นอกจากนี้ จังหวัด
บุรีรัมย&ได4รับประกาศ ให4เป7นเมืองกีฬา (Sport City) อยากให4มีสนามแข�งขันกีฬาท่ีได4มาตรฐาน
ระดับประเทศ/อาเซียน/โลก และจัดต้ังมหาวิทยาลัยกีฬา ให4นักกีฬาท่ีมีชื่อเสียงมาเรียน๑๐  

                                           
๔สัมภาษณ& ผู4ช�วยศาสตราจารย& ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร& ฝdายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕สัมภาษณ& นายสมปอง จันทรี, ผู4อํานวยการการกีฬาแห�งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย&, ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๒.   
๖สัมภาษณ& นายสัมพันธ& สนสุผล, ข4าราชการบํานาญสังกัด สพป.ขร.๓, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๗สัมภาษณ& นางจิราณี พูนนายม, ผู4อํานวยการกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียวแห�ง

ประเทศไทย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.  
๘สัมภาษณ& นายบดินทร& เรืองสุขศรีวงศ&, นายกสมาคมธุรกิจท�องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  
 ๙สัมภาษณ& นายพิจิตร บุญทัน, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒.   
 ๑๐สัมภาษณ& นางสาวเพ็ญศิริรัตน& อาจทวีกุล, ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  



 

๑๒๙ 

  ๑๑) จังหวัดบุรีรัมย&มีแหล�งท�องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีดีอาทิ สนามฟุตบอลท่ีมีมาตรฐานระดับ
โลก และสนามรถแข�ง แต�ในโอกาสข4างหน4าก็ควรจะมีการต�อยอดไปในกีฬาชนิดอ่ืนต�อไป๑๑  
  ๑๒) มีความเหมาะสมสามรถสร4างชื่อเสียงให4จังหวัดบุรีรัมย&ได4เป7นอย�างดี ด4านการกีฬาให4
ทุกแห�ง มีการส�งเสริมกีฬาในโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เช�น กีฬาว�ายน้ํา กีฬา
มวยไทยและฟุตบอล เป7นต4น๑๒  
 ๑๓) จังหวัดบุรีรัมย&มีความพร4อมด4านการกีฬา โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลและการแข�งรถท่ีมี
ความพร4อม เป7นท่ีสนใจของนักท�องเท่ียวทุกเพศทุกวัยท้ังในจังหวัดและจังหวัดอ่ืน ๆ รวมท้ัง
ชาวต�างชาติ สร4างรายได4ให4กับจังหวัดเป7นจํานวนมาก แต�ในส�วนท่ีควรพัฒนาอย�างต�อเนื่องคือ พัฒนา
แหล�งท�องเท่ียวเชิงกีฬาให4มีความโดดเด�นทุกประเภทกีฬา๑๓  
 ๑๔) ดีมาก เป7นจุดขายของจังหวัดบุรีรัมย& เป7นเมืองแห�งกีฬา พัฒนาครบทุกมิติ เช�น การ
เดินทางเข4าถึง อาหาร เครื่องด่ืม สินค4าของฝาก แหล�งท�องเท่ียว๑๔  
 ๑๕) จังหวัดบุรีรัมย&มีแหล�งท�องเท่ียวเชิงกีฬา มีสนามฟุตบอลท่ีมีมาตรฐานระดับโลก และ
สนามแข�งรถ แต�ในโอกาสข4างหน4าก็ควรจะมีการต�อยอดไปในกีฬาชนิดอ่ืนเช�น กีฬาว�ายน้ํา กีฬามวย
ไทยเป7นต4น๑๕ 
 ๑๖) คุณภาพแหล�งท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย&เป7นแหล�งท่ีเหมาะสม ควรพัฒนา
ด4านกีฬา ท่ีชาวชุมชนมีส�วนร�วมได4ประโยชน&โดยตรง เช�น จักรยาน ว�าว เป7นต4น๑๖ 
 ๑๗) คุณภาพแหล�งท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย&นั้นควรพัฒนาสนามแข�งรถ สนาม
ฟุตบอล พัฒนาให4เป7นระดับโลก Interstandard สามารถรองรับได4ทุกรายการ แต�แหล�งท�องเท่ียวทาง
ธรรมชาติยังไม�รองรับเพียงพอ๑๗  
 สรุป ด4านคุณภาพแหล�งท�องเท่ียว จังหวัดบุรีรัมย&ถือว�าดีมากเม่ือเทียบกับจังหวัดอ่ืน ๆ 
ของประเทศเป7นการวาง Positioning ท่ีชัดเจนของจังหวัดในการเป7น Sport City แต�ก็ยังต4องมีการ
พัฒนาต�อไปเพ่ือให4มีคุณภาพตามมาตรฐานโลก ป0จจุบันแหล�งท�องเท่ียวเชิงกีฬากระจุกอยู�เฉพาะในตัว
เมือง ควรมีการกระจายออกไปในท4องท่ีอ่ืนให4ได4อําเภอละ ๑ แหล�งท�องเท่ียวเชิงกีฬา นอกจากนั้นควร
พัฒนาควบคู�ไปกับการท�องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีต�าง ๆ อย�างเป7น
รูปธรรมด4วย นอกจากนั้นอยากให4มีสนามแข�งขันกีฬาท่ีได4มาตรฐานระดับประเทศ/อาเซียน/โลก และ
                                           
 ๑๑สัมภาษณ& นายธีรวัฒน& วุฒิคุณ, ผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๒สัมภาษณ& นายธีระ คนชุม, ผู4อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤณ&อนุสรณ&), ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๒.  
 ๑๓สัมภาษณ& ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.  
 ๑๔สัมภาษณ& นายสมชาย ชมพูน4อย, ผู4อํานวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียวแห�ง
ประเทศไทย, ๑๕ มกราคม ๖๒.  
 ๑๕สัมภาษณ& ผู4ช�วยศาสตราจารย& ดร.อนุวัต กระสังข&, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒. 

๑๖สัมภาษณ& รองศาสตราจารย& ดร.สมาน งามสนิท, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒.  

๑๗สัมภาษณ& นายเนวิน ชิดชอบ, ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย& ยูไนเต็ด, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 



 

๑๓๐ 

จัดต้ังมหาวิทยาลัยกีฬาให4นักกีฬาท่ีมีชื่อเสียงมาเรียน และควรพัฒนาให4ครบทุกมิติ เช�น การเดินทาง
เข4าถึง ร4านอาหาร เครื่องด่ืม สินค4าของฝากจากแหล�งท�องเท่ียว เป7นต4น และสามารถเขียนเป7น
แผนภาพได4ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๖ คุณภาพแหล�งท�องเท่ียวจากการสัมภาษณ&เชิงลึก 
 
 ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวก  
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ&คือ “การพัฒนาโครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจะ
สนับสนุนการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย&” จากการสัมภาษณ&ผู4ให4ข4อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ 
คน ได4ผลการศึกษาดังนี้ 
  ๑) โครงสร4างพ้ืนฐานต4องมีความสะดวก ปลอดภัยและครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ีของจังหวัด
บุรีรัมย&เพ่ือรองรับนักท�องเท่ียวจากทุกภูมิภาคของโลก๑๘  
  ๒) โครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจะสนับสนุนการท�องเท่ียวเชิงกีฬาก็คือ
การเข4าถึงการเดินทาง สิ่งอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย และท่ีพัก๑๙  
                                           

๑๘สัมภาษณ& นายกฤษฎา แก4วสองเมือง, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๙สัมภาษณ& รองศาสตราจารย& ดร.สมาน งามสนิท, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

คุณภาพแหล�ง
ท�องเท่ียว 

๑) มีการพัฒนาต�อเนื่องเพ่ือให4มีคุณภาพตามมาตรฐานโลก 

๒) การวาง Positioning ท่ีชัดเจนของจังหวัดในการเป7น 
Sport City  

๕) พัฒนาควบคู�ไปกับการท�องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ศิลปะ 
วัฒนธรรม และประเพณีต�าง ๆ 

๓) มีสนามแข�งขันกีฬาท่ีได4มาตรฐานระดับประเทศ/
อาเซียน/โลก 

๖) ควรการจัดต้ังมหาวิทยาลัยกีฬาให4นักกีฬาท่ีมีชื่อเสียงมา
เรียน 

๔) พัฒนาครบทุกมิติ ท้ังการเดินทางเข4าถึง ร4านอาหาร 
เครื่องด่ืม สินค4าของฝากจากแหล�งท�องเท่ียว 

๗) ควรพัฒนาด4านกีฬา ท่ีชาวชุมชนมีส�วนร�วมได4ประโยชน&
โดยตรง เช�น จักรยาน ว�าว เป7นต4น 

๘) มีการกระจายออกไปในท4องท่ีอ่ืนให4ได4อําเภอละ ๑ แหล�ง
ท�องเท่ียวเชิงกีฬา 



 

๑๓๑ 

 ๓) การท�องเท่ียวนํามาซ่ึงผู4คน ระบบโครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกถือเป7น
หัวใจของการรองรับการเติบโตในเรื่องนี้ ในส�วนของระบบสาธารณูปโภค ป0ญหาไฟตกหรือไฟดับ 
น้ําประปาไม�ไหลควรได4รับการดูแลให4มีป0ญหาน4อยท่ีสุด ในส�วนของระบบขนส�งมวลชนควรมีการ
พัฒนาระบบและจํานวนของยานพาหนะให4สอดคล4องกับความต4องการมากข้ึน โดยเฉพาะการเดินทาง
ระหว�างภายในและภายนอกตัวเมือง และระหว�างอําเภอสู�อําเภอ๒๐  
  ๔) โครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจะสนับสนุนการท�องเท่ียวเชิงกีฬาอย�าง
เร�งด�วน คือการพัฒนาบุคลากรด4านการท�องเท่ียว๒๑  
  ๕) โครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจะสนับสนุนการท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้น
เพ่ิมสนามกีฬา อุปกรณ&การกีฬา๒๒  
  ๖) โครงสร4างพ้ืนฐานของกีฬาประเภทต�าง ๆ พัฒนาบุคลากรในกีฬาแต�ละประเภท และ
เพ่ิมบุคลากรในการให4ความรู4แก�เด็กและเยาวชน๒๓  
  ๗) โครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจะสนับสนุนการท�องเท่ียวเชิงกีฬาการ
เข4าถึงแหล�งท�องเท่ียวได4ง�าย การขยายตัวด4านท่ีพักและการขนส�ง เพ่ือรองรับการจัด Event 
ระดับชาติและ Event ท่ีมีจํานวนคนเข4าร�วมจํานวนมหาศาล๒๔  
  ๘) โครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจะสนับสนุนการท�องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีมี
กรพัฒนาไปในทิศทางท่ีดี มีความพร4อมด4านการคมนาคม ขนส�ง ท้ังทางบก/ทางอากาศ๒๕  
  ๙) โครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจะสนับสนุนการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของ
จังหวัดบุรีรัมย& ณ ป0จจุบัน ไม�ว�าจะเป7น ถนน ไฟฟcา ประปา มีเพียงพอ มีการสร4างถนน ๔ เลนใน
หลาย ๆ สาย ทําให4เกิดการเดินทางสะดวกมากยิ่งข้ึนการเดินทางต�าง ๆ (เครื่องบิน รถไฟ รถโดยสาร
สาธารณะ) มีเพียงพอ ส�วนในเรื่องท่ีพัก ร4านอาหาร ห4องน้ําสาธารณะ มีเพียงพอ แต�ในเรื่องของ
คุณภาพและมาตรฐานอาจยังมีไม�ท่ัวถึง จะมีบางช�วงเวลาท่ีเป7นกิจกรรมสําคัญของจังหวัด เช�น 
บุรีรัมย& มาราธอน การแข�งขันรถจักรยานยนต& Moto GP ท่ีพัก ร4านอาหาร ไม�เพียงพอในการรองรับ
กับผู4ท่ีเข4าร�วมกิจกรรม ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมเรื่อง ท่ีพัก ร4านอาหาร๒๖  

                                           
๒๐สัมภาษณ& นายศักดิ์สิทธ์ิ ประหยัดรัตน&, รองประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๒ กุมภาพันธ& 

๒๕๖๒. 
๒๑สัมภาษณ& นายกิตติเดช เก้ือกิตติวงศ&, ประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๒สัมภาษณ& ผู4ช�วยศาสตราจารย& ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร& ฝdายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๓สัมภาษณ& นายสมปอง จันทรี, ผู4อํานวยการการกีฬาแห�งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย&, ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๒.    
๒๔สัมภาษณ& นางจิราณี พูนนายม, ผู4อํานวยการกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียวแห�ง

ประเทศไทย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.    
๒๕สัมภาษณ& นายพิจิตร บุญทัน, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒.    
๒๖สัมภาษณ& นางสาวเพ็ญศิริรัตน& อาจทวีกุล, ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.   



 

๑๓๒ 

 ๑๐) เน4นความทันสมัยสะดวก สะอาด ปลอดภัย นําไปสู�มาตรฐานและความยั่งยืนต�อไป 
เร�งด�วนน�าจะเป7นงานกีฬาท่ีจังหวัดบุรีรัมย& เป7นเจ4าภาพ ๓ ปFซ4อนทําการประสานงานให4เกิดการ 
บูรณาการ๒๗  
  ๑๑) โครงสร4าง พ้ืนฐานเป7นสิ่ งสํ า คัญ ป0จจุ บันบุรีรัมย&  มีถนนท่ีสามรถวิ่ ง ไปถึง
กรุงเทพมหานครได4อย�างสะดวกสบาย รวมท้ังมีสนามบินท่ีมีมาตรฐาน อย�างไรก็ตามขนส�งระบบราง
น�าจะเป7นตัวสนับสนุนการท�องเท่ียวเชิงกีฬาให4เป7นอย�างดี จึงควรพัฒนาระบบรางให4มีมาตรฐานข้ึน๒๘  
 ๑๒) โครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก การปรับปรุงเรื่องการคมนาคม ท้ังทาง
บกคือ ถนน การจราจรให4มีความสะดวกยิ่งข้ึน ทางอากาศสนามบินให4เพียงพอต�อนักท�องเท่ียว 
ปรับปรุงรถขนส�งสาธารณะ เช�น รถไฟ (ความเร็วสูง) รถโดยสารประจําทาง๒๙  
 ๑๓) สิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานถือว�าอยู�ในระดับดีมาก สิ่งท่ีควรพัฒนาอย�างเร�งด�วน
คือ การคมนาคมควรมีการพัฒนาให4มีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน และการประชาสัมพันธ&ควรพัฒนา
อย�างต�อเนื่อง๓๐  
 ๑๔) ป0จจุบันบุรีรัมย&มีถนนท่ีสามารถวิ่งไปถึงกรุงเทพมหานครได4อย�างสะดวกสบาย แต�
ควรมีการพัฒนาขนส�งระบบรางน�าจะเป7นตัวสนับสนุนการท�องเท่ียวเชิงกีฬาให4เป7นอย�างดี๓๑ 
 ๑๕) โครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจะสนับสนุนการท�องเท่ียวเชิงกีฬา
ควรสนับสนุนด4านการเดินทาง การคมนาคมท้ังทางถนน และระบบราง๓๒ 
 ๑๖) โครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเติบโตแบบก4าวกระโดด แต�เรื่องการ
คมนาคมยังเป7นป0ญหา ยังไม�มีการขนส�งท่ีเป7นรูปธรรม (ราคาแพง) จึงสร4างระบบ Grab เพ่ือให4
ประชาชน ในจังหวัดมีรายได4๓๓  
  ๑๗) โครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกควรเพ่ิมเติมด4านสถาบันการศึกษาด4าน
กีฬาและบุคลากรกีฬา๓๔  
 สรุป โครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก จังหวัดบุรีรัมย&เป7นเมืองท�องเท่ียวเชิง
กีฬาจึงต4องรองรับนักท�องเท่ียวจากทุกภูมิภาคของโลก โครงสร4างพ้ืนฐานท่ีต4องการคือการเข4าถึงการ
เดินทาง สิ่งอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย สถานท่ีพัก ดังนั้นระบบโครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่ง

                                           
๒๗สัมภาษณ& นายสมชาย ชมพูน4อย, ผู4อํานวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียวแห�ง

ประเทศไทย, ๑๕ มกราคม ๖๒.   
๒๘สัมภาษณ& นายธีรวัฒน& วุฒิคุณ, ผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๙สัมภาษณ& นายธีระ คนชุม, ผู4อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤณ&อนุสรณ&), ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๒.   
๓๐สัมภาษณ& ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.  
๓๑สัมภาษณ& ผู4ช�วยศาสตราจารย& ดร.อนุวัต กระสังข&, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.   
๓๒สัมภาษณ& นายสัมพันธ& สนสุผล, ข4าราชการบํานาญสังกัด สพป.ขร.๓, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๓สัมภาษณ& นายเนวิน ชิดชอบ, ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย& ยูไนเต็ด, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
๓๔สัมภาษณ& นายบดินทร& เรืองสุขศรีวงศ&, นายกสมาคมธุรกิจท�องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  



 

๑๓๓ 

อํานวยความสะดวกถือเป7นหัวใจของการรองรับการเติบโตในเรื่องนี้ ในส�วนของระบบสาธารณูปโภค 
ป0ญหาไฟตกหรือไฟดับ น้ําประปาไม�ไหลควรได4รับการดูแลให4มีป0ญหาน4อยท่ีสุด ในส�วนของระบบ
ขนส�งมวลชนควรมีการพัฒนาระบบและจํานวนของยานพาหนะให4สอดคล4องกับความต4องการมากข้ึน 
โดยเฉพาะการเดินทางระหว�างภายในและภายนอกตัวเมือง และระหว�างอําเภอสู�อําเภอ ควร
พัฒนาการคมนาคมท้ังทางบก ทางอากาศ และระบบราง (รถไฟความเร็วสูง) ควรนําระบบ Grab เพ่ือ
รองรับประชาชนท่ีมีรายได4สูงด4วย นอกจากนั้นควรพัฒนาในส�วนของท่ีพัก ร4านอาหาร ห4องน้ํา
สาธารณะให4มีเพียงพอ สะอาด และมีคุณภาพได4มาตรฐาน และสามารถเขียนเป7นแผนภาพได4ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๗ โครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกจากการสัมภาษณ&เชิงลึก 
 

 ด�านบุคลากรด�านการท%องเท่ียว  
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ&คือ “การพัฒนาบุคลากรด4านการท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย&” จาก
การสัมภาษณ&ผู4ให4ข4อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ คน ได4ผลการศึกษาดังนี้ 
  ๑) บุคลากรด4านการท�องเท่ียว มีการบูรณาการความร�วมมือระหว�างภาคราชการ เอกชน
รวมถึงท4องถ่ินในการเร�งพัฒนาบุคลากรในพ้ืนท่ีให4มีทักษะ ความสามารถในการรองรับนักท�องเท่ียว
จากท่ัวโลกท่ีเดินทางมาท�องเท่ียวในจังหวัดบุรีรัมย& อีกส�วนเป7นบุคลากรนอกพ้ืนท่ีท่ีเข4ามาทํางานใน
พ้ืนท่ีของจังหวัดบุรีรัมย&ท้ังในด4านอ่ืนๆหรือในการท�องเท่ียวโดยตรง๓๕  
  ๒) บุคลากรด4านการท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย&มีความสามารถเพียงพอแต�ปริมาณยังไม�
เพียงพอ ต�อการเจริญเติบโตของจังหวัด๓๖  

                                           
๓๕สัมภาษณ& นายกฤษฎา แก4วสองเมือง, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๓๖สัมภาษณ& นายกิตติเดช เก้ือกิตติวงศ&, ประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.  

โครงสร4างพ้ืนฐาน
และสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

๑) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในเรื่องของไฟฟcา 
น้ําประปา 

๒) เพ่ิมยานพาหนะให4สอดคล4องกับความต4องการ โดยเฉพาะ
การเดินทางระหว�างภายในและภายนอกตัวเมือง 

๓) เน4นความทันสมัยสะดวก สะอาด ปลอดภัย นําไปสู�
มาตรฐานและความยั่งยืน 
 

๕) นําระบบ Grab เพ่ือรองรับประชาชนท่ีมีรายได4สูง 

๔) พัฒนาในส�วนของท่ีพัก ร4านอาหาร ห4องน้ําสาธารณะให4มี
เพียงพอ สะอาด และมีคุณภาพได4มาตรฐาน 

๖) พัฒนาการคมนาคมท้ังทางบก ทางอากาศ และระบบราง 
(รถไฟความเร็วสูง)  
 



 

๑๓๔ 

  ๓) เพ่ิมบุคลากรด4านการท�องเท่ียวและกีฬาให4เพียงพอกับประเภทของกีฬา พัฒนา
บุคลากรในกีฬาแต�ละประเภทให4เป7นมืออาชีพมากข้ึน๓๗  
  ๔) บุคลากรด4านการท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย&นั้นมีการบูรณาการการทํางานร�วมกันทุก
ภาคส�วน สนับสนุนกันท้ังด4านการตลาดและการพัฒนา ทําให4เกิดกิจกรรมด4านการท�องเท่ียวอย�าง
ต�อเนื่องเพ่ือส�งเสริมให4เกิดเม็ดเงินจากการท�องเท่ียวกระจายสู�พ้ืนท่ี๓๘  
  ๕) บุคลากรด4านการท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย&นั้นยังขาดบุคลากรด4านการท�องเท่ียว ท้ัง
ในเรื่องของผู4นําเท่ียว มัคคุเทศก& และผู4ประกอบการให4บริการทางด4านการท�องเท่ียว๓๙  
  ๖) บุคลากรด4านการท�องเท่ียวของจังหวัดยังมีจํานวนไม�เพียงพอและยังไม�ครอบคลุมตาม
ความต4องการของนักท�องเท่ียว๔๐  
  ๗) จังหวัดบุรีรัมย& ได4มีการจัดอบรมบุคลากรด4านการท�องเท่ียวในการเป7นเจ4าบ4านท่ีดี เพ่ือ
สนับสนุนการท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย& (Ask me) ต้ังแต�ปF ๒๕๖๐ ต�อเนื่องมา ปF ๒๕๖๑ และจะมี
ต�อเนื่องทุกปF ซ่ึงกลุ�มบุคคล Ask me มีจํานวนประมาณ ๕๐๐ คน ประกอบด4วยหน�วยงานภาครัฐ 
(ตํารวจ ครู พยาบาล ท4องถ่ิน ปกครอง องค&การบริหารส�วนจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ) ภาคเอกชน 
(ท่ีพัก/โรงแรม ร4านอาหาร สมาคมธุรกิจท�องเท่ียว มัคคุเทศน& มูลนิธิร�วมกตัญ�ู เครือข�ายด4านการ
ท�องเท่ียว)และชุมชน (หมู�บ4านท�องเท่ียวชุมชน) ในหลักสูตรท่ีเข4ารับการอบรม ได4ให4ความรู4ในการเป7น
เจ4าบ4านท่ีดี บุคลิกภาพต�าง ๆ การสื่อสารภาษาต�างประเทศ ความรู4เรื่องจังหวัดบุรีรัมย& การฝaกปฏิบัติ
เม่ือเจอสถานการณ&จริง การใช4เทคโนโลยีเป7นตัวช�วย เป7นต4น ซ่ึงทักษะความสามารถในการเป7นเจ4า
บ4านท่ีดีน�าจะเพียงพอแต�ต4องได4รับการอบรมอย�างต�อเนื่อง การให4ความรู4และฝaกปฏิบัติเก่ียวกับการใช4
ภาษาต�างประเทศ ควรอบรมให4ความรู4ทุกปF๔๑  
  ๘) ในด4านบุคลากรคิดว�ามีความพร4อมในระดับหนึ่งแล4วแต�อาจจะพัฒนาสมรรถนะขีด
ความสามารถของบุคลากรให4มีทักษะในด4านการจัดการท�องเท่ียวเชิงกีฬาเพ่ิมมากข้ึน งานด4านการ
ท�องเท่ียวโดยปกติแล4วจะเน4นด4านการให4บริการ พัฒนา Service Mind ของบุคลากรอย�างต�อเนื่อง๔๒  
  ๙) บุรีรัมย&เป7นเมืองท�องเท่ียวน4องใหม�ท่ีน�าศึกษา สามรถพัฒนาเมืองได4เร็วมาก ในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือต4องอาศัยการทํา ร�วมมือจากบุคลากรรุ�นใหม� เข4าใจ เข4าถึง การบริหารป0จจุบันสู�
อนาคตอย�างมีศักยภาพ๔๓  

                                           
๓๗สัมภาษณ& นายสมปอง จันทรี, ผู4อํานวยการการกีฬาแห�งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย&, ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๒.    
๓๘สัมภาษณ& นางจิราณี พูนนายม, ผู4อํานวยการกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียวแห�ง

ประเทศไทย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.      
๓๙สัมภาษณ& นายบดินทร& เรืองสุขศรีวงศ&, นายกสมาคมธุรกิจท�องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๔๐สัมภาษณ& นายพิจิตร บุญทัน, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒.    
๔๑สัมภาษณ& นางสาวเพ็ญศิริรัตน& อาจทวีกุล, ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.   
๔๒สัมภาษณ& ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.  
๔๓สัมภาษณ& นายสมชาย ชมพูน4อย, ผู4อํานวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียวแห�ง

ประเทศไทย, ๑๕ มกราคม ๖๒.   



 

๑๓๕ 

  ๑๐) บุคลากรด4านท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย&ยังมีน4อยเกินไป รวมถึงความชํานาญในเนื้อ
งานท่ีเก่ียวข4องกับกีฬาระดับโลก และเพ่ิมทักษะให4เพียงพอ รวมท้ังการต4อนรับท่ีดียิ้มแย4ม แจ�มใส 
เป7นมิตรกับผู4มาเยือน๔๔ 
 ๑๑) บุคลากรด4านการท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย&ควรมีทักษะท่ีเพียงพอ คือด4านการ
ช�วยเหลือผู4อ่ืน ยิ้มแย4ม แจ�มใส เป7นมิตรกับผู4มาเยือน๔๕ 
 ๑๒) บุคลากรด4านท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย&ยังมีน4อยเกินไปและขาดความเป7นกลุ�มก4อน 
รวมถึงความชํานาญในเนื้องานท่ีเก่ียงข4องเชิงแนวความคิดน4อย เน4นไปทางปฏิบัติการตามคําสั่งมาก
เกินไป ควรมีการพัฒนาให4สามารถคิดค4นแนวทางใหม� ๆ เพ่ือเป7นตัวเลือกในการปฏิบัติงานมากข้ึน๔๖  
 ๑๓) บุคลากรด4านการท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย&ควรพัฒนาให4มีความเหมาะสมกับกีฬา
แต�ละประเภท๔๗  
 ๑๔) บุคลากรด4านการท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย&ควรพัฒนาด4านการเชิญชวนให4
นักท�องเท่ียว มาเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย& ด4านการประชาสัมพันธ&เชิญชวนในงานเทศกาลต�าง ๆ ของ
จังหวัดบุรีรัมย&๔๘  
  ๑๕) นักท�องเท่ียวต�างชาติมีจํานวนมาก แต�บุคลากรในจังหวัดยังต4องพัฒนาคนรุ�นใหม�ให4
เข4ใจและเข4าถึงการบริหารจัดการ วางยุทธศาสตร& เพ่ือนําไปสู�ความยั่งยืน๔๙  
 ๑๖) บุคลากรด4านการท�องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย& ถือว�ามีความสามารถพร4อมต4อนรับ
นักท�องเท่ียว แต�อย�างไรก็ตามเพ่ิมและส�งเสริมให4บุคลากรเหล�านั้นมีความรู4ทางภาษาต�างประเทศ เช�น 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพ่ือต4อนรับนักท�องเท่ียวชาวต�างประเทศต�อไป๕๐  
  ๑๗) บุคลากรด4านการท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย&ควรมีความรู4ความสามารถ ส�งเสริม
ประชาสัมพันธ&การท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย&ได4เป7นอย�างดี เสนอแนะ ปรับปรุงช�องทาง การ
ประชาสัมพันธ&ให4เข4าถึงกลุ�มเปcาหมายให4มากข้ึน เพ่ิมเติมการท�องเท่ียว การเกษตร ควบคู�กับการ
กีฬา๕๑  
 สรุป บุคลากรด4านการท�องเท่ียว จังหวัดบุรีรัมย&มีการบูรณาการความร�วมมือระหว�างภาค
ราชการ เอกชน รวมถึงท4องถ่ินในการเร�งพัฒนาบุคลากรในพ้ืนท่ีให4มีทักษะ ความสามารถในการ

                                           
๔๔สัมภาษณ& ผู4ช�วยศาสตราจารย& ดร.อนุวัต กระสังข&, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.   
๔๕สัมภาษณ& รองศาสตราจารย& ดร.สมาน งามสนิท, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๖สัมภาษณ& นายศักดิ์สิทธ์ิ ประหยัดรัตน&, รองประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๒ กุมภาพันธ& 

๒๕๖๒.  
๔๗สัมภาษณ& ผู4ช�วยศาสตราจารย& ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร& ฝdายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒.  
๔๘สัมภาษณ& นายสัมพันธ& สนสุผล, ข4าราชการบํานาญสังกัด สพป.ขร.๓, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๔๙สัมภาษณ& นายเนวิน ชิดชอบ, ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย& ยูไนเต็ด, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
๕๐สัมภาษณ& นายธีรวัฒน& วุฒิคุณ, ผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๕๑สัมภาษณ& นายธีระ คนชุม, ผู4อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤณ&อนุสรณ&), ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๒.   



 

๑๓๖ 

รองรับนักท�องเท่ียวจากท่ัวโลกท่ีเดินทางมาท�องเท่ียวในจังหวัดบุรีรัมย& แต�ท่ีควรเพ่ิมคือด4านการ
ช�วยเหลือผู4อ่ืน การต4อนรับท่ีดียิ้มแย4ม แจ�มใส เป7นมิตรกับผู4มาเยือน นอกจากนั้นควรพัฒนาบุคลากร
ให4เป7นมืออาชีพมีความเหมาะสมกับกีฬาแต�ละประเภท ยังต4องพัฒนาคนรุ�นใหม�ให4เข4าใจและเข4าถึง
การบริหารจัดการ การวางยุทธศาสตร&เพ่ือนําไปสู�ความยั่งยืน และยังขาดบุคลากรทางด4านการ
ท�องเท่ียวท้ังในเรื่องของผู4นําเท่ียว มัคคุเทศก& และผู4ประกอบการให4บริการทางด4านการท�องเท่ียว ควร
เพ่ิมและส�งเสริมให4มีความรู4ทางภาษาต�างประเทศ เช�น ภาษาอังกฤษ ภาษาญ่ีปุdน และภาษาจีน และ
สามารถเขียนเป7นแผนภาพได4ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๘ บุคลากรด4านการท�องเท่ียวจากการสัมภาษณ&เชิงลึก 
  
  ด�านการสร�างความสมดุลให�กับการท%องเท่ียว  
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ&คือ “การสร4างความสมดุลให4กับการท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย&” 
จากการสัมภาษณ&ผู4ให4ข4อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ คน ได4ผลการศึกษาดังนี้ 
   ๑) การสร4างความสมดุลให4กับการท�องเท่ียวนั้นป0จจุบันมีการบูรณาการท้ังภาคราชการ 
ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือกําหนดมาตรการในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาและ 
อ่ืน ๆ ให4เกิดความสมดุลในทุก ๆ ด4าน๕๒  
 

                                           
๕๒สัมภาษณ& นายกฤษฎา แก4วสองเมือง, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  

บุคลากรด4านการ
ท�องเท่ียว 

๒) พัฒนาด4าน Service Mind ท้ังการให4ความช�วยเหลือ
แนะนําผู4อ่ืน 

๓) การต4อนรับท่ีดียิ้มแย4ม แจ�มใส เป7นมิตรกับผู4มาเยือน 

๔) พัฒนาบุคลากรให4เป7นมืออาชีพมีความเหมาะสมกับกีฬา
แต�ละประเภท  

๕) พัฒนาคนรุ�นใหม�ให4เข4าใจและเข4าถึงการบริหารจัดการ 
การวางยุทธศาสตร&เพ่ือนําไปสู�ความยั่งยืน 

๖) พัฒนาบุคลากรทางด4านการท�องเท่ียวท้ังในเรื่องของผู4นํา
เท่ียว มัคคุเทศก& และผู4ประกอบการ  

๗) เพ่ิมและส�งเสริมให4มีความรู4ทางภาษาต�างประเทศเพ่ิมข้ึน 
เช�น ภาษาอังกฤษ ภาษาญ่ีปุdน และภาษาจีน  

๑) มีการจัดอบรมบุคลากรด4านการท�องเท่ียวในการเป7นเจ4า
บ4านท่ีดี เพ่ือสนับสนุนการท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย& 



 

๑๓๗ 

  ๒) การจัดการท�องเท่ียวในป0จจุบันสร4างความสมดุลให4กับจังหวัดบุรีรัมย&ดีอยู�แล4ว๕๓  
  ๓) การท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย&ป0จจุบันค�อนข4างเน4นหนักไปเชิงการท�องเท่ียวท่ี
เก่ียวเนื่องกับกีฬา ในส�วนท่ีเป7นเชิงวัฒนธรรมชุมชน วิถีชีวิตดูจะขาดการส�งเสริมไปหน�อย ป0ญหาท่ี
เกิดข้ึนคือรูปแบบการท�องเท่ียวท่ีเน4นการเข4าถึงวิถีชีวิตเปลี่ยนไป๕๔  
 ๔) การสร4างความสมดุลให4กับการท�องเท่ียวนั้นคิดว�ามีความสมดุล/เหมาะกับสถานการณ&
ป0จจุบันอย�างดีอยู�แล4ว๕๕ 
  ๕) การสร4างความสมดุลให4กับการท�องเท่ียวยังไม�สมดุล ความสมดุลยังน4อยอยู�ไม�เพียงพอ
ต�อความต4องการ๕๖  
  ๖) การสร4างความสมดุลให4กับการท�องเท่ียวคือจัดการท�องเท่ียวให4เหมาะสมกับสภาพภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ และวัฒนธรรม๕๗  
  ๗) การสร4างความสมดุลให4กับการท�องเท่ียวคือมีการจัดการท�องเท่ียวโดยมีการเปลี่ยนแปลง
บทบาทและความเป7นเมืองกีฬา เมืองศาสนา และเมืองแห�งการศึกษา ไปควบคู�กัน๕๘  
  ๘) การสร4างความสมดุลให4กับการท�องเท่ียวคือเน4นในเรื่องสินค4าโอทอป ของแต�ละชุมชน 
เพ่ือกระจายรายได4สู�สังคมชนบท๕๙  
  ๙) การสร4างความสมดุลให4กับการท�องเท่ียวนั้นถือว�ายังไม�สมดุล คํานึงถึงผลด4านการ
รองรับของพ้ืนท่ีควบคู�กับการจัด Event marketing รวมถึงความเพียงพอของด4านการขนส�ง 
ร4านอาหาร ของท่ีระลึก การเดินทางรองรับกลุ�มผู4ต4องการช�วยเหลือพิเศษด4วย๖๐  
  ๑๐) เม่ือก�อนมีแหล�งท�องเท่ียวแต�ไม�ก�อให4เกิดรายได4มากนัก แต�ป0จจุบันมีการท�องเท่ียว
เชิงกีฬา ทําให4เกิดการสร4างและก�อเกิดรายได4๖๑  
  ๑๑) การสร4างความสมดุลให4กับการท�องเท่ียวด4านการจัดการท�องเท่ียวยังขาดการ
กระจายรายได4สู�ท4องถ่ิน ทําให4เกิดการพัฒนาเฉพาะท่ี๖๒  

                                           
๕๓สัมภาษณ& รองศาสตราจารย& ดร.สมาน งามสนิท, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๔สัมภาษณ& นายศักดิ์สิทธ์ิ ประหยัดรัตน&, รองประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๒ กุมภาพันธ& 

๒๕๖๒. 
๕๕สัมภาษณ& นายพิจิตร บุญทัน, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒.    
๕๖สัมภาษณ& นายกิตติเดช เก้ือกิตติวงศ&, ประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๗สัมภาษณ& ผู4ช�วยศาสตราจารย& ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร& ฝdายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๘สัมภาษณ& นายสมปอง จันทรี, ผู4อํานวยการการกีฬาแห�งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย&, ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๒.    
๕๙สัมภาษณ& นายสัมพันธ& สนสุผล, ข4าราชการบํานาญสังกัด สพป.ขร.๓, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๖๐สัมภาษณ& นางจิราณี พูนนายม, ผู4อํานวยการกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียวแห�ง

ประเทศไทย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.   
๖๑สัมภาษณ& นายเนวิน ชิดชอบ, ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย& ยูไนเต็ด, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
๖๒สัมภาษณ& นายบดินทร& เรืองสุขศรีวงศ&, นายกสมาคมธุรกิจท�องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  



 

๑๓๘ 

   ๑๒) การจัดการท�องเท่ียวสร4างความสมดุลให4กับนักท�องเท่ียว ซ่ึงป0จจุบันนักท�องเท่ียวหัน
มาใส�ใจกับสิ่งแวดล4อมมากข้ึน การท�องเท่ียวยุคใหม� ต4องรักษาความสมดุลระหว�างการหารายได4กับ
การอนุรักษ& เพ่ือให4เกิดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ประกอบด4วย ความเรียบง�าย ฟ��นฟูพัฒนาและถนอม
รักษา โดยให4ความสนใจกับนักท�องเท่ียวเชิงคุณภาพมากกว�าปริมาณ๖๓  
  ๑๓) ป0จจุบันการท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย&เน4นหนักไปด4านกีฬาซ่ึงจริง ๆ แล4ว จังหวัด
บุรีรัมย&มีของดีมากมายท่ีสามารถพัฒนาและต�อยอดให4เป7นท่ีรู4จักกันได4 อันจะนําไปสู�การส�งเสริมการ
ท�องเท่ียวในด4านอ่ืน ๆ อาทิ เชิงประวัติศาสตร& เชิงภูมิศาสตร& และเชิงธรรมชาติ เป7นต4น๖๔  
  ๑๔) ควรเพ่ิมความสมดุลด4านการท�องเท่ียวในทุกด4าน ท้ังด4านกีฬา นันทนาการ การ
ท�องเท่ียวเชิงเกษตร ผลผลิตด4านโอทอป ในชุมชนจังหวัดบุรีรัมย&ควรสร4างเครือข�ายการท�องเท่ียวใน
ทุกอาชีพอย�างหลากหลาย๖๕  
  ๑๕) เป7นท่ีทราบอยู�แล4วว�าจังหวัดบุรีรัมย&โดดเด�นด4านกีฬาแต�ด4านวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร&ก็ไม�ได4แพ4กัน จัดว�ามีความสมดุลอยู�ในระดับหนึ่ง หากมีการสร4างจุดเด�นของการ
ท�องเท่ียวให4นักท�องเท่ียวสนใจด4านใดด4านหนึ่งแล4ว จะเป7นการดึงดูดนักท�องเท่ียวให4เดินทางไปเท่ียว
จังหวัดบุรีรัมย& ซ่ึงจะมีผลกระทบต�อการท�องเท่ียวด4านอ่ืน ๆ ท้ังนี้ก็จะข้ึนอยู�กับการประชาสัมพันธ& อีก
ประการหนึ่งเกิดความสมดุลทุกด4านจะเป7นการสร4างรายได4และกระจายรายได4ให4กับประชาชนในพ้ืนท่ี
เป7นอย�างดี๖๖  
  ๑๖) การท�องเท่ียวป0จจุบันยังไม�สมดุล แต�ต4องอาศัยการขับเคลื่อนเรียนรู4 นําไปสู�ความ
สมดุลท้ังเรื่องการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวพัฒนาการบริการและการตลาด๖๗  
  ๑๗) การสร4างความสมดุลให4กับการท�องเท่ียวควรจัดการท�องเท่ียวให4เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ นอกจากนั้นควรมีการจัดการท�องเท่ียวโดยเน4นเมืองศาสนา และเมืองแห�ง
ศิลปวัฒนธรรมควบคู�กันไปด4วย๖๘ 
 สรุป การสร4างความสมดุลให4กับการท�องเท่ียว ป0จจุบันมีการบูรณาการท้ังภาคราชการ 
ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือกําหนดมาตรการในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาและ  
อ่ืน ๆ ให4เกิดความสมดุลในทุก ๆ ด4าน แต�ก็ยังเน4นหนักการท�องเท่ียวเชิงกีฬาอยู� ในส�วนท่ีเป7นเชิง
วัฒนธรรมชุมชน วิถีชีวิตยังไม�ได4รับการส�งเสริมเท�าท่ีควร ดังนั้นควรจัดการท�องเท่ียวให4เหมาะสมกับ
สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และวัฒนธรรมด4วยควรมีการจัดการท�องเท่ียวเชิงศาสนา เชิง

                                           
๖๓สัมภาษณ& นางสาวเพ็ญศิริรัตน& อาจทวีกุล, ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.   
๖๔สัมภาษณ& นายธีรวัฒน& วุฒิคุณ, ผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๖๕สัมภาษณ& นายธีระ คนชุม, ผู4อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤณ&อนุสรณ&), ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๒.   
๖๖สัมภาษณ& ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.  
๖๗สัมภาษณ& นายสมชาย ชมพูน4อย, ผู4อํานวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียวแห�ง

ประเทศไทย, ๑๕ มกราคม ๖๒.   
๖๘สัมภาษณ& ผู4ช�วยศาสตราจารย& ดร.อนุวัต กระสังข&, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.   



 

๑๓๙ 

ประวัติศาสตร& และเมืองแห�งการศึกษาควบคู�กันไป ควรเน4นในเรื่องสินค4าโอทอปของแต�ละชุมชนเพ่ือ
กระจายรายได4สู�สังคมชนบท ควรจัดการท�องเท่ียวยุคใหม�ให4มีความสมดุลระหว�างการหารายได4กับ
การอนุรักษ&ธรรมชาติและสิ่งแวดล4อมเพ่ือให4เกิดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ประกอบด4วย ความเรียบ
ง�าย ฟ��นฟูพัฒนาและถนอมรักษา โดยให4ความสนใจกับนักท�องเท่ียวเชิงคุณภาพมากกว�าปริมาณ และ
สามารถเขียนเป7นแผนภาพได4ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๙ การสร4างความสมดุลให4กับการท�องเท่ียวจากการสัมภาษณ&เชิงลึก 
 
 ด�านการบูรณาการการบริหารจัดการการท%องเท่ียว 
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ&คือ “การบูรณาการการบริหารจัดการการท�องเท่ียวของจังหวัด
บุรีรัมย&” จากการสัมภาษณ&ผู4ให4ข4อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ คน ได4ผลการศึกษาดังนี้ 
  ๑) การบูรณาการให4ความร�วมมือด4านการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในจังหวัดบุรีรัมย&นั้น
หน�วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนในพ้ืนท่ี มีการบูรณาการร�วมกันในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการท�องเท่ียวในทุก ๆ ด4าน รวมถึงการท�องเท่ียวในเชิงกีฬาด4วย๖๙  
  ๒) การบูรณาการให4ความร�วมมือด4านการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในจังหวัดบุรีรัมย&คิดว�า
หน�วยงานต�าง ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย&มีการบูรณาการให4ความร�วมมือกันดีอยู�แล4ว เพราะกิจกรรมต�าง ๆ 
ท่ีจัดข้ึนก็บรรลุตามเปcาหมายเรื่อยมา๗๐  

                                           
๖๙สัมภาษณ& นายกฤษฎา แก4วสองเมือง, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๐สัมภาษณ& รองศาสตราจารย& ดร.สมาน งามสนิท, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒.   

การสร4างความ
สมดุลให4กับการ

ท�องเท่ียว 

๑) จัดการท�องเท่ียวท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และ
ภูมิอากาศ  

๒) มีการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเชิงประวัติศาสตร& 

๕) ควรเพ่ิมการท�องเท่ียวเชิงศาสนา และเมืองแห�งการศึกษา
ควบคู�กันไป  
 

๓) เน4นในเรื่องสินค4าโอทอปของแต�ละชุมชนเพ่ือกระจาย
รายได4สู�สังคมชนบท  

๔) จัดการท�องเท่ียวยุคใหม�ให4มีความสมดุลระหว�างการหา
รายได4กับการอนุรักษ&ธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม  

๖) ควรเพ่ิมความสมดุลด4านการท�องเท่ียวในทุกด4าน ท้ังด4าน
กีฬา นันทนาการ การท�องเท่ียวเชิงเกษตร 
 



 

๑๔๐ 

  ๓) บุรีรัมย&เป7นจังหวัดท่ีหน�วยงานต�าง ๆ ให4ความร�วมมือกับผู4มีอํานาจหรือผู4ออกนโยบาย
ในการผลักดันแนวทางของจังหวัด เม่ือแนวทางท่ีถูกเลือกเป7นการท�องเท่ียวเชิงกีฬาก็ทําให4เกิดความ
ร�วมมือในระดับสูงแต�ในระดับย�อยลงไป เช�น ระดับอําเภอหรือตําบลอาจต4องสร4างความชัดเจนมาก
ข้ึน๗๑  
  ๔) การบูรณาการให4ความร�วมมือด4านการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในจังหวัดบุรีรัมย&นั้นทุก
หน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน มีการระดมสมองพร4อมพัฒนาจังหวัด๗๒  
  ๕) ควรให4ความร�วมมือและช�วยเหลือกันทุกภาคส�วนในจังหวัดบุรีรัมย&เพ่ือบูรณาการการ
บริหารจัดการอย�างแท4จริง๗๓  
  ๖) การบูรณาการให4ความร�วมมือด4านการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในจังหวัดบุรีรัมย& หน�วยงาน
ราชการ เอกชน ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย&ได4ให4ความร�วมมือช�วยเหลือการท�องเท่ียวเชิงกีฬาเป7น
อย�างดียิ่ง๗๔  
  ๗) หน�วยงานต�าง ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย&มีการบูรณาการให4ความร�วมมือกันอยู�แล4ว แต�ยัง
ขาดการประสานงานกับหน�วยงานภาครัฐ เช�น โรงเรียน รวมถึงชุมชนบางส�วนด4วย๗๕  
  ๘) การบูรณาการให4ความร�วมมือด4านการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในจังหวัดบุรีรัมย&นั้นมีการรวม
ตัวอย�างเข4มแข็ง เพ่ือสร4างให4เกิดการจัดกิจกรรมทางการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีตลอดท้ังปF๗๖  
  ๙) การบูรณาการให4ความร�วมมือด4านการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในจังหวัดบุรีรัมย&นั้นค�อนข4าง
มีความเป7น Community ค�อนข4างสูง ต4อนรับแขกบ4านแขกเมือง ทุกคนในจังหวัดต4องร�วมมือร�วมใจ
กัน๗๗  
  ๑๐) การบูรณาการให4ความร�วมมือด4านการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในจังหวัดบุรีรัมย&มีการให4
ความร�วมมือเป7นอย�างมาก๗๘  
  ๑๑) การบูรณาการให4ความร�วมมือด4านการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในจังหวัดบุรีรัมย&นั้นส�วน
ราชการ หน�วยงานและองค&กรต�าง ๆ ในจังหวัดให4การตอบรบรวมท้ังดําเนินการในเชิงรุกเพ่ือ
สนับสนุนให4ความร�วมมือและบูรณาการทํางานกับทุกภาคส�วนเป7นอย�างดี๗๙  

                                           
๗๑สัมภาษณ& นายศักดิ์สิทธ์ิ ประหยัดรัตน&, รองประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๒ กุมภาพันธ& 

๒๕๖๒. 
๗๒สัมภาษณ& นายกิตติเดช เก้ือกิตติวงศ&, ประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๗๓สัมภาษณ& ผู4ช�วยศาสตราจารย& ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร& ฝdายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒.   
๗๔สัมภาษณ& นายสมปอง จันทรี, ผู4อํานวยการการกีฬาแห�งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย&, ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๒.    
๗๕สัมภาษณ& นายสัมพันธ& สนสุผล, ข4าราชการบํานาญสังกัด สพป.ขร.๓, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๗๖สัมภาษณ& นางจิราณี พูนนายม, ผู4อํานวยการกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียวแห�ง

ประเทศไทย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.   
๗๗สัมภาษณ& นายเนวิน ชิดชอบ, ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย& ยูไนเต็ด, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
๗๘สัมภาษณ& นายบดินทร& เรืองสุขศรีวงศ&, นายกสมาคมธุรกิจท�องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๗๙สัมภาษณ& นายพิจิตร บุญทัน, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒.     



 

๑๔๑ 

  ๑๒) หน�วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ให4ความร�วมมือขับเคลื่อนการท�องเท่ียวของจังหวัด
บุรีรัมย&เป7นอย�างดี ยกตัวอย�างการจัดงานบุรีรัมย&มาราธอนประจําปF ๒๕๖๒ จังหวัดบุรีรัมย&มาราธอน 
โดยแบ�งคณะกรรมการเป7นฝdายต�าง ๆ ในการรับผิดชอบดูแลมีการแบ�งงานกันทํา ส�วนหน�วยงาน
ท4องถ่ินซ่ึงเป7นเจ4าของพ้ืนท่ีเป7นเส4นทางของนักวิ่งได4จัดเตรียมพ่ีน4องประชาชนในพ้ืนท่ีมาเป7นกองเชียร&
อยู�ประจําจุดท่ีกําหนดได4อย�างพร4อมเพรียง ส�วนภาคเอกชนผู4มีส�วนเก่ียวข4องด4านท�องเท่ียวเช�น 
สมาคมธุรกิจการท�องเท่ียว ชมรมโรงแรม ก็จัดสรรคนมาร�วมเชียร&ตามท่ีได4รับมอบหมาย๘๐  
  ๑๓) ทุกครั้งท่ีการจัดกิจกรรมด4านกีฬา หน�วยงานต�าง ๆ ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน จะ
เข4ามามีส�วนร�วมในทุกข้ันตอน ต้ังแต�การประชุมหารือ วางแผน ตลอดจนการลงมือปฏิบัติ โดย
มอบหมายให4แต�ละหน�วยงานรับผิดชอบ๘๑  
  ๑๔) การบูรณาการให4ความร�วมมือด4านการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในจังหวัดบุรีรัมย&นั้นมีการ
ร�วมมือกันดีแต�อยู�ในระดับกลาง ขาดการบูรณาการประสานงานด4านความร�วมมือให4มากยิ่งข้ึน๘๒  
  ๑๕) การบูรณาการให4ความร�วมมือด4านการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในจังหวัดบุรีรัมย&คิดว�าจะมี
การให4ความร�วมมือกันเป7นอย�างดี จากข�าวสารต�าง ๆ จะพบว�าการจัดกิจกรรมของจังหวัดบุรีรัมย&นั้น
ได4รับคําชื่นชมตลอดมา๘๓  
  ๑๖) การบูรณาการให4ความร�วมมือด4านการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในจังหวัดบุรีรัมย&นั้นดีมาก 
ในเชิงการบูรณาการแต�ต4องอาศัยผู4นําในท4องถ่ินท่ีมีศักยภาพและวิสัยทัศน&ท่ีช�วยในการขับเคลื่อนไปสู�
จุดหมาย๘๔  
  ๑๗) การบูรณาการให4ความร�วมมือด4านการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในจังหวัดบุรีรัมย&คิดว�าต4องมี
การบูรณาการกันทุกภาคส�วนอยู�แล4ว เพราะการท�องเท่ียวเชิงกีฬาต4องใช4คนจํานวนมากและหลาย
หน�วยงานช�วยกัน๘๕ 
 สรุป การบูรณาการการบริหารจัดการการท�องเท่ียว ในจังหวัดบุรีรัมย&หน�วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน มีการบูรณาการร�วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท�องเท่ียวในทุก ๆ 
ด4าน รวมถึงการท�องเท่ียวในเชิงกีฬาด4วย มีการรวมตัวอย�างเข4มแข็ง มีความเป7น Community 
ค�อนข4างสูง เพ่ือสร4างให4เกิดการจัดกิจกรรมทางการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีตลอดท้ังปF ทุกครั้งท่ีการจัด
กิจกรรมด4านกีฬาหน�วยงานต�าง ๆ ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน จะเข4ามามีส�วนร�วมในทุกข้ันตอน ต้ังแต�
การประชุมหารือ วางแผน ตลอดจนการลงมือปฏิบัติ โดยมอบหมายให4แต�ละหน�วยงานรับผิดชอบ แต�

                                           
๘๐สัมภาษณ& นางสาวเพ็ญศิริรัตน& อาจทวีกุล, ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.   
๘๑สัมภาษณ& นายธีรวัฒน& วุฒิคุณ, ผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๘๒สัมภาษณ& นายธีระ คนชุม, ผู4อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤณ&อนุสรณ&), ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๒.   
๘๓สัมภาษณ& ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.  
 ๘๔สัมภาษณ& นายสมชาย ชมพูน4อย, ผู4อํานวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียวแห�ง
ประเทศไทย, ๑๕ มกราคม ๖๒.   

๘๕สัมภาษณ& ผู4ช�วยศาสตราจารย& ดร.อนุวัต กระสังข&, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.   



 

๑๔๒ 

ในระดับกลาง และระดับชุมชนท4องถ่ินยังขาดการบูรณาการ ขาดการมีส�วนร�วมอยู� และสามารถเขียน
เป7นแผนภาพได4ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๐ การบูรณาการการบริหารจัดการการท�องเท่ียวจากการสัมภาษณ&เชิงลึก 
 
 ๒. ป จจัยท่ีส%งผลต%อการพัฒนาการท%องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย� 
 ๒.๑ ป จจัยด�านแนวโน�มการท%องเท่ียวในอนาคต 
 ด�านการเติบโตของชนช้ันกลางและรายได�ท่ีเพ่ิมข้ึน  
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ&คือ “การเติบโตของชนชั้นกลางซ่ึงมีรายได4ท่ีเพ่ิมข้ึนส�งผลต�อการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย&” จากการสัมภาษณ&ผู4ให4ข4อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ คน ได4ผล
การศึกษาดังนี้ 
  ๑) การเจริญเติบโตทางด4านการท�องเท่ียวส�งผลให4เกิดรายได4ให4แก�ชุมชน/ท4องถ่ิน การ
เพ่ิมข้ึนของชนชั้นกลางท่ีมีรายได4เพ่ิมข้ึน ส�งผลการสนับสนุนส�งเสริมการท�องเท่ียวในทุกรูปแบบ ร�วม
ถึงการท�องเท่ียวเชิงกีฬา๘๖  
  ๒) การเติบโตของชนชั้นกลางซ่ึงมีรายได4ท่ีเพ่ิมข้ึนส�งผลดีต�อการท�องเท่ียวในอนาคต
แน�นอน๘๗  
  ๓) การเติบโตของชนชั้นกลางซ่ึงมีรายได4ท่ีเพ่ิมข้ึนส�งผลต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬาเพราะ
รายได4และความสนใจในการพักผ�อนและออกกําลังกาย ทําให4มีการท�องเท่ียวเชิงกีฬามากข้ึน กิจกรรม
ท่ีเป7นการออกกําลังกายและพักผ�อนไปในตัวได4รับความสนใจอย�างสูง การท�องเท่ียวเชิงกีฬาจึงน�าจะ
ยังได4รับความนิยมไปอีกเป7นระยะเวลานาน๘๘  

                                           
๘๖สัมภาษณ& นายกฤษฎา แก4วสองเมือง, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๘๗สัมภาษณ& รองศาสตราจารย& ดร.สมาน งามสนิท, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒.   
๘๘สัมภาษณ& นายศักดิ์สิทธ์ิ ประหยัดรัตน&, รองประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๒ กุมภาพันธ& 

๒๕๖๒. 

การบูรณาการการ
บริหารจัดการการ

ท�องเท่ียว 

๑) ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน มีการบูรณาการร�วมกัน
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท�องเท่ียวในทุก ๆ ด4าน 

๒) มีการรวมตัวอย�างเข4มแข็ง และมีความเป7น Community 
ค�อนข4างสูง 

๓) ภาครัฐ และภาคเอกชน จะเข4ามามีส�วนร�วมในทุกข้ันตอน
ต้ังแต�การประชุมหารือ วางแผน ตลอดจนการลงมือปฏิบัติ 
 
๔) การบูรณาการท้ังในระดับกลางและระดับชุมชนท4องถ่ิน  

๕) ควรให4ประชาชนฐานรากมีส�วนร�วมในการวางแผนชุมชน
ด4วย  



 

๑๔๓ 

  ๔) การเติบโตของชนชั้นกลางซ่ึงมีรายได4ท่ีเพ่ิมข้ึนส�งผลต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬาเนื่องจาก
ชนชั้นกลางท่ีมีรายได4เพ่ิมข้ึน ส�งผลต�อการขยายตัวทางธุรกิจ และทําให4เกิดการจ4างงานรับบุคลากร
เพ่ิมข้ึน การกระจายรายได4สู�ชุมชน๘๙  
  ๕) การเติบโตของชนชั้นกลางซ่ึงมีรายได4ท่ีเพ่ิมข้ึนส�งผลต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬาเพราะชน
ชั้นกลางมีกลุ�มผู4สนใจเป7นจํานวนมาก และมีกําลังในการใช4จ�าย๙๐  
  ๖) ชนชั้นกลางยังสร4างรายได4เพ่ิมข้ึนส�งผลต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬาเป7นอย�างมาก 
เนื่องจากมีรายได4และเวลาท่ีเพ่ิมข้ึน ทําให4สนใจในเรื่องของสุขภาพมากข้ึน โดยการออกกําลังกายใน
กีฬาท่ีชอบ๙๑  
  ๗) ควรส�งเสริมให4มีการท�องเท่ียวเชิงกีฬา เพ่ือเป7นการสร4างรายได4ให4ชนชั้นกลางมาก
ยิ่งข้ึน๙๒  
  ๘) ตอนนี้ชนชั้นกลางถึงระดับบนให4ความสนใจในเรื่องของสุขภาพ การท�องเท่ียวเชิงกีฬา
ในรูปแบบของการวิ่ง การป0�นจักรยาน ได4รับความสนใจสูงมากและจะต4องต�อเนื่องไปในอนาคตด4วย๙๓  
  ๙) เม่ือชนชั้นกลางมีรายได4ส�งผลดีคือ มีกําลังจ�ายมากข้ึน และสามารถเป7นเจ4าของ
ร4านอาหาร ท่ีพัก โรงแรม ทําให4มีคุณภาพชีวิตท่ีดี๙๔  
  ๑๐) การเติบโตของชนชั้นกลางซ่ึงมีรายได4ท่ีเพ่ิมข้ึนส�งผลต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬาเพราะ
ทําให4การท�องเท่ียวเชิงกีฬาในทางบวกไปในทางท่ีดีข้ึน ทําให4รายได4กระจายเพ่ิมข้ึน เศรษฐกิจดีข้ึน
และท�องเท่ียวเชิงกีฬาแข็งแรงข้ึน๙๕  
  ๑๑) การท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดมีวัตถุประสงค&เพ่ือตอบสนองความต4องการของ
ประชาชนทุกหมู�เหล�า ดังนั้นประชากรของจังหวัดมีรายได4เพ่ิมข้ึน ส�งผลต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬา๙๖  
  ๑๒) การเติบโตของชนชั้นกลางซ่ึงมีรายได4ท่ีเพ่ิมข้ึนส�งผลต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในด4าน
บวก คือ กลุ�มคนเหล�านี้ มีการเดินทางออกไปท�องเท่ียวมากข้ึน มีการวางแผนหาข4อมูลทาง
อินเตอร&เน็ต ท่ีกิน ท่ีเท่ียว ท่ีพัก ซ่ึงสามารถหาได4ในราคาท่ีพึงพอใจ ซ่ึงรูปแบบของการท�องเท่ียวจะ
เป7นการเดินทางไปท�องเท่ียวเองโดยรถยนต& ส�วนตัวหรือรถเช�า รถโดยสารสาธารณะ เครื่องบินต4นทุน
ตํ่า อาจไปแบบส�วนตัวหรือเป7นกลุ�ม๙๗  

                                           
๘๙สัมภาษณ& นายกิตติเดช เก้ือกิตติวงศ&, ประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๐สัมภาษณ& ผู4ช�วยศาสตราจารย& ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร& ฝdายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒.     
๙๑สัมภาษณ& นายสมปอง จันทรี, ผู4อํานวยการการกีฬาแห�งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย&, ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๒.    
๙๒สัมภาษณ& นายสัมพันธ& สนสุผล, ข4าราชการบํานาญสังกัด สพป.ขร.๓, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.   
๙๓สัมภาษณ& นางจิราณี พูนนายม, ผู4อํานวยการกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียวแห�ง

ประเทศไทย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.  
๙๔สัมภาษณ& นายเนวิน ชิดชอบ, ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย& ยูไนเต็ด, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
๙๕สัมภาษณ& นายบดินทร& เรืองสุขศรีวงศ&, นายกสมาคมธุรกิจท�องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๙๖สัมภาษณ& นายพิจิตร บุญทัน, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒.    
๙๗สัมภาษณ& นางสาวเพ็ญศิริรัตน& อาจทวีกุล, ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.   



 

๑๔๔ 

  ๑๓) ชนชั้นกลางเป7นชุมชนท่ีมีบทบาทอย�างยิ่งต�อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เม่ือกลุ�มนี้มี
การเติบโตก็ย�อมส�งผลต�อท้ังระบบ โดยเฉพาะด4านการท�องเท่ียวเชิงกีฬา เนื่องจากกลุ�มนี้จะเป7นท้ัง
กลุ�มทุนท่ีมาสร4างธุรกิจท�องเท่ียวและจะเป7นฐานนักท�องเท่ียวด4วย๙๘  
  ๑๔) การเติบโตของชนชั้นกลางซ่ึงมีรายได4ท่ีเพ่ิมข้ึนมีผลโดยตรงต�อการท�องเท่ียว 
เนื่องจากทําให4มีชนชั้นกลาง มีกําลังการซ้ือ การท�องเท่ียวมากยิ่งข้ึน ควรส�งเสริมให4มีการท�องเท่ียวเชิง
กีฬา เพ่ือสร4างรายได4ให4ชนชั้นกลางมากยิ่งข้ึน๙๙  
  ๑๕) การเติบโตของชนชั้นกลางถือว�าเป7นสัญญาณท่ีดีจะมีกระทบต�อการท�องเท่ียวเชิง
กีฬาในเชิงบวก เพราะชนชั้นกลางส�วนมากจะสนใจในการท�องเท่ียวท่ีมีความสะดวกสบาย ซ่ึงหัวใจ
ของการท�องเท่ียวเชิงกีฬาก็จะเน4นเรื่องความสะดวกสบายอยู�แล4ว๑๐๐  
  ๑๖) การเติบโตของชนชั้นกลางซ่ึงมีรายได4ท่ีเพ่ิมข้ึนส�งผลดี เพราะในอนาคตคนรุ�นใหม�
มักจะเน4นการท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท�องเท่ียวเชิงกีฬาถือเป7นอีกหนึ่งทางเลือก ท่ีน�าจะขยายตัวอีก
ระดับหนึ่งในอนาคต๑๐๑  
  ๑๗) การเติบโตของชนชั้นกลางซ่ึงมีรายได4ท่ีเพ่ิมข้ึนและความสนใจในการพักผ�อน ออก
กําลังกาย ทําให4สนใจการท�องเท่ียวเชิงกีฬามากข้ึน ดังนั้นการท�องเท่ียวเชิงกีฬาจึงน�าจะยังได4รับความ
นิยมไปอีกนาน๑๐๒ 
 สรุป การเติบโตของชนชั้นกลางและรายได4ท่ีเพ่ิมข้ึน ส�งผลต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬาเพราะ
ทําให4เกิดรายได4ให4แก�ชุมชน/ท4องถ่ิน เป7นแรงหนุนเสริมให4การท�องเท่ียวในทุกรูปแบบ รวมถึงการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาด4วย เนื่องจากความสนใจในการพักผ�อนและออกกําลังกายทําให4มีการท�องเท่ียวเชิง
กีฬามากข้ึน กิจกรรมท่ีเป7นการออกกําลังกายและพักผ�อนไปในตัวได4รับความสนใจอย�างสูง 
นอกจากนั้นยังส�งผลต�อการขยายตัวทางธุรกิจ และทําให4เกิดการจ4างงานรับบุคลากรเพ่ิมข้ึน ตอนนี้ชน
ชั้นกลางถึงระดับบนให4ความสนใจในเรื่องของสุขภาพ การท�องเท่ียวเชิงกีฬาในรูปแบบของการวิ่ง การ
ป0�นจักรยาน ชนชั้นกลางมีกําลังจ�ายและสามารถเป7นเจ4าของร4านอาหาร ท่ีพัก โรงแรม และกลุ�มคน
เหล�านี้มีการเดินทางออกไปท�องเท่ียวมากข้ึน มีการวางแผนหาข4อมูลทางอินเตอร&เน็ต ท่ีกิน ท่ีเท่ียว ท่ี
พัก ซ่ึงสามารถหาได4ในราคาท่ีพึงพอใจ ซ่ึงรูปแบบของการท�องเท่ียวจะเป7นการเดินทางไปท�องเท่ียว
เองโดยรถยนต&ส�วนตัวหรือรถเช�า รถโดยสารสาธารณะ เครื่องบินต4นทุนตํ่า อาจไปแบบส�วนตัวหรือ
เป7นกลุ�มซ่ึงส�งผลดีในระยะยาว และสามารถเขียนเป7นแผนภาพได4ดังนี้ 
 

                                           
๙๘สัมภาษณ& นายธีรวัฒน& วุฒิคุณ, ผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๙๙สัมภาษณ& นายธีระ คนชุม, ผู4อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤณ&อนุสรณ&), ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๒.   
๑๐๐สัมภาษณ& ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.  
๑๐๑สัมภาษณ& นายสมชาย ชมพูน4อย, ผู4อํานวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียวแห�ง

ประเทศไทย, ๑๕ มกราคม ๖๒.   
๑๐๒สัมภาษณ& ผู4ช�วยศาสตราจารย& ดร.อนุวัต กระสังข&, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.   



 

๑๔๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๑ การเติบโตของชนชั้นกลางและรายได4ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการสัมภาษณ&เชิงลึก 
 
 ด�านการเติบโตของสายการบินต�นทุนต่ํา  
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ&คือ “การเติบโตของสายการบินต4นทุนตํ่ามีผลต�อการท�องเท่ียวเชิง
กีฬาของจังหวัดบุรีรัมย&” จากการสัมภาษณ&ผู4ให4ข4อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ คน ได4ผลการศึกษาดังนี้  
  ๑) การเติบโตของสายการบินต4นทุนตํ่ามีผลต�อการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
บุรีรัมย& ซ่ึงสามารถเดินทางได4โดยมีทางเลือกอ่ืน ๆ และมีความรวดเร็ว โดยมีค�าใช4จ�ายไม�สูงมาก 
รวมถึงมีผลต�อการตัดสินใจในการเดินทางของนักท�องเท่ียวท้ังในประเทศและต�างประเทศ ท่ีจะเดิน
ทางเข4ามาท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย&เพ่ิมเติมข้ึน เนื่องจากการเดินทางมีความสะดวก รวดเร็ว
และมีค�าใช4จ�ายไม�มากนัก๑๐๓  
  ๒) การเติบโตของสายการบินต4นทุนตํ่ามีผลต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย&
แน�นอนเพราะจะทําให4การเดินทางสะดวกและประหยัดเวลา๑๐๔  
  ๓) สายการบินต4นทุนตํ่าเป7นทางเลือกท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท�องเท่ียว ซ่ึงมีศักยภาพการเงินสูง
กว�า แต�มีข4อจํากัดเรื่องเวลา การส�งเสริมให4นักท�องเท่ียวเดินทางด4วยสายการบินต4นทุนตํ่า ทําให4

                                           
๑๐๓สัมภาษณ& นายกฤษฎา แก4วสองเมือง, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๐๔สัมภาษณ& รองศาสตราจารย& ดร.สมาน งามสนิท, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒.     

การเติบโตของ
ชนชั้นกลางและ
รายได4ท่ีเพ่ิมข้ึน 

๑) ทําให4เกิดรายได4ให4แก�ชุมชน/ท4องถ่ิน เป7นแรงหนุนเสริมให4
การท�องเท่ียวในทุกรูปแบบ  

๒) มีความสนใจในการพักผ�อนและออกกําลังกายทําให4มีการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬามากข้ึน  

๓) ทําให4มีการขยายตัวทางธุรกิจ และทําให4เกิดการจ4างงาน 
 
๔) มีกําลังจ�ายและสามารถเป7นเจ4าของร4านอาหาร ท่ีพัก 
โรงแรม  

๕) มีการวางแผนหาข4อมูลทางอินเตอร&เน็ตท้ังท่ีกิน ท่ีเท่ียว ท่ี
พัก ในราคาท่ีพึงพอใจ  

๖) มีการเดินทางโดยรถยนต&ส�วนตัวหรือรถเช�า รถโดยสาร
สาธารณะ เครื่องบินต4นทุนตํ่า 

๗) ควรมีการส�งเสริมกิจกรรมเพ่ือรองรับกลุ�มเปcาหมายชนชั้น
กลางอย�างเป7นรูปธรรม 



 

๑๔๖ 

นักท�องเท่ียวท่ีต4องการความบันเทิงจากกิจกรรมสามารถลดช�วงเวลาการเดินทางบนถนนลงได4 
สามารถปรับการพักผ�อนให4ยืดหยุ�นและมีทางเลือกเพ่ิมข้ึน๑๐๕  
  ๔) การเติบโตของสายการบินต4นทุนตํ่าทําให4เรียกความสนใจจากนักท�องเท่ียว ท้ังจากใน
และนอกประเทศ เกิดความสะดวก ทางเลือกให4กับนักเดินทางมากข้ึน๑๐๖  
  ๕) การเติบโตของสายการบินต4นทุนตํ่ามีผลต�อการท�องเท่ียว เพราะทําให4การคมนาคม 
สะดวก ไปกลับได4ง�ายยิ่งข้ึน๑๐๗  
  ๖) การเติบโตหรือการมีสายการบินต4นทุนตํ่าส�งผลต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬาเป7นอย�างมาก 
ทําให4ค�าใช4จ�ายในการเดินทางลดลง เป7นผลให4นักท�องเท่ียวมีความพอใจท่ีจะมาท�องเท่ียวได4มาก
ข้ึน๑๐๘  
  ๗) การเติบโตของสายการบินต4นทุนตํ่ามีผลต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬา เพราะเป7นการ
กระจายการบริการให4กับประชาชน๑๐๙  
  ๘) การเติบโตของสายการบินต4นทุนตํ่าน�าจะเพ่ิมความถ่ีในการไปร�วมกิจกรรมต�าง ๆ ใน
ทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศได4มากข้ึน มีผลอย�างมากต�อการตัดสินใจเดินทาง๑๑๐  
  ๙) สายการบินต4นทุนตํ่ามีผลต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬาแน�นอน ในอนาคตมีการแข�งขัน
ระดับโลก ทําให4คนท่ีตัดสินใจมาเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย&ได4มากข้ึน๑๑๑  
  ๑๐) การเติบโตของสายการบินต4นทุนตํ่ามีผลอย�างมาก เพราะส�งเสริม สนับสนุนให4มีการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬามากข้ึน๑๑๒  
  ๑๑) การเติบโตของสายการบินต4นทุนตํ่าทําให4นักท�องเท่ียวมีโอกาสเลือกได4มากข้ึน ท้ัง
ด4านปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังการบริการท่ีดี๑๑๓  
 ๑๒) การเติบโตของสายการบินต4นทุนตํ่ามีผลต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในด4านบวกคือ มี
การเดินทางท�องเท่ียวมากข้ึน เพราะการเดินทางสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา วันหยุดเสาร&-อาทิตย&
ก็สามารถเดินทางไปท�องเท่ียวได4ในระยะเวลา ๒ วัน ๑ คืน หรือในวันท่ีมีการแข�งขันกีฬาฟุตบอล

                                           
๑๐๕สัมภาษณ& นายศักดิ์สิทธ์ิ ประหยัดรัตน&, รองประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๒ กุมภาพันธ& 

๒๕๖๒. 
๑๐๖สัมภาษณ& นายกิตติเดช เก้ือกิตติวงศ&, ประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐๗สัมภาษณ& ผู4ช�วยศาสตราจารย& ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร& ฝdาย

วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐๘สัมภาษณ& นายสมปอง จันทรี, ผู4อํานวยการการกีฬาแห�งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย&, ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๒.    
๑๐๙สัมภาษณ& นายสัมพันธ& สนสุผล, ข4าราชการบํานาญสังกัด สพป.ขร.๓, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๑๐สัมภาษณ& นางจิราณี พูนนายม, ผู4อํานวยการกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียว

แห�งประเทศไทย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.   
๑๑๑สัมภาษณ& นายเนวิน ชิดชอบ, ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย& ยูไนเต็ด, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๑๒สัมภาษณ& นายบดินทร& เรืองสุขศรีวงศ&, นายกสมาคมธุรกิจท�องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  
 ๑๑๓สัมภาษณ& นายพิจิตร บุญทัน, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒.    



 

๑๔๗ 

แมตช&สําคัญ ๆ ก็สามารถเดินทางมาดูได4ไม�เสียเวลาในการเดินทาง สามารถวางแผนในการเดินทางได4
เป7นอย�างดี๑๑๔  
  ๑๓) การเติบโตของสายการบินต4นทุนตํ่าจะส�งผลต�ออย�างมีนัยต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬา 
เพราะจะเป7นป0จจัยสําคัญในการตัดสินใจมาท�องเท่ียว นักท�องเท่ียวสามารถเดินทางได4โดยเครื่องบิน
ได4ด4วยทุนทรัพย&ท่ีมาก อีกท้ังสะดวกและรวดเร็วด4วย๑๑๕  
  ๑๔) การเติบโตของสายการบินต4นทุนตํ่ามีผลต�อการท�องเท่ียวแน�นอน เพราะสามารถ
กระจายการบริการให4กับประชาชนได4อย�างท่ัวถึง๑๑๖  
  ๑๕) ในประเด็นนี้คิดว�าการเป�ดสายการบินต4นทุนตํ่าจะส�งผลดีต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬา 
เม่ือนักท�องเท่ียวต4องการความสะดวกสบายและมีเวลาจํากัดในการเดินทาง การเลือกวิธีการเดินทาง
ด4วยเครื่องบินจึงตอบโจทย&ของนักท�องเท่ียวได4ดี และจะเป7นการดึงดูดนักท�องเท่ียวจากจังหวัดท่ีอยู�
ไกลหรือแม4แต�ต�างประเทศด4วย๑๑๗  
  ๑๖) การเติบโตของสายการบินต4นทุนตํ่ามีผลดี ทําให4เกิดการขยายตัวต�อการเดินทาง
ท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีไกล ๆ ได4เป7นอย�างดีและสามารถเป7นโอกาส เป7นทางเลือกสําหรับการเดินทางใหม�
มากข้ึน๑๑๘  
  ๑๗) สายการบินต4นทุนตํ่าเป7นทางเลือกท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท�องเท่ียว เป7นการส�งเสริมให4
นักท�องเท่ียวเดินทางได4รวดเร็วข้ึน ทําให4สามารถปรับการพักผ�อนให4ยืดหยุ�นและมีทางเลือกเพ่ิมข้ึน๑๑๙ 
 สรุป การเติบโตของสายการบินต4นทุนตํ่ามีผลต�อการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดบุรีรัมย& ซ่ึงสามารถเดินทางได4โดยมีทางเลือกอ่ืน ๆ และมีความรวดเร็ว โดยมีค�าใช4จ�ายไม�สูง
มาก รวมถึงมีผลต�อการตัดสินใจในการเดินทางของนักท�องเท่ียวท้ังในประเทศและต�างประเทศ ท่ีจะ
เดินทางเข4ามาท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย&เพ่ิมเติมข้ึน เนื่องจากการเดินทางมีความสะดวก 
รวดเร็วและมีค�าใช4จ�ายไม�มากนัก ดังนั้นจึงเป7นทางเลือกท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท�องเท่ียวซ่ึงมีศักยภาพทาง
การเงินสูงแต�มีข4อจํากัดเรื่องเวลา ทําให4นักท�องเท่ียวท่ีต4องการความบันเทิงจากกิจกรรมสามารถลด
ช�วงเวลาการเดินทางบนถนนลงได4 สามารถปรับการพักผ�อนให4ยืดหยุ�นและมีทางเลือกเพ่ิมข้ึน เป7นผล
ให4นักท�องเท่ียวมีความพอใจท่ีจะมาท�องเท่ียวได4มากข้ึน เดินทางในวันหยุดเสาร&-อาทิตย& ชมการ
แข�งขันกีฬาฟุตบอลแมตช&สําคัญ ๆ ได4ไม�เสียเวลาในการเดินทาง และเป7นการดึงดูดนักท�องเท่ียวจาก
จังหวัดท่ีอยู�ไกลหรือแม4แต�ต�างประเทศด4วย และสามารถเขียนเป7นแผนภาพได4ดังนี้ 

                                           
๑๑๔สัมภาษณ& นางสาวเพ็ญศิริรัตน& อาจทวีกุล, ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๘ มกราคม 

๒๕๖๒.   ๑๑๕สัมภาษณ& นายธีรวัฒน& วุฒิคุณ, ผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๑๖สัมภาษณ& นายธีระ คนชุม, ผู4อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤณ&อนุสรณ&), ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๒.   
๑๑๗สัมภาษณ& ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.  
๑๑๘สัมภาษณ& นายสมชาย ชมพูน4อย, ผู4อํานวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียวแห�ง

ประเทศไทย, ๑๕ มกราคม ๖๒.   
๑๑๙สัมภาษณ& ผู4ช�วยศาสตราจารย& ดร.อนุวัต กระสังข&, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.   



 

๑๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔.๑๒ การเติบโตของสายการบินต4นทุนตํ่าจากการสัมภาษณ&เชิงลึก 

   
 ด�านการเติบโตของสังคมผู�สูงอายุท่ีมีการใช�สอยเพ่ือการท%องเท่ียว  

 ประเด็นท่ีสัมภาษณ&คือ “การเติบโตของสังคมผู4สูงอายุท่ีมีการใช4สอยเพ่ือการท�องเท่ียว 
ส�งผลต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย&” จากการสัมภาษณ&ผู4ให4ข4อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ คน 
ได4ผลการศึกษาดังนี้  

  ๑) สังคมผู4สูงอายุมีผลต�อการกําหนดแนวทางในการพัฒนา การขับเคลื่อนการท�องเท่ียว
เชิงกีฬา และการท�องเท่ียวในด4านอ่ืน ๆ๑๒๐  

  ๒) สังคมโลกกําลังก4าวเข4าสู�สังคมผู4สูงอายุอาจเข4ามามีส�วนร�วมในการท�องเท่ียวเชิงกีฬา
มากข้ึน๑๒๑  

  ๓) สังคมผู4สูงอายุเป7นสังคมท่ีภาครัฐยังไม�ให4ความสําคัญอย�างเต็มท่ี ซ่ึงแนวทางของ
กิจกรรมการท�องเท่ียวเท่ียวเชิงกีฬาต4องมาพร4อมเรื่องของการรักษาพยาบาลและการดูแล หาก
สามารถสร4างบุคลากรท่ีมีความชํานาญในการดูแลผู4สูงวัย และกิจกรรมท่ีผู4สูงวัยสามารถเข4าร�วมได4
หลากหลาย จะส�งผลถึงเรื่องการใช4เวลาพักผ�อนในระยะยาวกว�านักท�องเท่ียวท่ัวไปได4๑๒๒  

                                           
๑๒๐สัมภาษณ& นายกฤษฎา แก4วสองเมือง, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๒๑สัมภาษณ& รองศาสตราจารย& ดร.สมาน งามสนิท, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒.      
๑๒๒สัมภาษณ& นายศักดิ์สิทธ์ิ ประหยัดรัตน&, รองประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๒ กุมภาพันธ& 

๒๕๖๒.  

การเติบโตของ
สายการบิน
ต4นทุนตํ่า 

๑) สามารถเดินทางได4โดยมีทางเลือกอ่ืน ๆ และมีความ
รวดเร็ว โดยมีค�าใช4จ�ายไม�สูงมาก  

๒) มีผลต�อการตัดสินใจในการเดินทางของนักท�องเท่ียวท้ังใน
ประเทศและต�างประเทศ  

๓) เป7นทางเลือกท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท�องเท่ียวซ่ึงมีศักยภาพทาง
การเงินสูงแต�มีข4อจํากัดเรื่องเวลา 
 
๔) สามารถปรับการพักผ�อนให4ยืดหยุ�นและมีทางเลือก
เพ่ิมข้ึน ทําให4นักท�องเท่ียวมีความพอใจ  

๕) เดินทางในวันหยุดเสาร&-อาทิตย& ชมการแข�งขันกีฬา
ฟุตบอลแมตช&สําคัญ ๆ ได4ไม�เสียเวลาในการเดินทาง  

๖) ควรมีการร�วมมือกับสายการบินต4นทุนตํ่าเพ่ือสร4าง
โปรโมชั่นให4แก�นักท�องเท่ียว  



 

๑๔๙ 

  ๔) การท่ีสังคมโลกกําลังก4าวเข4าสู�สังคมผู4สูงอายุนั้นก็ทําให4ผู4สูงอายุหันมาดูแลตนเอง ออก
กําลังกายมากข้ึน๑๒๓  

  ๕) สังคมผู4สูงอายุไม�เก่ียวข4องกับการกีฬาโดยตรง เพราะรัฐต4องมีต4นทุนค�าใช4จ�ายในการ
ดูแลและเป7นจํานวนมาก๑๒๔  

  ๖) สังคมสูงอายุมีผลดีต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬา และกลุ�มของผู4สูงอายุต4องการพักผ�อน 
แสวงหากําไรให4ชีวิต ด4วยการเดินทางท�องเท่ียวและการเล�นกีฬาเป7นการพัฒนาศักยภาพของ
ผู4สูงอายุ๑๒๕  

  ๗) เป7นการส�งเสริมให4ผู4สูงอายุมีสุขภาพร�างกายท่ีแข็งแรง รักการออกกําลังกาย๑๒๖  
  ๘) ผู4สูงอายุจํานวนมากให4ความสําคัญกับสุขภาพและให4ความสนใจกับการท�องเท่ียวใน

เชิงกีฬาจํานวนมาก ประกอบการเติบโตของผู4สูงอายุท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต ๒๐ ล4านคน จํานวนนี้จึง
น�าจับตามอง๑๒๗  

  ๙) สําหรับสังคมผู4สูงอายุในอนาคตจะมี Sport City ท่ีจังหวัดบุรีรัมย& เตรียมสร4างข้ึน
เพ่ือให4ผู4สูงอายุมาท�องเท่ียว๑๒๘  

 ๑๐) สังคมกําลังก4าวเข4าสู�สังคมผู4สูงอายุมีผลโดยตรงต�อการท�องเท่ียว เพราะทําให4คนหัน
มาดูแลสุขภาพมากข้ึน๑๒๙  

  ๑๑) สังคมผู4สูงอายุเป7นช�วงเวลาท่ีบุคคลเหล�านั้นต4องการท�องเท่ียวพักผ�อนหย�อนใจ แต�
ยังคงรักสุขภาพของตนเองเป7นอย�างมาก การท�องเท่ียวเชิงกีฬาจึงเป7นสิ่งท่ีตอบสนองได4๑๓๐  

  ๑๒) สังคมผู4สูงอายุมีผลดีต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬาคือ ผู4สูงอายุมีกําลังในการซ้ือ จับจ�ายใช4
สอย ไม�ว�าจะเป7นท่ีพัก อาหาร การกิน สถานท่ีท่ีท�องเท่ียว การซ้ือของท่ีระลึก๑๓๑  

  ๑๓) แม4จะเป7นผู4 สู งอายุแต� ก็ยั ง เป7นกลุ�มประชากร ท่ี มี คุณภาพทางสังคม เป7น
กลุ�มเปcาหมายทางธุรกิจเป7นกลุ�มท่ีมีกําลังซ้ือ อีกท้ังเป7นกลุ�มท่ีมีเวลาในการแสวงหาสิ่งใหม� ๆ 
โดยเฉพาะการท�องเท่ียวเชิงกีฬา๑๓๒  

                                           
๑๒๓สัมภาษณ& นายกิตติเดช เก้ือกิตติวงศ&, ประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๒๔สัมภาษณ& ผู4ช�วยศาสตราจารย& ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร& ฝdาย

วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๒๕สัมภาษณ& นายสมปอง จันทรี, ผู4อํานวยการการกีฬาแห�งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย&, ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๒.     
๑๒๖สัมภาษณ& นายสัมพันธ& สนสุผล, ข4าราชการบํานาญสังกัด สพป.ขร.๓, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๒๗สัมภาษณ& นางจิราณี พูนนายม, ผู4อํานวยการกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียว

แห�งประเทศไทย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.   
๑๒๘สัมภาษณ& นายเนวิน ชิดชอบ, ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย& ยูไนเต็ด, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๒๙สัมภาษณ& นายบดินทร& เรืองสุขศรีวงศ&, นายกสมาคมธุรกิจท�องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๑๓๐สัมภาษณ& นายพิจิตร  บุญทัน, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒.    
๑๓๑สัมภาษณ& นางสาวเพ็ญศิริรัตน& อาจทวีกุล, ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๘ มกราคม 

๒๕๖๒.   ๑๓๒สัมภาษณ& นายธีรวัฒน& วุฒิคุณ, ผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.  



 

๑๕๐ 

 ๑๔) สังคมผู4สูงอายุมีผลต�อการท�องเท่ียว เพราะจะเป7นการกระตุ4นให4ผู4สูงอายุ มีการออก
กําลังกาย ทําให4มีสุขภาพแข็งแรงมากข้ึน๑๓๓  

 ๑๕) เม่ือสังคมโลกก4าวสู�สังคมผู4สูงอายุจะมีกระทบเชิงบวกและเชิงลบ ผู4สูงอายุต4องการ
การท�องเท่ียวท่ีได4ท้ังความสะดวกสบายและปลอดภัย ต4องการการคมนาคมท่ีสะดวกสบายและผู4ท่ี
สนใจการท�องเท่ียวเชิงกีฬาส�วนมากจะมีขีดความสามารถในการจ�ายสูง หากมองท่ีโอกาสจะเป7นการ
สร4างรายได4ให4กับการท�องเท่ียวเชิงกีฬามากข้ึน๑๓๔  

 ๑๖) อีก ๓ ปFข4างหน4าของประเทศไทยจะก4าวสู�สังคมผู4สูงอายุอย�างเต็มตัว และคือเป7น
กลุ�มเปcาหมายของการท�องเท่ียว แต�ต4องเลือกประเภทกีฬาท่ีเหมาะสมกับผู4สูงอายุ๑๓๕  

 ๑๗) การเข4าสู�สังคมผู4สูงอายุก็ต4องปรับตัวให4ทัน และสร4างบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญและ
รักในการดูแลผู4สูงวัย รวมท้ังจัดกิจกรรมท่ีผู4สูงวัยสามารถเข4าร�วมได4อย�างหลากหลายและเก่ียวข4องกับ
กีฬาได4จะส�งผลถึงเรื่องการใช4เวลาพักผ�อนในระยะยาวกว�านักท�องเท่ียวท่ัวไปได4๑๓๖ 
 สรุป การเติบโตของสังคมผู4สูงอายุท่ีมีการใช4สอยเพ่ือการท�องเท่ียว มีผลต�อการกําหนด
แนวทางในการพัฒนา การขับเคลื่อนการท�องเท่ียวเชิงกีฬา และการท�องเท่ียวในด4านอ่ืน ๆ แนว
กิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงกีฬาต4องมาพร4อมกับเรื่องของการรักษาพยาบาลและการดูแล หากสามารถ
สร4างบุคลากรท่ีมีความชํานาญในการดูแลผู4สูงวัย และการกิจกรรมท่ีผู4สูงวัยสามารถเข4าร�วมได4
หลากหลายจะส�งผลถึงเรื่องการใช4เวลาพักผ�อนในระยะยาวกว�านักท�องเท่ียวท่ัวไป เพราะกลุ�มของ
ผู4สูงอายุต4องการพักผ�อน แสวงหากําไรให4ชีวิต ด4วยการเดินทางท�องเท่ียวและการเล�นกีฬาเป7นการ
พัฒนาศักยภาพตนเองด4วย นอกจากนั้นกลุ�มคนเหล�านี้ยังมีกําลังในการซ้ือ จับจ�ายใช4สอย ไม�ว�าจะเป7น
ท่ีพัก อาหาร การกิน สถานท่ีท่ีท�องเท่ียว การซ้ือของท่ีระลึกด4วย และสามารถเขียนเป7นแผนภาพได4
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
๑๓๓ สัมภาษณ& นายธีระ คนชุม, ผู4อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤณ&อนุสรณ&), ๒๙ 

มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๓๔สัมภาษณ& ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.  
๑๓๕สัมภาษณ& นายสมชาย ชมพูน4อย, ผู4อํานวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียวแห�ง

ประเทศไทย, ๑๕ มกราคม ๖๒.   
๑๓๖สัมภาษณ& ผู4ช�วยศาสตราจารย& ดร.อนุวัต กระสังข&, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.   



 

๑๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๓ การเติบโตของสังคมผู4สูงอายุท่ีมีการใช4สอยเพ่ือการท�องเท่ียวจากการสัมภาษณ&เชิงลึก 
 

 ด�านการใช�เทคโนโลยีระหว%างการท%องเท่ียว  
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ&คือ “การใช4เทคโนโลยีระหว�างการท�องเท่ียวมีผลดีต�อการท�องเท่ียว

เชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย&” จากการสัมภาษณ&ผู4ให4ข4อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ คน ได4ผลการศึกษาดังนี้  
 ๑) เทคโนโลยีท่ีทันสมัยช�วยให4การติดต�อสื่อสาร รวมถึงประชาสัมพันธ&สินค4าและข4อมูล

ต�าง ๆ ได4อย�างง�ายดาย และรวดเร็ว ประชาชนสามารถเข4าถึงข4อมูลได4ทันต�อเหตุการณ&ท่ีเกิดข้ึน อีก
ท้ังยังสามารถพัฒนานําไปใช4เพ่ือให4เกิดประโยชน&และรายได4ของชุมชน/ท4องถ่ิน๑๓๗  

 ๒) เทคโนโลยีในป0จจุบันจะส�งผลดีในด4านการส�งเสริมการขาย การทําตลาด๑๓๘  
 ๓) เทคโนโลยีท่ีทันสมัยทําให4เกิดการเชื่อมโยงกันของข�าวและข4อมูลทําให4การท�องเท่ียว

เชิงกีฬา สามารถกระจายความเคลื่อนไหวได4อย�างท่ัวถึง รวดเร็ว ทําให4มีทางเลือกในการวางแผนการ
ท�องเท่ียวมากข้ึน๑๓๙  

 ๔) เทคโนโลยีมีการพัฒนาข�าวสารได4รวดเร็ว ผ�านระบบดิจิตอล ทุกคนสามารถเข4าถึงได4
ง�ายผ�านมือถือ๑๔๐  

 
 

                                           
๑๓๗สัมภาษณ& นายกฤษฎา แก4วสองเมือง, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๓๘สัมภาษณ& รองศาสตราจารย& ดร.สมาน งามสนิท, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒.     
๑๓๙สัมภาษณ& นายศักดิ์สิทธ์ิ ประหยัดรัตน&, รองประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๒ กุมภาพันธ& 

๒๕๖๒. 
๑๔๐สัมภาษณ& นายกิตติเดช เก้ือกิตติวงศ&, ประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.   

การเติบโตของ
สังคมผู4สูงอายุท่ี
มีการใช4สอยเพ่ือ
การท�องเท่ียว 

๑) มีผลต�อการกําหนดแนวทางในการพัฒนาและการ
ขับเคลื่อนการท�องเท่ียวเชิงกีฬา  

๒) ทําให4พัฒนากิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีมาพร4อมกับเรื่องของ
การรักษาพยาบาลและการดูแล 

๓) การใช4เวลาพักผ�อนในระยะยาวกว�านักท�องเท่ียวท่ัวไป 

๔) ผู4สูงอายุต4องการพักผ�อน แสวงหากําไรให4ชีวิต 

๕) มีกําลังในการซ้ือ จับจ�ายใช4สอย ไม�ว�าจะเป7นท่ีพัก อาหาร 
การกิน สถานท่ีท่ีท�องเท่ียว การซ้ือของท่ีระลึก 

๖) มีแผนในการสร4าง Sport City เพ่ือรองรับผู4สูงวัยมาเท่ียว
เชิงสุขภาพ 



 

๑๕๒ 

 ๕) เทคโนโลยีมีผลต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬา เพราะทําให4คนเข4าถึงข4อมูลและเกิดความ
สนใจมากยิ่งข้ึน๑๔๑  

 ๖) ความก4าวหน4าของเทคโนโลยี การสื่อสานและสารสนเทศ ทําให4เกิดการมีส�วนร�วม
รูปแบบใหม�ในการเล�นและชมกีฬาท่ีได4อรรถรสมากข้ึน๑๔๒  

 ๗) เทคโนโลยีเป7นป0จจัยท่ีสําคัญในการส�งเสริมการท�องเท่ียว๑๔๓  
 ๘) มีผลในยุคสังคม ๔.๐ ในการหาข4อมูลข�าวสาร ตลอดจนมี Application ในเรื่อง

สุขภาพและการออกกําลังกาย สนับสนุนการท�องเท่ียวเชิงกีฬาด4วย๑๔๔  
 ๙) เทคโนโลยีมีผลอย�างมากต�อการท�องเท่ียว เช�น Grab taxi การหาโรงแรม ประชาชน

สามารถแบ�งห4องให4แขกพัก B-Stay เป7นนโยบายของประธานสโมสรบุรีรัมย& ยูไนเต็ดเอง๑๔๕  
 ๑๐) มีผลดีในเรื่องการให4ข4อมูลด4านการท�องเท่ียว เส4นทางการท�องเท่ียว ท่ีพัก สะดวก

และรวดเร็วมากข้ึน๑๔๖  
 ๑๑) เทคโนโลยีมีผลต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬาอย�างแน�นอนเพราะองค&ประกอบดังกล�าวทํา

ให4เข4าใจ เข4าถึงและพัฒนาต�อยอดได4สะดวกยิ่งข้ึน๑๔๗  
  ๑๒) เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมีผลดีต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬาคือ สามารถสืบค4นข4อมูลได4อย�าง

ละเอียด มีรูปภาพให4เห็นถึงสถานท่ีจริง สิ่งอํานวยความสะดวกต�าง ๆ ทําให4สามารถตัดสินการ
เดินทางท�องเท่ียวได4ง�าย๑๔๘  

 ๑๓) เทคโนโลยี ท่ีก4าวหน4าย�อมส�งผลต�อการท�องเท่ียว ไม�ว�าโดยตรงหรือโดยอ4อม 
เนื่องจากเทคโนโลยีช�วยให4คนเข4าใจและเข4าถึง ได4อย�างครอบคลุม ทําให4แหล�งท�องเท่ียวกับ
นักท�องเท่ียวเข4าใกล4กันมากข้ึน๑๔๙  

 ๑๔) เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมีเพราะเป7นป0จจัยสําคัญในการส�งเสริมการท�องเท่ียว๑๕๐  
  ๑๕) เทคโนโลยีป0จจุบันถือว�ามีผลต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬามาก โดยเฉพาะการ

ประชาสัมพันธ&ผ�านสื่อต�างๆสามารถดึงดูดนักท�องเท่ียวได4อย�างไร4พรมแดน การใช4เทคโนโลยีรักษา

                                           
๑๔๑สัมภาษณ& ผู4ช�วยศาสตราจารย& ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร& ฝdาย

วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒.   
๑๔๒สัมภาษณ& นายสมปอง จันทรี, ผู4อํานวยการการกีฬาแห�งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย&, ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๒.    
๑๔๓สัมภาษณ& นายสัมพันธ& สนสุผล, ข4าราชการบํานาญสังกัด สพป.ขร.๓, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๔๔สัมภาษณ& นางจิราณี พูนนายม, ผู4อํานวยการกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียว

แห�งประเทศไทย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.   
๑๔๕สัมภาษณ& นายเนวิน ชิดชอบ, ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย& ยูไนเต็ด, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๔๖สัมภาษณ& นายบดินทร& เรืองสุขศรีวงศ&, นายกสมาคมธุรกิจท�องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  
 ๑๔๗สัมภาษณ& นายพิจิตร บุญทัน, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒.    

๑๔๘สัมภาษณ& นางสาวเพ็ญศิริรัตน& อาจทวีกุล, ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๘ มกราคม 
๒๕๖๒.   ๑๔๙สัมภาษณ& นายธีรวัฒน& วุฒิคุณ, ผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.  

๑๕๐สัมภาษณ& นายธีระ คนชุม, ผู4อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤณ&อนุสรณ&), ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๒.   



 

๑๕๓ 

ความปลอดภัย การใช4เทคโนโลยีในการบริหารงานบุคคล และการบริหารจัดการสถานท่ีท�องเท่ียว 
การจัดเก็บข4อมูล การสืบค4น การใช4เทคโนโลยีช�วยในการตัดสินใจ นับว�าเป7นผลดีต�อการจัดการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาท้ังสิ้น๑๕๑  

 ๑๖) เทคโนโลยีท่ีทันสมัยดีเป7นอย�างมากในยุค ๔.๐ โดยเฉพาะกีฬาเพ่ือสุขภาพ ต4อง
พยายามรณรงค& ประเภทกีฬาท่ีเหมาะสมกับผู4สูงวัยในป0จจุบันสู�อนาคตต�อไป๑๕๒  

  ๑๗) เทคโนโลยีท่ีทันสมัยช�วยให4การติดต�อสื่อสาร การค4นหาข4อมูลต�าง ๆ ได4อย�างง�ายดาย
และรวดเร็ว นักท�องเท่ียวสามารถเข4าถึงข4อมูลได4ทันต�อเหตุการณ& และกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนได4๑๕๓  
 สรุป การใช4เทคโนโลยีระหว�างการท�องเท่ียว เทคโนโลยีท่ีทันสมัยช�วยให4การติดต�อสื่อสาร 
รวมถึงประชาสัมพันธ&สินค4าและข4อมูลต�าง ๆ ได4อย�างสะดวกและรวดเร็ว เทคโนโลยีในป0จจุบันจะ
ส�งผลดีในด4านการส�งเสริมการขาย ทําการตลาด ทําให4สามารถกระจายความเคลื่อนไหวได4อย�างท่ัวถึง 
รวดเร็ว ทําให4มีทางเลือกในการวางแผนการท�องเท่ียวมากข้ึน เทคโนโลยีทําให4การเผยแพร�ข�าวสารได4
รวดเร็วผ�านระบบดิจิตอล ทุกคนสามารถเข4าถึงได4ง�ายผ�านมือถือทําให4คนเข4าถึงข4อมูลและเกิดความ
สนใจมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในยุคไทยแลนด& ๔.๐ การหาข4อมูลข�าวสารตลอดจนการมี Application 
ในเรื่องสุขภาพและการออกกําลังกายสิ่งต�าง ๆ เหล�านี้ล4วนสนับสนุนการท�องเท่ียวเชิงกีฬาด4วย 
รวมถึงการค4นหา Grab taxi การหาโรงแรม เส4นทางการท�องเท่ียวเป7นต4น และสามารถเขียนเป7น
แผนภาพได4ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๔ การใช4เทคโนโลยีระหว�างการท�องเท่ียวจากการสัมภาษณ&เชิงลึก 

                                           
๑๕๑สัมภาษณ& ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.  
๑๕๒สัมภาษณ& นายสมชาย ชมพูน4อย, ผู4อํานวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียวแห�ง

ประเทศไทย, ๑๕ มกราคม ๖๒.   
๑๕๓สัมภาษณ& ผู4ช�วยศาสตราจารย& ดร.อนุวัต กระสังข&, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.   

การใช4เทคโนโลยี
ระหว�างการ
ท�องเท่ียว 

๑) เทคโนโลยีช�วยให4การติดต�อสื่อสาร รวมถึงประชาสัมพันธ&
สินค4าและข4อมูลต�าง ๆ ได4สะดวก  

๒) ส�งผลดีในด4านการส�งเสริมการขาย ทําการตลาด  

๓) ทําให4มีทางเลือกในการวางแผนการท�องเท่ียวมากข้ึน  

๔) ทุกคนสามารถเข4าถึงได4ง�ายผ�านมือถือทําให4เข4าถึงข4อมูล
และเกิดความสนใจกีฬามากยิ่งข้ึน   

๕) การหาข4อมูลข�าวสาร ตลอดจนเรื่องสุขภาพและการออก
กําลังกาย 

๖) ค4นหา Grab taxi การหาโรงแรม เส4นทางการท�องเท่ียว 



 

๑๕๔ 

 ด�านนักท%องเท่ียวมุ%งเน�นประสบการณ�  
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ&คือ “การท่ีนักท�องเท่ียวเดินทางท�องเท่ียวเพ่ือมุ�งเน4นประสบการณ&

ส�งผลต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย&” จากการสัมภาษณ&ผู4ให4ข4อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ คน 
ได4ผลการศึกษาดังนี้  

  ๑) การท่ีนักท�องเท่ียวเดินทางท�องเท่ียวเพ่ือมุ�งเน4นประสบการณ&ทําให4มีกลุ�มนักท�องเท่ียว
กลุ�มเปcาหมายใหม� ๆ เข4ามาท�องเท่ียวเพ่ือหาประสบการณ&ในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย&มากยิ่งข้ึน ทําให4
จังหวัดต4องกําหนดแนวทางหรือมาตรการในการรองรับกลุ�มนักท�องเท่ียวให4ครอบคลุมทุก
กลุ�มเปcาหมาย๑๕๔  

 ๒) นักท�องเท่ียวเดินทางท�องเท่ียวเพ่ือมุ�งเน4นประสบการณ&ส�งผลต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬา
แน�นอนเพราะจะทําให4ได4ประสบการณ&ใหม� ๆ เพ่ิมมากข้ึน๑๕๕  

 ๓) อันท่ีจริงการเดินทางท�องเท่ียวเพ่ือมุ�งเน4นประสบการณ&ไม�ได4ส�งผลกระทบต�อการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาเลย เนื่องจากท้ังสองส�วนต�างก็ผสมกลมกลืนในกันและกัน เพราะการเดินทาง
ท�องเท่ียวไม�ได4มีแค�ผู4ต4องการได4ประสบการณ&ทางกีฬาเท�านั้น หากแต�ยังรวมไปถึงครอบครัวท่ีไม�ได4
ต4องการออกกําลังกาย แต�ก็สามารถเลือกพักผ�อน กิจกรรมบันเทิงอ่ืน ๆ ร�วมไปด4วยได4๑๕๖  

 ๔) การท่ีนักท�องเท่ียวเดินทางท�องเท่ียวเพ่ือมุ�งเน4นประสบการณ&นั้นทําให4ป0จจุบันนี้
นักท�องเท่ียวมีการเดินทางเพ่ือมาท�องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย&เพ่ิมมากข้ึนทุกปF จึงทําให4เกิดแลนด&มาร&ก
ใหม�ตามมาจํานวนมาก๑๕๗  

  ๕) การท่ีนักท�องเท่ียวเดินทางท�องเท่ียวเพ่ือมุ�งเน4นประสบการณ&ส�งผลดีต�อการท�องเท่ียว
เชิงกีฬา โดยเฉพาะกลุ�มผู4ท่ีสนใจกีฬาเป7นพิเศษ๑๕๘  

 ๖) นักท�องเท่ียวป0จจุบันนี้ส�วนหนึ่งเดินทางท�องเท่ียวเพ่ือค4นหาประสบการณ&ใหม� ๆ ดังนั้น
การท�องเท่ียวเชิงกีฬาจึงเป7นสิ่งท่ีตอบสนองได4เพราะได4เล�น ได4ชมกีฬาและยังได4ชมวิถีชีวิตของท4องถ่ิน
นั้น ๆ ด4วย๑๕๙  

 ๗) การท่ีนักท�องเท่ียวเดินทางท�องเท่ียวเพ่ือมุ�งเน4นประสบการณ&มีผลต�อการท�องเท่ียวทํา
ให4นักท�องเท่ียวอยากเข4ามาสัมผัสบรรยากาศ การท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย&๑๖๐  

                                           
๑๕๔สัมภาษณ& นายกฤษฎา แก4วสองเมือง, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๕๕สัมภาษณ& รองศาสตราจารย& ดร.สมาน งามสนิท, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒.      
๑๕๖สัมภาษณ& นายศักดิ์สิทธ์ิ ประหยัดรัตน&, รองประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๒ กุมภาพันธ& 

๒๕๖๒.  
๑๕๗สัมภาษณ& นายกิตติเดช เก้ือกิตติวงศ&, ประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๕๘สัมภาษณ& ผู4ช�วยศาสตราจารย& ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร& ฝdาย

วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๕๙สัมภาษณ& นายสมปอง จันทรี, ผู4อํานวยการการกีฬาแห�งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย&, ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๒.    
๑๖๐สัมภาษณ& นายสัมพันธ& สนสุผล, ข4าราชการบํานาญสังกัด สพป.ขร.๓, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  



 

๑๕๕ 

 ๘) นอกจากประสบการณ&ด4านการท�องเท่ียว กลุ�มนักท�องเท่ียวเชิงกีฬาจะได4ประสบการณ&
ในการรู4จักภูมิประเทศ ระดับความอยากง�ายของสนามแข�งในทุกรูปแบบ อาทิ จักรยาน กอล&ฟ ไต�ผา 
เป7นต4น๑๖๑  

 ๙) สําหรับนักท�องเท่ียวท่ีเน4นหาประสบการณ&ก็น�าจะได4ประสบการณ&ท่ีดี และจะได4
ประสบการณ&ในระดับโลก ซ่ึงแตกต�างจากสนามอ่ืน ๆ๑๖๒  

 ๑๐) การท่ีนักท�องเท่ียวเดินทางท�องเท่ียวเพ่ือมุ�งเน4นประสบการณ&ส�งผลโดยตรง เพราะว�า
การท�องเท่ียวเชิงกีฬา การแข�งขันในแต�ละครั้ง ผลแพ4 ชนะ ก็เหมือนกัน ประสบการณ&ในแต�ละครั้งจะ
แตกต�างกันออกไป๑๖๓  

 ๑๑) การท่ีนักท�องเท่ียวเดินทางท�องเท่ียวเพ่ือมุ�งเน4นประสบการณ&ส�งผลต�อการท�องเท่ียว
เชิงกีฬาแน�นอนเพราะประสบการณ&เกิดข้ึนได4ทุกโอกาส๑๖๔  

  ๑๒) นักท�องเท่ียวเดินทางท�องเท่ียวเพ่ือมุ�งเน4นประสบการณ& มีความโหยหาสิ่งแปลกใหม� 
สิ่งท่ีเมืองไทยยังไม�มี ซ่ึงส�งผลต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬา ทําให4อยากมาลองสัมผัสสนามแข�งขันท่ีมี
มาตรฐานระดับโลกแห�งเดียวในประเทศไทย๑๖๕  

 ๑๓) การมีนักท�องเท่ียวเดินทางมาท�องเท่ียวไม�ว�าจะด4วยจุดประสงค&ใด แต�นั้นก็ย�อมส�งผล
ต�อการท�องเท่ียวนั้น ๆ ไม�มากก็น4อย ในด4านการท�องเท่ียวย�อมได4รับประสบการณ&จากนักท�องเท่ียว 
ตัวนักท�องเท่ียวเองก็จะได4รับประสบการณ&จากการท�องเท่ียวนั้น ๆ ด4วยเช�นกัน ประสบการณ&ของอีก
ฝdายหนึ่งย�อมส�งผลต�อการพัฒนาอีกฝdายด4วย๑๖๖  

  ๑๔) การท่ีนักท�องเท่ียวเดินทางท�องเท่ียวเพ่ือมุ�งเน4นประสบการณ&มีผลต�อการท�องเท่ียว 
เพราะเป7นการสร4างแรงจูงใจให4นักท�องเท่ียว อยากเข4ามาสัมผัสบรรยากาศการท�องเท่ียวด4านกีฬา 
นันทนาการ หรือการท�องเท่ียวเชิงเกษตร สินค4าโอทอปในชุมชนมากยิ่งข้ึน๑๖๗  

 ๑๕) ถือว�าเป7นผลดีต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬาส�วนหนึ่ง ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับการนําเสนอของ
ผู4จัดการท�องเท่ียว จะต4องนําเสนอข4อมูลข�าวสารท่ีสามารถดึงดูดนักท�องเท่ียวได4 ซ่ึงจะมีผลต�อการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการท�องเท่ียวของนักท�องเท่ียว๑๖๘  

                                           
๑๖๑สัมภาษณ& นางจิราณี พูนนายม, ผู4อํานวยการกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียว

แห�งประเทศไทย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.   
๑๖๒สัมภาษณ& นายเนวิน ชิดชอบ, ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย& ยูไนเต็ด, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๖๓ สัมภาษณ& นายบดินทร& เรืองสุขศรีวงศ&, นายกสมาคมธุรกิจท�องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๑๖๔สัมภาษณ& นายพิจิตร บุญทัน, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒.    
๑๖๕สัมภาษณ& นางสาวเพ็ญศิริรัตน& อาจทวีกุล, ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๘ มกราคม 

๒๕๖๒.   ๑๖๖สัมภาษณ& นายธีรวัฒน& วุฒิคุณ, ผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.   
๑๖๗สัมภาษณ& นายธีระ คนชุม, ผู4อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤณ&อนุสรณ&), ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๒.   
๑๖๘สัมภาษณ& ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.  



 

๑๕๖ 

 ๑๖) การท่ีนักท�องเท่ียวเดินทางท�องเท่ียวเพ่ือมุ�งเน4นประสบการณ&ทําให4ป0จจุบันเกิดการ
ท�องเท่ียวในเชิงสันทนาการ ประเภทกีฬาก็ได4รับความนิยม ผนวกกับนักท�องเท่ียวได4เป7นอย�างดี เช�น 
เดิน วิ่งมาราธอน จักรยาน เดินปdา กอล&ฟ เป7นต4น๑๖๙  

 ๑๗) การเดินทางท�องเท่ียวเพ่ือมุ�งเน4นประสบการณ&อาจจะเก่ียวข4องกับครอบครัวและ
ผู4ติดตามด4วย บางทีไม�ได4ต4องการออกกําลังกาย แต�ก็สามารถเลือกพักผ�อน กิจกรรมบันเทิงอ่ืน ๆ ร�วม
ไปด4วยกันได4๑๗๐ 
 สรุป นักท�องเท่ียวมุ�งเน4นประสบการณ& ทําให4มีกลุ�มนักท�องเท่ียวกลุ�มเปcาหมายใหม� ๆ เข4า
มาท�องเท่ียวเพ่ือหาประสบการณ&ในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย&มากยิ่งข้ึน ทําให4จังหวัดต4องกําหนดแนวทาง
หรือมาตรการในการรองรับกลุ�มนักท�องเท่ียวให4ครอบคลุมทุกกลุ�มเปcาหมาย การเดินทางท�องเท่ียว
ไม�ได4มีแค�ต4องการได4ประสบการณ&ทางกีฬาเท�านั้น หากแต�ยังรวมไปถึงครอบครัวท่ีไม�ได4ต4องการออก
กําลังกาย แต�ก็สามารถเลือกพักผ�อน กิจกรรมบันเทิงอ่ืน ๆ ร�วมไปด4วยได4 นอกจากประสบการณ&ด4าน
การท�องเท่ียว กลุ�มนักท�องเท่ียวเชิงกีฬาจะได4ประสบการณ&ในการรู4จักภูมิประเทศ ระดับความยากง�าย
ของสนามแข�งในทุกรูปแบบ อาทิ จักรยาน กอล&ฟ ไต�ผา ได4ชมวิถีชีวิตของท4องถ่ิน สัมผัสบรรยากาศ
การท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย& ได4มาลองสัมผัสสนามแข�งขันท่ีมีมาตรฐานระดับโลกแห�งเดียวใน
ประเทศไทย รวมท้ังกิจกรรมนันทนาการ หรือการท�องเท่ียวเชิงเกษตร สินค4าโอทอปในชุมชนมาก
ยิ่งข้ึนด4วย และสามารถเขียนเป7นแผนภาพได4ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔.๑๕ นักท�องเท่ียวมุ�งเน4นประสบการณ&จากการสัมภาษณ&เชิงลึก 

                                           
๑๖๙สัมภาษณ& นายสมชาย ชมพูน4อย, ผู4อํานวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียวแห�ง

ประเทศไทย, ๑๕ มกราคม ๖๒.   
๑๗๐สัมภาษณ& ผู4ช�วยศาสตราจารย& ดร.อนุวัต กระสังข&, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.   

นักท�องเท่ียว
มุ�งเน4น

ประสบการณ& 

๑) ทําให4มีกลุ�มนักท�องเท่ียวเปcาหมายใหม� ๆ เข4ามาท�องเท่ียว
เพ่ือหาประสบการณ&ในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย&  

๒) ทําให4จังหวัดต4องกําหนดแนวทางหรือมาตรการในการ
รองรับกลุ�มนักท�องเท่ียวให4ครอบคลุมทุกกลุ�มเปcาหมาย 

๓) ครอบครัวท่ีไม�ได4ต4องการออกกําลังกาย แต�ก็สามารถ
เลือกพักผ�อนกิจกรรมบันเทิงอ่ืน ๆ ร�วมไปด4วย 

๔) ได4รู4จักภูมิประเทศ ชมวิถีชีวิตของท4องถ่ิน สัมผัส
บรรยากาศการท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย&  

๕) ได4ชมกิจกรรมนันทนาการ การท�องเท่ียวเชิงเกษตร สินค4า
โอทอปในชุมชน  

๖) ได4มาลองสัมผัสสนามแข�งขันท่ีมีมาตรฐานระดับโลกแห�ง
เดียวในประเทศไทย 



 

๑๕๗ 

 ด�านแนวโน�มการเปล่ียนแปลงเชิงรูปแบบการท%องเท่ียว 
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ&คือ “นักท�องเท่ียวมีแนวโน4มการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�องเท่ียว
มากส�งผลต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย&” จากการสัมภาษณ&ผู4ให4ข4อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ 
คน ได4ผลการศึกษาดังนี้ 
  ๑) รูปแบบการท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย&ยังเน4นหนักในด4านการท�องเท่ียวเชิงกีฬา 
ควบคู�กับการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และการท�องเท่ียวเชิงธรรมชาติ/วิถีชุมชน ดังนั้นการท่ี
นักท�องเท่ียวเข4ามาท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย&ก็สามารถเลือกรูปแบบการท�องเท่ียวท่ีหลากหลาย 
รวมถึงยังสามารถเดินทางท�องเท่ียวท่ีหลากหลาย รวมถึงยังสามารถเดินทางท�องเท่ียวต�อเนื่องไปยัง
จังหวัดข4างเคียง รวมถึงประเทศข4างเคียงด4วย๑๗๑  
  ๒) นักท�องเท่ียวมีแนวโน4มการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�องเท่ียวไม�น�าจะมีผลต�อการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย&๑๗๒  
  ๓) การท�องเท่ียวเชิงกีฬาเป7นกีฬาท่ีชัดเจนมากข้ึนเม่ือเทียบกับสมัยก�อน ดังนั้นการท่ี
แนวโน4มการท�องเท่ียวถูกแบ�งออกจากกัน ทําให4ง�ายต�อการสร4างแหล�งท�องเท่ียวท่ีตอบสนอง
กลุ�มเปcาหมายเฉพาะได4๑๗๓  
  ๔) แนวโน4มนักท�องเท่ียวป0จจุบันเป7นการเดินทางเอง ผลกระทบท่ีเห็นชัดคือ โรงแรมท่ีพัก
และร4านอาหาร๑๗๔  
  ๕) การท่ีนักท�องเท่ียวมีแนวโน4มการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�องเท่ียวนั้นอาจทําให4การ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬามีผู4ท�องเท่ียวจํานวนน4อยลง เพราะจํากัดเฉพาะกลุ�ม๑๗๕  
  ๖) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�องเท่ียวส�งผลต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬา เพราะฉะนั้น
หน�วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ต4องมีการพัฒนา การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รูปแบบ ระบบ ไปตาม
บริบทหรือความต4องการของนักท�องเท่ียว๑๗๖  
  ๗) นักท�องเท่ียวมีแนวโน4มการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�องเท่ียวจะทําให4นักท�องเท่ียวรัก
การเล�นกีฬา รักการออกกําลังกายมากข้ึน๑๗๗  

                                           
๑๗๑สัมภาษณ& นายกฤษฎา แก4วสองเมือง, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๗๒สัมภาษณ& รองศาสตราจารย& ดร.สมาน งามสนิท, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒.    
๑๗๓สัมภาษณ& นายศักดิ์สิทธ์ิ ประหยัดรัตน&, รองประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๒ กุมภาพันธ& 

๒๕๖๒. 
๑๗๔สัมภาษณ& นายกิตติเดช เก้ือกิตติวงศ&, ประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.    
๑๗๕ สัมภาษณ& ผู4ช�วยศาสตราจารย& ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร& ฝdาย

วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗๖สัมภาษณ& นายสมปอง จันทรี, ผู4อํานวยการการกีฬาแห�งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย&, ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๒.    
๑๗๗สัมภาษณ& นายสัมพันธ& สนสุผล, ข4าราชการบํานาญสังกัด สพป.ขร.๓, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  



 

๑๕๘ 

  ๘) Trend ในการท�องเท่ียวเชิงกีฬาอยู�ในกระแสต�อเนื่อง และมีการจัดการท�องเท่ียวเชิง
กีฬาอยู�สมํ่าเสมอ แนวโน4มในการเปลี่ยนแปลงน�าจะน4อย เพราะกลุ�มตลาดท่ีมี Volume ค�อนข4าง
สูง๑๗๘  
 ๙) นักท�องเท่ียวมีแนวโน4มการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�องเท่ียวส�งผลดีให4นักท�องเท่ียว
นอกจากจะเท่ียวเชิงประวัติศาสตร&อย�างเดียว ทําให4การท�องเท่ียวแบบมี Activity ร�วมด4วยต�างจาก
สนามอ่ืน ๆ ท่ีสนามดูเหมือนมีชีวิต มีการเล�นกีฬาและค4าขายอ่ืน ๆ อยู�ตลอด๑๗๙  
  ๑๐) นักท�องเท่ียวมีแนวโน4มการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�องเท่ียวส�งผลในเรื่องของการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาในแต�ละปF ก็จะมีการเปลี่ยนแปลง ปรับรูปแบบตามความต4องการของนักท�องเท่ียว
ทุกปF๑๘๐  
  ๑๑) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�องเท่ียวของการท�องเท่ียวมีผลต�อการท�องเท่ียวใน
ลักษณะท่ีหลากหลายไม�เฉพาะการท�องเท่ียวเชิงกีฬา๑๘๑  
  ๑๒) นักท�องเท่ียวมีแนวโน4มการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�องเท่ียวอาจมีผลกระทบต�อ
การท�องเท่ียวเชิงกีฬาบ4างเล็กน4อย เนื่องจากนักท�องเท่ียวต4องการประสบการณ&สิ่งแปลกใหม�ท่ียังไม�
เคยได4สัมผัส บางสถานท่ีเคยมาแล4วก็อยากจะไปเยี่ยมเยือนสถานท่ีใหม� ๆ๑๘๒  
  ๑๓) เม่ือนักท�องเท่ียวให4ความสนใจต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬามากข้ึน และเริ่มออกเดินทาง
เพ่ือการท�องเท่ียวรูปแบบนี้ต�างจากเม่ือก�อนท่ีการดูกีฬาอาจจะเป7นสิ่งท่ีไกลตัว ดูแค�ผ�านสื่อต�าง ๆ ก็
พอแล4ว๑๘๓  
  ๑๔) นักท�องเ ท่ียวมีแนวโน4มการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�องเ ท่ียวมีผล ทําให4
นักท�องเท่ียว (ประชาชน) รักกีฬา รักการออกกําลังกายมากข้ึน๑๘๔  
  ๑๕) แน�นอนว�าทุกสิ่งอย�างต4องมีการเปลี่ยนแปลงการท�องเท่ียวก็เช�นกัน นักท�องเท่ียว
ต4องการรูปแบบการท�องเท่ียวท่ีหลากหลายซ่ึงนั่นคือโอกาสท่ีเราจะต4องพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา
ให4โดดเด�นเป7นตัวเลือกต4น ๆ สําหรับนักท�องเท่ียวท่ีต4องการเปลี่ยนแนวการท�องเท่ียว๑๘๕  
 

                                           
๑๗๘สัมภาษณ& นางจิราณี พูนนายม, ผู4อํานวยการกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียว

แห�งประเทศไทย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.   
๑๗๙สัมภาษณ& นายเนวิน ชิดชอบ, ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย& ยูไนเต็ด, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒.    
๑๘๐สัมภาษณ& นายบดินทร& เรืองสุขศรีวงศ&, นายกสมาคมธุรกิจท�องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๑๘๑สัมภาษณ& นายพิจิตร  บุญทัน, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒.    
๑๘๒สัมภาษณ& นางสาวเพ็ญศิริรัตน& อาจทวีกุล, ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๘ มกราคม 

๒๕๖๒.   ๑๘๓สัมภาษณ& นายธีรวัฒน& วุฒิคุณ, ผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๘๔สัมภาษณ& นายธีระ คนชุม, ผู4อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤณ&อนุสรณ&), ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๒.   
๑๘๕สัมภาษณ& ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.  



 

๑๕๙ 

  ๑๖) นักท�องเท่ียวมีแนวโน4มการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�องเท่ียวอาจมีผลต�อการ
ท�องเท่ียว แต�ต4องกระตุ4น ส�งเสริมและประชาสัมพันธ& ท�องเท่ียวประเภทกีฬาเพ่ือให4การท�องเท่ียว 
อย�างมีกลยุทธ& นําไปสู�ความนิยมในอนาคตต�อไป๑๘๖  
  ๑๗) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�องเท่ียวส�งผลต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬาแน�นอน
เพราะฉะนั้นหน�วยงานต4องมีการพัฒนา การปรับปรุง รูปแบบไปตามบริบทหรือความต4องการของ
นักท�องเท่ียวป0จจุบัน๑๘๗ 
 สรุป แนวโน4มการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบการท�องเท่ียว รูปแบการท�องเท่ียวของจังหวัด
บุรีรัมย&ยังเน4นหนักในด4านการท�องเท่ียวเชิงกีฬา ควบคู�กับการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และการ
ท�องเท่ียวเชิงธรรมชาติ/วิถีชุมชน ดังนั้นการท่ีนักท�องเท่ียวเข4ามาท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย&ก็
สามารถเลือกรูปแบบการท�องเท่ียวท่ีหลากหลาย รวมถึงยังสามารถเดินทางท�องเท่ียวท่ีหลากหลาย 
รวมถึงยังสามารถเดินทางท�องเท่ียวต�อเนื่องไปยังจังหวัดข4างเคียง รวมถึงประเทศข4างเคียงด4วย 
นอกจากนั้นทําให4นักท�องเท่ียวรักการเล�นกีฬา รักการออกกําลังกาย และปรับรูปแบบตามความ
ต4องการของนักท�องเท่ียวทุกปF รวมท้ังกระตุ4น ส�งเสริมและประชาสัมพันธ& ท�องเท่ียวประเภทกีฬา
อย�างมีกลยุทธ& นําไปสู�ความนิยมในอนาคตต�อไป และสามารถเขียนเป7นแผนภาพได4ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๖ แนวโน4มการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบการท�องเท่ียวจากการสัมภาษณ&เชิงลึก 
 
                                           

๑๘๖สัมภาษณ& นายสมชาย ชมพูน4อย, ผู4อํานวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียวแห�ง
ประเทศไทย, ๑๕ มกราคม ๖๒.   

๑๘๗สัมภาษณ& ผู4ช�วยศาสตราจารย& ดร.อนุวัต กระสังข&, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.   

แนวโน4มการ
เปลี่ยนแปลงเชิง

รูปแบบการ
ท�องเท่ียว 

๑) นักท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย&สามารถเลือกรูปแบบ
การท�องเท่ียวท่ีหลากหลาย  

๒) สามารถเดินทางท�องเท่ียวท่ีหลากหลายต�อเนื่องไปยัง
จังหวัดข4างเคียง รวมถึงประเทศข4างเคียง  

๓) ทําให4นักท�องเท่ียวรักการเล�นกีฬา รักการออกกําลังกาย 

๔) ทําให4มีการปรับปรุงรูปแบบตามความต4องการของ
นักท�องเท่ียวทุกปF  

๕) กระตุ4น ส�งเสริมและประชาสัมพันธ&การท�องเท่ียวเชิงกีฬา
อย�างมีกลยุทธ& นําไปสู�ความนิยมในอนาคต  
 
๖) ควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รูปแบบ ระบบ ไปตาม
บริบทหรือความต4องการของนักท�องเท่ียว 
 



 

๑๖๐ 

 ๒.๒ ป จจัยด�านการมีส%วนร%วม 
 ด�านการร%วมตัดสินใจ  
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ&คือ “การมีส�วนร�วมในการแสดงความคิด เสนอแนะในการจัดการ
ท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย& เพ่ือนําไปสู�กระบวนการวางแผน และตัดสินใจ” จากการสัมภาษณ&ผู4ให4
ข4อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ คน ได4ผลการศึกษาดังนี้   
  ๑) ในฐานะผู4บริหารจังหวัดบุรีรัมย& ได4มีส�วนร�วมในการนําเสนอความคิดเห็นและผลักดัน
ให4ชุมชน/ท4องถ่ิน เข4ามามีส�วนร�วมในการจัดการท�องเท่ียวในทุกระดับ เพ่ือรองรับนักท�องเท่ียวได4
อย�างครอบคลุม รวมถึงการสร4างความตระหนักให4ชุมชน/ท4องถ่ิน เห็นความสําคัญของการมีส�วนร�วม
ในการพัฒนา๑๘๘  
  ๒) ในฐานะนักธุรกิจและคณะกรรมการของหอการค4าจังหวัด ทําให4มีส�วนในการเสนอแนะ
การจัดการท�องเท่ียวเชิงกีฬาและได4มีส�วนในการจัดกิจกรรมให4ดีข้ึนกว�าท่ีผ�านมา๑๘๙  
 ๓) ด4านการร�วมตัดสินใจนั้นมีการเสนอแนวทางการพัฒนาแหล�งชุมชนแต�ละแห�ง พัฒนา
จุดเด�นของท4องถ่ินในแต�ละชุมชนเป7นจุดขาย เป7นชุมชนนวัตวิถี๑๙๐  
  ๔) การมีส�วนร�วมในการแสดงความคิด เสนอแนะในการจัดการท�องเท่ียว มุมมองเพ่ือ
นําไปสู�การวางแผน และการตัดสินใจ ในฐานะท่ีเป7นหน�วยงานรัฐวิสาหกิจเป7นยุทธศาสตร&ท่ีสําคัญชอง 
การกีฬาแห�งประเทศไทย๑๙๑  
  ๕) ด4านการร�วมตัดสินใจมีน4อยมาก แต�ก็ได4สะท4อนแนวคิดบ4าง ท่ีมีโอกาสด4านการส�งเสริม
การกีฬาลงสู�ชุมชนชนบท๑๙๒  
  ๖) การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยส�งเสริมให4เกิดการท�องเท่ียวไปสู�ชุมชน เพ่ือกระจาย
รายได4 จากการท�องเท่ียวไปยังชุมชนโดยตรง ตลอดจนมีการจัดทํา VOS-Voice of Stakeholders และ 
VOS-Voice of Customers เพ่ือจัดทําแผนการท�องเท่ียวในแต�ละปF๑๙๓  
  ๗) ด4านการร�วมตัดสินใจเราต4องมีการให4โอกาสของชุมชนท่ีมีแหล�งท�องเท่ียวได4เสนอแนะ
โครงการ เพ่ือพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวให4มีศักยภาพ๑๙๔  
  ๘) สํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัด เป7นหน�วยงานท่ีมีภารกิจโดยตรงด4านการ
ท�องเท่ียวและกีฬาในการส�งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด4านกรท�องเท่ียว และกีฬาเป7นหน�วยงานท่ีให4

                                           
๑๘๘สัมภาษณ& นายกฤษฎา แก4วสองเมือง, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๘๙สัมภาษณ& นายศักดิ์สิทธ์ิ ประหยัดรัตน&, รองประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๒ กุมภาพันธ& 

๒๕๖๒. 
๑๙๐สัมภาษณ& นายกิตติเดช เก้ือกิตติวงศ&, ประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๙๑สัมภาษณ& นายสมปอง จันทรี, ผู4อํานวยการการกีฬาแห�งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย&, ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๒.    
๑๙๒สัมภาษณ& นายสัมพันธ& สนสุผล, ข4าราชการบํานาญสังกัด สพป.ขร.๓, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.    
๑๙๓สัมภาษณ& นางจิราณี พูนนายม, ผู4อํานวยการกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียว

แห�งประเทศไทย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.   
๑๙๔สัมภาษณ& นายเนวิน ชิดชอบ, ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย& ยูไนเต็ด, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒.  



 

๑๖๑ 

ความรู4ด4านการท�องเท่ียวด4านต�าง ๆ เช�น การจัดอบรม/สัมมนา การจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชน เป7นต4น๑๙๕  
 ๙) ด4านการร�วมตัดสินใจมีส�วนร�วมในการให4คําแนะนํา ในการประชุมวางแผนการจัดการ
ท�องเท่ียวทุกกิจกรรม เพ่ือให4หน�วยงานเจ4าของเรื่องนําไปพัฒนาการจัดการของตนเอง๑๙๖  
 ๑๐) ด4านการร�วมตัดสินใจมีเพราะเป7นผู4บริหารโรงเรียน จึงเป7นผู4มีส�วนร�วมในการจัดการ
ทําแผนกลยุทธ&กิจกรรม การส�งเสริมการกีฬาให4กันเยาวชนในโรงเรียน๑๙๗  
 ๑๑) ด4านการร�วมตัดสินใจนั้นได4มีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัด
ประเภทกีฬาให4มีความครอบคลุมประเภทกีฬา๑๙๘  
 ๑๒) โอกาสในหลายเวที ท้ังวางแผน ส�งเสริม สนับสนุนการท�องเท่ียวโดยชุมชน ก�อให4เกิด
แหล�งท�องเท่ียวชุมชนท่ีมีศักยภาพต�อไป๑๙๙ 
 ๑๓) ด4านการร�วมตัดสินใจนั้นควรนําประสบการณ&แนวทางในการพัฒนาการท�องเท่ียว 
ชุมชนให4กับผู4นําของชุมชนไปปรับปรุงให4ตรงตามความต4องการของนักท�องเท่ียว๒๐๐  
 ๑๔) การจัดการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของชุมชนต4องเติบโตไปพร4อมกับการท�องเท่ียวระดับ
การท�องเท่ียวในระดับอําเภอ/จังหวัด/ประเทศ (ทุกระดับ) เพราะจะทําให4เกิดความต�อเนื่องและยั่งยืน
ต�อไป๒๐๑  
 สรุป การร�วมตัดสินใจ ได4มีส�วนร�วมในการนําเสนอความคิดเห็นและผลักดันให4ชุมชน/
ท4องถ่ิน เข4ามามีส�วนร�วมในการจัดการท�องเท่ียวในทุกระดับ เพ่ือรองรับนักท�องเท่ียวได4อย�าง
ครอบคลุม รวมถึงการสร4างความตระหนักให4ชุมชน/ท4องถ่ิน เห็นความสําคัญของการมีส�วนร�วมในการ
พัฒนา มีส�วนในการเสนอแนะการจัดการท�องเท่ียวเชิงกีฬาและได4มีส�วนในการจัดกิจกรรมให4ดีข้ึนกว�า
ท่ีผ�านมา มีการเสนอแนวทางการพัฒนาแหล�งชุมชนแต�ละแห�ง พัฒนาจุดเด�นของท4องถ่ินในแต�ละ
ชุมชนเป7นจุดขาย เป7นชุมชนนวัตวิถี มีการจัดทํา VOS-Voice of Stakeholders และ VOS-Voice 
of Customers เพ่ือจัดทําแผนการท�องเท่ียวในแต�ละปF และสามารถเขียนเป7นแผนภาพได4ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
๑๙๕สัมภาษณ& นางสาวเพ็ญศิริรัตน& อาจทวีกุล, ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๘ มกราคม 

๒๕๖๒.   ๑๙๖สัมภาษณ& นายธีรวัฒน& วุฒิคุณ, ผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๙๗สัมภาษณ& นายธีระ คนชุม, ผู4อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤณ&อนุสรณ&), ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๒.   
๑๙๘สัมภาษณ& ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.  
๑๙๙สัมภาษณ& นายสมชาย ชมพูน4อย, ผู4อํานวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียวแห�ง

ประเทศไทย, ๑๕ มกราคม ๖๒.   
๒๐๐สัมภาษณ& นายบดินทร& เรืองสุขศรีวงศ&, นายกสมาคมธุรกิจท�องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๒๐๑สัมภาษณ& นายพิจิตร  บุญทัน, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒.    



 

๑๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๗ การร�วมตัดสินใจจากการสัมภาษณ&เชิงลึก 
 
 ด�านร%วมพัฒนา  
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ&คือ “การมีส�วนร�วมและสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมทางการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย& เพ่ือให4บรรลุผลตามวัตถุประสงค&ท่ีวางไว4” จากการสัมภาษณ&ผู4ให4
ข4อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ คน ได4ผลการศึกษาดังนี้  
 ๑) ในฐานะผู4บริหารจังหวัดบุรีรัมย&มีส�วนร�วมในการผลักดันในทุกกิจกรรม/ประเพณี ท่ี
เกิดข้ึนในจังหวัดบุรีรัมย& เพ่ือให4ประสบผลสําเร็จและท่ีสําคัญอย�างยิ่งคือประชาชน/ท4องถ่ิน ได4รับ
ประโยชน&จากทุก ๆ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนด4วย๒๐๒  
 ๒) ด4านการร�วมพัฒนานั้นมีหลายบทบาทท้ังในฐานะกรรมการจัดกิจกรรม ผู4เข4าร�วม
กิจกรรม ตลอดจนการเป7นสปอนเซอร&หลายงานกิจกรรม ซ่ึงยังต4องมีการพัฒนารูปแบบและการจัด
กิจกรรมให4ดีข้ึนกว�าท่ีผ�านมา๒๐๓  
  ๓) ด4านการพัฒนาวางแผนและร�วมมือกับหน�วยงานในจังหวัด มีท้ังการระดมสมองและ
สรรพกําลังร�วมกัน๒๐๔  
 
 

                                           
๒๐๒สัมภาษณ& นายกฤษฎา แก4วสองเมือง, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๐๓สัมภาษณ& นายศักดิ์สิทธ์ิ ประหยัดรัตน&, รองประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๒ กุมภาพันธ& 

๒๕๖๒.  
๒๐๔สัมภาษณ& นายกิตติเดช เก้ือกิตติวงศ&, ประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

การร�วมตัดสินใจ 

๑) มีส�วนร�วมในการเสนอความคิดเห็นและผลักดันให4ชุมชน/
ท4องถ่ิน เข4ามามีส�วนร�วมในการจัดการท�องเท่ียวในทุกระดับ 

๒) ร�วมสร4างความตระหนักให4ชุมชน/ท4องถ่ิน เห็นความสําคัญ
ของการมีส�วนร�วมในการพัฒนา  

๓) มีส�วนในการเสนอแนะการจัดการท�องเท่ียวเชิงกีฬาและ
ได4มีส�วนในการจัดกิจกรรมให4ดีข้ึนกว�าท่ีผ�านมา 

๔) มีการเสนอแนวทางการพัฒนาแหล�งชุมชน พัฒนาจุดเด�น
ของท4องถ่ินในแต�ละชุมชนเป7นจุดขาย เป7นชุมชนนวัตวิถี 

๕) มีการจัดทํา VOS-Voice of Stakeholders และ VOS-
Voice of Customers เพ่ือทําแผนการท�องเท่ียวในแต�ละปF 

๖) ควรนําประสบการณ&ในการพัฒนาการท�องเท่ียวชุมชนไป
ปรับปรุงให4ตรงตามความต4องการของนักท�องเท่ียว 



 

๑๖๓ 

  ๔) เป7นผู4ขับเคลื่อนเพ่ือสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมทางการท�องเท่ียวเชิงกีฬา๒๐๕  
  ๕) มีการประชาสัมพันธ&ในด4านการแข�งขันด4านกีฬา ส�งเสริมกีฬาในชุมชน๒๐๖  
  ๖) มีการผลักดันให4พ้ืนท่ีต�าง ๆ ในภูมิภาคเน4น Event ในรูปแบบของท�องเท่ียวเชิงกีฬา 
เนื่องจากเป7นกลุ�มตลาดขนาดใหญ�และเกิดการเดินทางในจํานวนมาก กระจายรายได4ท้ังเรื่องการ
เดินทาง ท่ีพักและอาหาร๒๐๗  
 ๗) มีการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงกีฬา เข4ามาผสมผสานกิจกรรมการท�องเท่ียวของ
บุรีรัมย&ให4ผสานไปพร4อมกัน๒๐๘  
  ๘) ทุกส�วน ทุกคนในทุกระดับท่ีมีส�วนช�วยสนับสนุนและผักดันการดําเนินกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาให4บรรลุตามวัตถุประสงค&๒๐๙  
  ๙) สํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดได4รับมอบหมายจากจังหวัดให4เป7นหน�วยจัด
กิจกรรมด4านการท�องเท่ียวเชิงกีฬา มีงบประมาณในการดําเนินงานกิจรรมต�าง ๆ เพ่ือเป7นการส�งเสริมและ
ประชาสัมพันธ&การท�องเท่ียวของจังหวัด เช�น งานมหกรรมป0�นปราสาทสองยุค (Burirum Bike Fest) 
งานบุรีรัมย&มาราธอน เป7นต4น๒๑๐  
  ๑๐) มีการประชุมวางแผน เพ่ือมอบหมายให4ภาคส�วนต�าง ๆ รับชอบงานแต�ละสวน 
เพ่ือให4บรรลุวัตถุประสงค&ของงานนั้น ๆ๒๑๑  
  ๑๑) ด4านร�วมพัฒนา คือส�งเสริมการกีฬาในโรงเรียน ส�งเสริมกีฬาในชุมชนและการกีฬา
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ๒๑๒  
  ๑๒) ได4ให4การสนับสนุนอุปกรณ&กีฬาให4กับโรงเรียนและชุมชน ซ่ึงมีส�วนเก่ียวข4องกับการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาและมีส�วนร�วมในการส�งเสริม การประชาสัมพันธ&การท�องเท่ียวเชิงกีฬา๒๑๓  
  ๑๓) มีการจัดทําแผนการตลาดใช4สนับสนุน เป7นหน�วยงานให4ยั่งยืน ตามแผนตลาดของ
การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยในแต�ละปFเพ่ือไปสู�เปcาหมาย๒๑๔  

                                           
๒๐๕สัมภาษณ& นายสมปอง จันทรี, ผู4อํานวยการการกีฬาแห�งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย&, ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๒.    
๒๐๖สัมภาษณ& นายสัมพันธ& สนสุผล, ข4าราชการบํานาญสังกัด สพป.ขร.๓, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.      
๒๐๗สัมภาษณ& นางจิราณี พูนนายม, ผู4อํานวยการกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียว

แห�งประเทศไทย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.    
๒๐๘สัมภาษณ& นายบดินทร& เรืองสุขศรีวงศ&, นายกสมาคมธุรกิจท�องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๒๐๙สัมภาษณ& นายพิจิตร  บุญทัน, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒.    
๒๑๐สัมภาษณ& นางสาวเพ็ญศิริรัตน& อาจทวีกุล, ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  ๒๑๑สัมภาษณ& นายธีรวัฒน& วุฒิคุณ, ผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๑๒สัมภาษณ& นายธีระ คนชุม, ผู4อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤณ&อนุสรณ&), ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๒.   
๒๑๓สัมภาษณ& ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.  
๒๑๔สัมภาษณ& นายสมชาย ชมพูน4อย, ผู4อํานวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียวแห�ง

ประเทศไทย, ๑๕ มกราคม ๖๒.   



 

๑๖๔ 

 ๑๔) ควรมีการวางแผนหรือได4รับความสนับสนุนจากหน�วยงานในพ้ืนท่ี เพ่ือนํามา
ปรับปรุงไปสู�เปcาหมายเดียวกัน๒๑๕  
  สรุป การร�วมพัฒนา มีส�วนร�วมในการผลักดันในทุกกิจกรรม/ประเพณี ท่ีเกิดข้ึนในจังหวัด
บุรีรัมย& เพ่ือให4ประสบผลสําเร็จและท่ีสําคัญอย�างยิ่งคือประชาชน/ท4องถ่ิน ได4รับประโยชน&จากทุก ๆ 
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนด4วย ร�วมพัฒนาวางแผนและร�วมมือกับหน�วยงานในจังหวัด ท้ังการระดมสมองและ
สรรพกําลัง ขับเคลื่อนเพ่ือสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมทางการท�องเท่ียวเชิงกีฬา มีการ
ประชาสัมพันธ&ในด4านการแข�งขันด4านกีฬา ส�งเสริมกีฬาในชุมชน มีการผลักดันให4พ้ืนท่ีต�าง ๆ ใน
ภูมิภาคเน4น Event ในรูปแบบของท�องเท่ียวเชิงกีฬา เนื่องจากเป7นกลุ�มตลาดขนาดใหญ�และเกิดการ
เดินทางในจํานวนมาก กระจายรายได4ท้ังเรื่องการเดินทาง ท่ีพักและอาหาร และสามารถเขียนเป7น
แผนภาพได4ดังนี้ 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๘ การร�วมพัฒนาจากการสัมภาษณ&เชิงลึก 
 
 ด�านร%วมรับผลประโยชน�  
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ&คือ “การมีส�วนร�วมรับประโยชน&จากการดําเนินกิจกรรม และการ
พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย&” จากการสัมภาษณ&ผู4ให4ข4อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ คน 
ได4ผลการศึกษาดังนี้   

                                           
๒๑๕สัมภาษณ& นายเนวิน ชิดชอบ, ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย& ยูไนเต็ด, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒.  

การร�วมพัฒนา 

๒) มีส�วนร�วมในการผลักดันในทุกกิจกรรม/ประเพณี ท่ี
เกิดข้ึนในจังหวัดบุรีรัมย&  

๓) ร�วมพัฒนาวางแผน ท้ังการระดมสมองและสรรพกําลัง
ขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมทางการท�องเท่ียวเชิงกีฬา  

๔) มีการประชาสัมพันธ&ในด4านการแข�งขันด4านกีฬา ส�งเสริม
กีฬาในชุมชน 

๕) มีการผลักดันให4พ้ืนท่ีต�าง ๆ ในภูมิภาคเน4น Event ใน
รูปแบบของท�องเท่ียวเชิงกีฬา  

๑) มีการจัดกิจกรรมด4านการท�องเท่ียวเชิงกีฬาท้ังงาน
มหกรรมป0�นปราสาทสองยุค งานบุรีรัมย&มาราธอน  

๖) ควรมีการวางแผนหรือได4รับความสนับสนุนจากหน�วยงาน
ในพ้ืนท่ี เพ่ือนํามาปรับปรุงไปสู�เปcาหมายเดียวกัน 



 

๑๖๕ 

  ๑) เม่ือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนท่ีจังหวัดบุรีรัมย&ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค& อันส�งผลต�อ
การพัฒนาการท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย& ซ่ึงเป7นผลดีต�อทุก ๆ คนท่ีอาศัยอยู�ในจังหวัดบุรีรัมย& และ
ประชาชนทุกคนจังหวัดบุรีรัมย& เป7นประโยชน&ส�วนรวมท่ีทุกคนได4รับ๒๑๖  
  ๒) การประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง เช�น งานผลิตปcาย งานผลิตเหรียญรางวัล การจัดการ
แข�งขันเพ่ิมมากข้ึน บริษัทและตนเองได4เข4าร�วมกิจกรรมและเป7นผู4สนับสนุนกิจกรรมอย�างต�อเนื่อง๒๑๗  
  ๓) ประโยชน&จากการดําเนินกิจกรรมและการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาเป7นไปเพ่ือ
จังหวัด เ พ่ือส�วนรวม เ พ่ือชุมชน ประชาชนร�วมกันพัฒนาแหล�งท�องเ ท่ียว โรงแรม ท่ี พัก 
ร4านอาหาร๒๑๘  
  ๔) ประโยชน&จากกิจกรรมและการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา เป7นการสร4างความสุข 
และสร4างมูลค�าทางเศรษฐกิจให4กับคน๒๑๙  
  ๕) ได4รับประโยชน&จากการดําเนินกิจกรรม และการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา เพราะ
เป7นการสร4างกระแสการออกกําลังกาย การรักษาสุขภาพร�างกายให4แข็งแรงโดยการออกกําลังกาย๒๒๐  
  ๖) เกิดการกระจายรายได4จากการเดินทางท�องเท่ียวเชิงกีฬาลงสู�พ้ืนท่ีอย�างท่ัวถึง ซ่ึงส�งผล
มากต�ออุตสาหกรรมการท�องเท่ียวในทุกภาคส�วน๒๒๑  
  ๗) ประโยชน&จากการดําเนินกิจกรรมและการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาเพ่ือนํามา
พัฒนาปรับปรุงโครงสร4าง และนํามาต�อยอดผลิตภัณฑ&ใหม� ๆ๒๒๒  
  ๘) ประโยชน&จากการดําเนินกิจกรรม และการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาทําให4
ผู4ประกอบการ ด4านการท�องเท่ียวมีรายได4เพ่ิมมากข้ึน สร4างรายได4ใหม� ๆ ในแต�ละปF๒๒๓  
  ๙) เม่ือพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาเดินหน4าอย�างไม�หยุดยั้ง ผลประโยชน&จะเกิดข้ึนผู4ท่ีมี
ส�วนเก่ียวข4อง/ประชาชนทุกคนในจังหวัด๒๒๔  
  ๑๐) สํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเป7นท่ีรู4จักของคนท่ัวไป และเป7นศูนย&
ให4บริการด4านการท�องเท่ียวของจังหวัด๒๒๕  

                                           
๒๑๖สัมภาษณ& นายกฤษฎา แก4วสองเมือง, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๑๗สัมภาษณ& นายศักดิ์สิทธ์ิ ประหยัดรัตน&, รองประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๒ กุมภาพันธ& 

๒๕๖๒. 
๒๑๘สัมภาษณ& นายกิตติเดช เก้ือกิตติวงศ&, ประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๑๙สัมภาษณ& นายสมปอง จันทรี, ผู4อํานวยการการกีฬาแห�งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย&, ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๒.   
๒๒๐สัมภาษณ& นายสัมพันธ& สนสุผล, ข4าราชการบํานาญสังกัด สพป.ขร.๓, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.       
๒๒๑สัมภาษณ& นางจิราณี พูนนายม, ผู4อํานวยการกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียว

แห�งประเทศไทย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.   
๒๒๒สัมภาษณ& นายเนวิน ชิดชอบ, ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย& ยูไนเต็ด, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๒๓สัมภาษณ& นายบดินทร& เรืองสุขศรีวงศ&, นายกสมาคมธุรกิจท�องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๒๒๔สัมภาษณ& นายพิจิตร  บุญทัน, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒.    
๒๒๕สัมภาษณ& นางสาวเพ็ญศิริรัตน& อาจทวีกุล, ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๘ มกราคม 

๒๕๖๒.   



 

๑๖๖ 

 ๑๑) ในภาพรวมประชาชนในพ้ืนท่ีก็ใส�ใจในการเล�นกีฬา เพ่ือสุขภาพมากข้ึน การ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาจึงเป7นแรงบันดาลใจ และแรงกระตุ4นได4เป7นอย�างดี ทําให4คนส�วนใหญ�หันมาเล�นกีฬา
มากข้ึนด4วย๒๒๖ 
  ๑๒) ได4รับประโยชน&เพราะเป7นการสร4างกระแส การออกกําลังกาย การแข�งขันกีฬา 
นักเรียนเยาวชน ชุมชน ให4มีนิสัยรักการออกกําลังกาย๒๒๗  
  ๑๓) ประโยชน&ท่ีได4รับส�วนมากจะเป7นประโยชน&ทางอ4อม รู4สึกได4รับเกียรติ ความ
ภาคภูมิใจ ท่ีได4มีส�วนร�วมในชุมชนมีรายได4เกิดจากการท�องเท่ียว ท่ีได4รับประโยชน&โดยตรงส�วนมากจะ
เป7นผู4ประกอบการ และท่ีได4รับประโยชน&สามารถสังเกตได4คือ เม่ือมีการส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงกีฬา 
ทําให4วงการกีฬาเจริญเติบโต มีสถานท่ีท�องเท่ียวเชิงกีฬาหลากหลาย อํานวยความสะดกในการ
ท�องเท่ียวท้ังแก�ตนเอง ครอบครัวและคนรู4จัก๒๒๘  
  ๑๔) นับเป7นกิจกรรม Event ด4านการท�องเท่ียวในแต�ละเดือนตลอดท้ังปF สามารถผลักดัน
นักท�องเท่ียวเดินทางเข4ามาท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีได4เป7นอย�างดี๒๒๙ 
 สรุป การร�วมรับผลประโยชน& เม่ือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนท่ีจังหวัดบุรีรัมย&ประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค& อันส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย& ซ่ึงเป7นผลดีต�อทุก ๆ คนท่ีอาศัย
อยู�ในจังหวัดบุรีรัมย& และประชาชนทุกคนจังหวัดบุรีรัมย& เป7นประโยชน&ส�วนรวมท่ีทุกคนได4รับ การ
ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง เช�น งานผลิตปcาย งานผลิตเหรียญรางวัล การจัดการแข�งขันเพ่ิมมากข้ึน 
เป7นประโยชน&ของจังหวัด ส�วนรวม ชุมชน ซ่ึงประโยชน&จากกิจกรรมและการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิง
กีฬาเป7นการสร4างความสุข และสร4างมูลค�าทางเศรษฐกิจให4กับคนในพ้ืนท่ี เป7นการสร4างกระแสการ
ออกกําลังกาย การรักษาสุขภาพร�างกายให4แข็งแรงโดยการออกกําลังกาย เกิดการกระจายรายได4จาก
การเดินทางท�องเท่ียวเชิงกีฬาลงสู�พ้ืนท่ีอย�างท่ัวถึง ซ่ึงส�งผลมากต�ออุตสาหกรรมการท�องเท่ียวในทุก
ภาคส�วน และสามารถเขียนเป7นแผนภาพได4ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
๒๒๖สัมภาษณ& นายธีรวัฒน& วุฒิคุณ, ผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๒๗สัมภาษณ& นายธีระ คนชุม, ผู4อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤณ&อนุสรณ&), ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๒.   
๒๒๘สัมภาษณ& ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.  
 ๒๒๙สัมภาษณ& นายสมชาย ชมพูน4อย, ผู4อํานวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียวแห�ง
ประเทศไทย, ๑๕ มกราคม ๖๒.   



 

๑๖๗ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๙ การร�วมรบัผลประโยชน&จากการสัมภาษณ&เชิงลึก 
 
 ด�านร%วมในการประเมิน 
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ&คือ “การมีส�วนร�วมในการประเมินกิจกรรมหรือโครงการด4านการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย&” จากการสัมภาษณ&ผู4ให4ข4อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ คน ได4ผล
การศึกษาดังนี้  
  ๑) ในฐานะผู4บริหารจังหวัดจะเข4าไปมีส�วนร�วมในการประเมินกิจกรรมท่ีมีในจังหวัดบุรีรัมย&
ในทุก ๆ กิจกรรมและทุกด4าน และประเมินผลกิจกรรมจะมีหลายหน�วยงานท่ีมีส�วนร�วมในการ
ประเมินผลการดําเนินการเพ่ือจะได4ทราบข4อดี ข4อเสีย และจะได4นําไปปรับปรุงในการดําเนินงาน   
ต�าง ๆ ในอนาคต๒๓๐  
  ๒) หลังการจัดกิจกรรมในส�วนท่ีเข4าไปมีส�วนร�วม ก็ได4มีการสรุปภาพรวมของการจัด
กิจกรรมต�าง ๆ เพ่ือใช4ในการประชุมหรือแสดงความคิดเห็นอยู�เสมอ๒๓๑  
  ๓) มีส�วนร�วมในการประเมินกิจกรรมหรือโครงการด4านเศรษฐกิจ SMEs การศึกษา การ
ท�องเท่ียว โรงแรม ท่ีพัก ร4านอาหาร๒๓๒  
  ๔) การจัดกิจกรรมหรือโครงการด4านการท�องเท่ียวเชิงกีฬา การกีฬาแห�งประเทศไทยจะ
เข4ามามีส�วนร�วมเป7นอย�างมากเพ่ือให4ข4อมูลต�าง ๆ มาใช4ประกอบกับบริบทความเสี่ยงระดับองค&กร๒๓๓  

                                           
๒๓๐สัมภาษณ& นายกฤษฎา แก4วสองเมือง, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๓๑สัมภาษณ& นายศักดิ์สิทธ์ิ ประหยัดรัตน&, รองประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๒ กุมภาพันธ& 

๒๕๖๒.  
๒๓๒สัมภาษณ& นายกิตติเดช เก้ือกิตติวงศ&, ประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๓๓สัมภาษณ& นายสมปอง จันทรี, ผู4อํานวยการการกีฬาแห�งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย&, ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๒.    

การร�วมรับ
ผลประโยชน& 

๑) เป7นผลดีต�อทุก ๆ คนท่ีอาศัยอยู�ในจังหวัดบุรีรัมย& และ
ประชาชนทุกคนจังหวัดบุรีรัมย&  

๒) การประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง เช�น งานผลิตปcาย งานผลิต
เหรียญรางวัล  

๓) การจัดการแข�งขันเพ่ิมมากข้ึนเป7นประโยชน&ของจังหวัด 
ส�วนรวม ชุมชน  

๔) เป7นการสร4างความสุข และสร4างมูลค�าทางเศรษฐกิจให4กับ
คนในพ้ืนท่ี  

๕) เป7นการสร4างกระแสการออกกําลังกาย การรักษาสุขภาพ
ร�างกายให4แข็งแรงโดยการออกกําลังกาย  

๖) เกิดการกระจายรายได4จากการเดินทางท�องเท่ียวเชิงกีฬา
ลงสู�พ้ืนท่ีอย�างท่ัวถึง 



 

๑๖๘ 

  ๕) ไม�ได4มีส�วนร�วมในการประเมินผลเนื่องจากไม�ได4เป7นผู4มีส�วนได4ส�วนเสียโดยตรง๒๓๔  
 ๖) มีส�วนร�วมในการประเมินกิจกรรมหรือโครงการด4านการประเมินเพ่ือจัดทําแผนส�งเสริม
การท�องเท่ียวในปFงบประมาณต�อไป๒๓๕  
  ๗) มีส�วนร�วมในการประเมินกิจกรรมหรือโครงการด4านการประเมินเพ่ือนําไปสู�การ
ปรับปรุงโครงสร4างการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในอนาคตข4างหน4า๒๓๖  
  ๘) มีส�วนร�วมในการประเมินกิจกรรมหรือโครงการ เช�น เรื่องความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวได4
ประเมินและนํามาปรับปรุงรูปแบบให4มีความเหมาะสม๒๓๗  
  ๙) การประเมินกิจกรรมหรือโครงการด4านการท�องเท่ียวเชิงกีฬาดําเนินการควบคู�กับการ
พัฒนาจังหวัดอยู�แล4ว เนื่องจากจังหวัดเป7นนโยบายด4านการท�องเท่ียวเชิงกีฬา๒๓๘  
  ๑๐) มีส�วนร�วมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการด4านการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬา๒๓๙  
  ๑๑) เม่ือมีการจัดกิจกรรม หรือโครงการใด ๆ ก็จะมีการประชุมเพ่ือสรุปงาน พิจารณา
ป0ญหา/อุปสรรค เพ่ือนําไปสู�การพัฒนางานต�อ ๆ ไป๒๔๐  
  ๑๒) มีในฐานะผู4บริหารโรงเรียนประเมินกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีจัดข้ึนในทุกระดับ๒๔๑  
  ๑๓) ได4มีส�วนร�วมโดยให4แสดงความคิดเห็นและการตอบแบบสอบถามท่ีนําไปสู�การพัฒนา
กระบวนการท�องเท่ียวเชิงกีฬา๒๔๒  
  ๑๔) ส�วนร�วมในการประเมินกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือนํามาออกแบบแผนการใน
งบประมาณในอนาคตต�อไป๒๔๓ 
 สรุป การร�วมในการประเมิน มีส�วนร�วมในการประเมินกิจกรรมท่ีมีในจังหวัดบุรีรัมย&ใน 
ทุก ๆ กิจกรรมและทุกด4าน และประเมินผลกิจกรรมจะมีหลายหน�วยงานท่ีมีส�วนร�วมในการ
ประเมินผลการดําเนินการเพ่ือจะได4ทราบข4อดี ข4อเสีย และจะได4นําไปปรับปรุงในการดําเนินงาน   
ต�าง ๆ ในอนาคต มีการสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมต�าง ๆ เพ่ือใช4ในการประชุมหรือแสดงความ

                                           
๒๓๔สัมภาษณ& นายสัมพันธ& สนสุผล, ข4าราชการบํานาญสังกัด สพป.ขร.๓, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.        
๒๓๕สัมภาษณ& นางจิราณี พูนนายม, ผู4อํานวยการกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียว

แห�งประเทศไทย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.   
๒๓๖สัมภาษณ& นายเนวิน ชิดชอบ, ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย& ยูไนเต็ด, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๓๗สัมภาษณ& นายบดินทร& เรืองสุขศรีวงศ&, นายกสมาคมธุรกิจท�องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๒๓๘สัมภาษณ& นายพิจิตร  บุญทัน, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒.    
๒๓๙สัมภาษณ& นางสาวเพ็ญศิริรัตน& อาจทวีกุล, ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๘ มกราคม 

๒๕๖๒.   ๒๔๐สัมภาษณ& นายธีรวัฒน& วุฒิคุณ, ผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๔๑สัมภาษณ& นายธีระ คนชุม, ผู4อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤณ&อนุสรณ&), ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๒.   
๒๔๒สัมภาษณ& ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.  
๒๔๓สัมภาษณ& นายสมชาย ชมพูน4อย, ผู4อํานวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียวแห�ง

ประเทศไทย, ๑๕ มกราคม ๖๒.   



 

๑๖๙ 

คิดเห็น ประเมินเพ่ือจัดทําแผนส�งเสริมการท�องเท่ียวในปFงบประมาณต�อไป และประเมินเพ่ือนําไปสู�
การปรับปรุงโครงสร4างการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในอนาคตข4างหน4า และสามารถเขียนเป7นแผนภาพได4
ดังนี้ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒๐ การร�วมในการประเมินจากการสัมภาษณ&เชิงลึก 
 
 ๒.๓ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการพัฒนางาน (หลักอิทธิบาท ๔) 
 ด�านฉันทะ (ความพอใจ)  
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ&คือ “การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย&ให4ประสบ
ความสําเร็จ คนท่ีรับผิดชอบต4องมีความพอใจ เต็มใจก�อนถึงจะสามารถประสบความสําเร็จ” จากการ
สัมภาษณ&ผู4ให4ข4อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ คน ได4ผลการศึกษาดังนี้   
  ๑) การท่ีจะทํางานทุกอย�างให4ประสบผลสําเร็จ สิ่งสําคัญคือบุคลากรจะต4องมีความรักใน
งาน มีความพึงพอใจในงาน และมีความเต็มใจท่ีจะทํางาน จึงจะทําให4ทุกอย�างประสบผลสําเร็จ รวม
ไปถึง หากสามารถสร4างความตระหนักให4บุคลากรเห็นความสําคัญของการมีส�วนร�วมในการทํางาน 
หรือส�วนหนึ่งในการร�วมขับเคลื่อนก็จะทําให4ประสบความสําเร็จอย�างยั่งยืน๒๔๔  
  ๒) การจะพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาให4ประสบความสําเร็จได4นั้นคนท่ีรับผิดชอบต4องมี
ความพอใจ เต็มใจก�อนถึงจะสามารถทําได4๒๔๕  

                                           
๒๔๔สัมภาษณ& นายกฤษฎา แก4วสองเมือง, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๔๕สัมภาษณ& รองศาสตราจารย& ดร.สมาน งามสนิท, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒.    

การร�วมในการ
ประเมิน 

๑) มีส�วนร�วมในการประเมินกิจกรรมด4านเศรษฐกิจ SMEs 
การศึกษา การท�องเท่ียว โรงแรม ท่ีพัก ร4านอาหาร 

๒) มีการสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมต�าง ๆ เพ่ือใช4ในการ
ประชุมหรือแสดงความคิดเห็น 

๓) ประเมินเพ่ือจัดทําแผนส�งเสริมการท�องเท่ียวใน
ปFงบประมาณต�อไป  

๔) มีส�วนร�วมในการให4ข4อมูลต�าง ๆ มาใช4ประกอบกับบริบท
ความเสี่ยงระดับองค&กร 

๕) มีการจัดกิจกรรม และมีการประชุมเพ่ือสรุปงาน พิจารณา
ป0ญหา/อุปสรรค เพ่ือนําไปสู�การพัฒนางานต�อไป 

๖) ประเมินเพ่ือนําไปสู�การปรับปรุงโครงสร4างการท�องเท่ียว
เชิงกีฬาในอนาคตข4างหน4า  



 

๑๗๐ 

  ๓) เป7นความจริงท่ีการจะทํางานให4ออกมาดีนั้นต4องมีความพอใจต�องานท่ีได4รับมอบหมาย 
ต4องมีความเต็มใจท่ีจะลงมือทํา เพราะแม4มันจะเหนื่อยยากก็ยังมีกําลังใจท่ีจะประสบผลสําเร็จมาก
ท่ีสุด ฉันทะ/วิริยะ/จิตตะ/วิมังสา๒๔๖  
  ๔) ธรรมท่ีทําให4งานสําเร็จ ต4องมีจิตตะ เป7นแรงผลักดัน วิริยะเป7นตัวตาม ใช4วิมังสาเป7น
ตัวตรอง และฉันทะ ในสิ่งท่ีทําแล4วเสร็จ๒๔๗  
  ๕) ฉันทะ คือ ความพอใจ ดังนั้นจึงต4องมีความพอใจและวางแผนในการปฏิบัติงานให4
ประสบความสําเร็จ ฉันทะ=Planning (การวางแผน)๒๔๘  
  ๖) การท่ีจะพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา ให4ประสบความสําเร็จได4นั้น นอกจากมีความ
รับผิดชอบ ความพอใจ เต็มใจแล4ว ยังต4องมีความอดทน อดกลั้น มุ� ง ม่ันและพัฒนาความรู4 
ความสามารถ เพ่ือให4เดินทางไปสู�ความสําเร็จ๒๔๙  
  ๗) การจะพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาให4ประสบความสําเร็จได4นั้นคนท่ีรับผิดชอบต4องมี
ความพอใจ เต็มใจก�อนถึงจะสามารถทําได4 เพราะเป7นการใช4หลักธรรมนํามาใช4ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน๒๕๐  
  ๘) พอใจในการทํางานท่ีทําและมีความเต็มใจก็จะสามารถทําได4จริง หากเห็นคุณค�ากับผล
ท่ีจะตามมาว�าเกิดประโยชน&๒๕๑  
  ๙) หลักอิทธิบาท ๔ คือ ธรรมท่ีทําให4สําเร็จ ธรรมะสําหรับการครองงานมี ๔ ประการคือ 
ฉันทะ คือ ความพอใจในสิ่งท่ีมีอยู� วิริยะ คือ ความเพียรพยายาม จิตตะ คือ การต้ังใจในสิ่งท่ีทํา 
วิมังสา คือ ความไตร�ตรองหาเหตุผล เพราะการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาให4ประสบความสําเร็จ 
ควรมีศาสนาเป7นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพราะทุกศาสนาสอนให4ทุกคนเป7นคนดี๒๕๒  
  ๑๐) การจะพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาให4ประสบความสําเร็จได4นั้นคนท่ีรับผิดชอบต4องมี
ความพอใจ เต็มใจก�อนถึงจะสามารถทําได4 เพราะจะทําให4การท�องเท่ียวเชิงกีฬา ท้ังเรื่องการจัดการ 
ทีมงานของนักท�องเท่ียวได4อย�างลึกซ้ึง๒๕๓  

                                           
๒๔๖สัมภาษณ& นายศักดิ์สิทธ์ิ ประหยัดรัตน&, รองประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๒ กุมภาพันธ& 

๒๕๖๒.   
๒๔๗สัมภาษณ& นายกิตติเดช เก้ือกิตติวงศ&, ประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๔๘สัมภาษณ& ผู4ช�วยศาสตราจารย& ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร& ฝdาย

วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๔๙สัมภาษณ& นายสมปอง จันทรี, ผู4อํานวยการการกีฬาแห�งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย&, ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๒.    
๒๕๐สัมภาษณ& นายสัมพันธ& สนสุผล, ข4าราชการบํานาญสังกัด สพป.ขร.๓, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.    
๒๕๑สัมภาษณ& นางจิราณี พูนนายม, ผู4อํานวยการกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียว

แห�งประเทศไทย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.   
๒๕๒สัมภาษณ& นายเนวิน ชิดชอบ, ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย& ยูไนเต็ด, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๕๓สัมภาษณ& นายบดินทร& เรืองสุขศรีวงศ&, นายกสมาคมธุรกิจท�องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  



 

๑๗๑ 

  ๑๑) การจะพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาให4ประสบความสําเร็จได4นั้นคนท่ีรับผิดชอบต4องมี
ความพอใจ เต็มใจก�อนถึงจะสามารถทําได4 เพราะการดําเนินงานจะประสบผลสําเร็จได4ต4อง
ประกอบด4วยความชอบ ความถนัดและเต็มใจท่ีจะทํางานนั้น ๆ๒๕๔  
  ๑๒) การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา ผู4รับผิดชอบต4องมีความเต็มใจและเตรียมพร4อม ท่ี
จะพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา มีความเสียสละและอดทน ใจกว4างเพ่ือให4บรรลุเปcาหมาย๒๕๕  
  ๑๓) การจะพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาให4ประสบความสําเร็จได4นั้นคนท่ีรับผิดชอบต4องมี
ความพอใจ เต็มใจก�อนถึงจะสามารถทําได4นั้นค�อนข4างจริงเพราะถ4าผู4ท่ีรับผิดชอบงานนั้น ๆ ไม�มีความ
พอใจเต็มใจ ก็จะทํางานไปวัน ๆ แบบขอไปที งานก็ห�างไกลความสําเร็จ แต�ผู4ท่ีรับผิดชอบเต็มใจทํา 
เขาก็จะใส�ใจงานและพยายามอย�างถึงท่ีสุด เพ่ือให4งานประสบผลสําเร็จ๒๕๖  
  ๑๔) การจะพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาให4ประสบความสําเร็จได4นั้นคนท่ีรับผิดชอบต4องมี
ความพอใจ เต็มใจก�อนถึงจะสามารถทําได4โดยใช4หลักธรรมอิทธิบาท ๔ มาใช4ในการพัฒนา การจัดการ
เรียนการสอน การส�งเสริมกีฬาทุกระดับ๒๕๗  
  ๑๕) การจะพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาให4ประสบผลสําเร็จนั้น ผู4รับผิดชอบดําเนินการใน
การพัฒนาต4องมีความพึงพอใจท่ีจะดําเนินการ เบ้ืองต4นต4องรักงานด4านนี้เป7นการเฉพาะจึงจะสามารถ
พัฒนาได4ดี๒๕๘  
  ๑๖) ทุกศาสนาสอนคนให4เป7นคนดี ศาสนาเป7นเครื่องยึดเหนี่ยวในการดํารงชีวิต เรามี
เส4นทางการท�องเท่ียวสายบุญหรือท�องเท่ียวเชิงศาสนา เป7นจุดขายด4วย๒๕๙  
  ๑๗) การท่ีจะทํางานทุกอย�างให4ประสบผลสําเร็จสิ่งสําคัญคือจะต4องมีความรักในงาน มี
ความพึงพอใจในงาน และมีความเต็มใจท่ีจะทํางาน จึงจะทําให4ทุกอย�างประสบผลสําเร็จได4๒๖๐ 
 สรุปด4านฉันทะ (ความพอใจ) การท่ีจะทํางานทุกอย�างให4ประสบผลสําเร็จ สิ่งสําคัญคือ
บุคลากรจะต4องมีความรักในงาน มีความพึงพอใจในงาน และมีความเต็มใจท่ีจะทํางาน จึงจะทําให4ทุก
อย�างประสบผลสําเร็จ รวมไปถึง หากสามารถสร4างความตระหนักให4บุคลากรเห็นความสําคัญของการ
เป7นส�วนร�วมในการทํางาน หรือส�วนหนึ่งในการร�วมขับเคลื่อนก็จะทําให4ประสบความสําเร็จอย�าง
ยั่งยืน ฉันทะ=Planning (การวางแผน) ดังนั้นจึงต4องมีความพอใจและวางแผนในการปฏิบัติงานให4
ประสบความสําเร็จ การท่ีจะพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา ให4ประสบความสําเร็จได4นั้น นอกจากมี

                                           
๒๕๔สัมภาษณ& นายพิจิตร  บุญทัน, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒.    
๒๕๕สัมภาษณ& นางสาวเพ็ญศิริรัตน& อาจทวีกุล, ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๘ มกราคม 

๒๕๖๒.   ๒๕๖สัมภาษณ& นายธีรวัฒน& วุฒิคุณ, ผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๕๗สัมภาษณ& นายธีระ คนชุม, ผู4อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤณ&อนุสรณ&), ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๒.   
๒๕๘สัมภาษณ& ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.  
๒๕๙สัมภาษณ& นายสมชาย ชมพูน4อย, ผู4อํานวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียวแห�ง

ประเทศไทย, ๑๕ มกราคม ๖๒.   
๒๖๐สัมภาษณ& ผู4ช�วยศาสตราจารย& ดร.อนุวัต กระสังข&, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.   



 

๑๗๒ 

ความรับผิดชอบ ความพอใจ เต็มใจแล4ว ยังต4องมีความอดทน อดกลั้น มุ�งม่ันและพัฒนาความรู4 
ความสามารถ เพ่ือให4เดินทางไปสู�ความสําเร็จตามหลักศาสนาเพราะทุกศาสนาสอนคนให4เป7นคนดี 
ศาสนาเป7นเครื่องยึดเหนี่ยวในการดํารงชีวิต จังหวัดบุรีรัมย&มีเส4นทางการท�องเท่ียวสายบุญหรือ
ท�องเท่ียวเชิงศาสนาเป7นจุดขายด4วย และสามารถเขียนเป7นแผนภาพได4ดังนี้ 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒๑ ฉันทะ (ความพอใจ) จากการสัมภาษณ&เชิงลึก 
 
 ด�านวิริยะ (ความเพียร)  
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ&คือ “การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย&ให4ประสบ
ความสําเร็จ ต4องใช4ความเพียรพยามอย�างมาก งานทุกอย�างถึงจะสําเร็จ” จากการสัมภาษณ&ผู4ให4ข4อมูล
สําคัญจํานวน ๑๗ คน ได4ผลการศึกษาดังนี้   
  ๑) ในการทํางานทุกประเภทให4สําเร็จ บุคลากรต4องมีความเพียรพยายาม มีความอุตสาหะ 
รวมถึงความอดทนต�อการแก4ไขป0ญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน งานจึงจะประสบผลสําเร็จ๒๖๑  
  ๒) การท่ีจะพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาให4ประสบความสําเร็จได4ต4องใช4ความเพียรพยาม
อย�างยิ่ง๒๖๒  
  ๓) ความเพียรพยายามมาจากความใส�ใจ ต้ังใจท่ีจะทํางานให4งานท่ีทําออกมาดี ออกมา
สําเร็จ ดังนั้นหากไม�มีประสบการณ& ความรู4หรือความสามารถเป7นทุนเดิม ก็ต4องใช4ความพยายามมาก

                                           
๒๖๑สัมภาษณ& นายกฤษฎา แก4วสองเมือง, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๖๒สัมภาษณ& รองศาสตราจารย& ดร.สมาน งามสนิท, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒.    

ฉันทะ 
(ความพอใจ) 

๑) ฉันทะ=Planning มีการวางแผนในการปฏิบัติงานเพ่ือให4
ประสบความสําเร็จ  

๓) มีความรัก ความพึงพอใจในงาน และมีความเต็มใจท่ีจะ
ทํางาน  

๔) ตระหนักถึงการเป7นส�วนหนึ่งของการทํางาน หรือเป7นส�วน
หนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนา  

๕) มีความรับผิดชอบ มีความอดทนอดกลั้น มุ�งม่ันและ
พัฒนาความรู4ความสามารถ  

๖) มีการนําหลักธรรมอิทธิบาท ๔ มาใช4ในการพัฒนา การ
จัดการเรียนการสอน การส�งเสริมกีฬาทุกระดับ 
 

๒) มีเส4นทางการท�องเท่ียวสายบุญหรือท�องเท่ียวเชิงศาสนา 
เป7นจุดขายด4วย 



 

๑๗๓ 

ข้ึนในการเรียนรู4หรือหาทักษะท่ีจําเป7นต4องใช4 แต�หากมีพ้ืนฐานท่ีเข4าใจในงานอยู�แล4วก็ไม�จําเป7นต4อง
พยายามมากเท�าไร๒๖๓  
  ๔) การท่ีจะพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาให4ประสบความสําเร็จได4ต4องใช4ความเพียร เพราะ
แต�ละงานต4องใช4แรงกาย แรงใจ และท่ีสําคัญคือสมอง๒๖๔  
  ๕) วิริยะ คือ การลงมือปฏิบัติ หากมีการวางแผนแล4วต4องนํามาปฏิบัติอย�างจริงจัง จึงจะ
ประสบความสําเร็จ วิริยะ=Doing (ลงมือทํา)๒๖๕  
  ๖) การท่ีจะทํางานแต�ละอย�างให4สําเร็จ ความเพียรพยายาม ความอดทนไม�ท4อถอย ความ
มุ�งม่ันเป7นป0จจัยสําคัญ๒๖๖  
  ๗) การท่ีจะพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาให4ประสบความสําเร็จได4 ต4องใช4หลักอิทธิบาท ๔ 
มาประยุกต&ใช4ในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิต๒๖๗  
  ๘) การท่ีจะพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาให4ประสบความสําเร็จได4ต4องพยายามท่ีจะ  
บูรณาการการทํางานกับทุกภาคส�วนให4สําเร็จ จนกระท่ังเกิดความยั่งยืน เป7นรูปธรรม๒๖๘  
  ๙) การทําอะไรให4ประสบความสําเร็จต4องมีความต้ังใจ และจริงใจ ความเพียรพยายาม๒๖๙  
  ๑๐) การท่ีจะพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาให4ประสบความสําเร็จได4ต4องใช4ความเพียร
พยายาม เพราะการพยายามต4องใช4ความเข4าใจ ความเข4าถึงจะมีการต�อยอดให4ดีข้ึน๒๗๐  
  ๑๑) การจะพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาให4ประสบความสําเร็จได4 ต4องใช4ความเพียรพยาม
ซ่ึงเป7นองค&ประกอบหลักแห�งความสําเร็จ๒๗๑  
  ๑๒) การท่ีจะพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาให4ประสบความสําเร็จได4ต4องใช4ความเข4าใจ 
ความพยายาม เสียสละและอดทน ในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา ให4ไปสู�จุดหมายได4๒๗๒  
  ๑๓) ไม�มีอะไรได4มาโดยง�าย ก�อนจะประสบความสําเร็จได4 ท�านต4องใช4ความเพียรพยายาม
ในการลองผิดลองถูก คิดวิเคราะห&ว�าสิ่งใดดีแล4ว สิ่งใดยังต4องปรับปรุงเพ่ือพัฒนาสู�ความสําเร็จ๒๗๓  

                                           
๒๖๓สัมภาษณ& นายศักดิ์สิทธ์ิ ประหยัดรัตน&, รองประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๒ กุมภาพันธ& 

๒๕๖๒. 
๒๖๔สัมภาษณ& นายกิตติเดช เก้ือกิตติวงศ&, ประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.   
๒๖๕สัมภาษณ& ผู4ช�วยศาสตราจารย& ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร& ฝdาย

วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๖๖สัมภาษณ& นายสมปอง จันทรี, ผู4อํานวยการการกีฬาแห�งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย&, ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๒.    
๒๖๗สัมภาษณ& นายสัมพันธ& สนสุผล, ข4าราชการบํานาญสังกัด สพป.ขร.๓, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.     
๒๖๘สัมภาษณ& นางจิราณี พูนนายม, ผู4อํานวยการกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียว

แห�งประเทศไทย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.   
๒๖๙สัมภาษณ& นายเนวิน ชิดชอบ, ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย& ยูไนเต็ด, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๗๐สัมภาษณ& นายบดินทร& เรืองสุขศรีวงศ&, นายกสมาคมธุรกิจท�องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๒๗๑สัมภาษณ& นายพิจิตร  บุญทัน, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒.    
๒๗๒สัมภาษณ& นางสาวเพ็ญศิริรัตน& อาจทวีกุล, ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๘ มกราคม 

๒๕๖๒.   ๒๗๓สัมภาษณ& นายธีรวัฒน& วุฒิคุณ, ผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.  



 

๑๗๔ 

  ๑๔) การท่ีจะพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาให4ประสบความสําเร็จได4ต4องใช4อิทธิบาท ๔ 
ประกอบด4วย ฉันทะ ความพอใจรักในกีฬา วิริยะ คือ ความเพียรพยายามในการฝaกฝน จิตตะ คือ 
ความต้ังใจในการฝaกฝน วิมังสา คือ การใช4ป0ญญาในการพิจารณา๒๗๔  
  ๑๕) ความเพียรพยายามวิริยะอุตสาหะเป7นสิ่งสําคัญมากสําหรับการพัฒนาการท�องเท่ียว
เชิงกีฬา เพราะในข้ันตอนของการดําเนินการอาจจะมีอุปสรรคอยู�มากพอสมควร ท่ีเราอาจคาดไม�ถึง 
ต4องใช4ความเพียรพยายามอย�างยิ่งท่ีจะดําเนินการเพ่ือเดินไปสู�เปcาหมายให4ได4๒๗๕  
  ๑๖) การท่ีจะพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาให4ประสบความสําเร็จได4ต4องมีความต้ังใจ ต4องมี
ความจริงใจ เต็มใจ เพ่ือจะผลักดันและดําเนินการไปสู�ความสําเร็จท้ังนี้ท้ังนั้น คือ แรงบันดาลใจ๒๗๖  
  ๑๗) ความเพียรพยายามมาจากความใส�ใจ ต้ังใจท่ีจะทํางานให4งานออกมาดีท่ีสุด งาน
บางอย�างต4องอาศัยประสบการณ& ความรู4หรือความสามารถเป7นทุนเดิมถึงจะประสบความสําเร็จได4
ง�ายข้ึน๒๗๗ 
 สรุปวิริยะ (ความเพียร) วิริยะ=Doing การลงมือทําในการทํางานทุกประเภทให4สําเร็จ 
บุคลากรต4องมีความเพียรพยายาม มีความอุตสาหะ รวมถึงความอดทนต�อการแก4ไขป0ญหาอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึน งานจึงจะประสบผลสําเร็จ ความเพียรพยายามมาจากความใส�ใจ ต้ังใจท่ีจะทํางานให4งานท่ีทํา
ออกมาดี ออกมาสําเร็จ ดังนั้นหากไม�มีประสบการณ& ความรู4หรือความสามารถเป7นทุนเดิม ก็ต4องใช4
ความพยายามมากข้ึนในการเรียนรู4หรือหาทักษะท่ีจําเป7นต4องใช4 การท่ีจะพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา
ให4ประสบความสําเร็จได4ต4องใช4ความเพียร เพราะแต�ละงานต4องใช4แรงกาย แรงใจ และท่ีสําคัญคือ
สมอง รวมท้ังบูรณาการการทํางานกับทุกภาคส�วนให4สําเร็จ จนกระท่ังเกิดความยั่งยืน เป7นรูปธรรม 
และสามารถเขียนเป7นแผนภาพได4ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
๒๗๔สัมภาษณ& นายธีระ คนชุม, ผู4อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤณ&อนุสรณ&), ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๒.   
๒๗๕สัมภาษณ& ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.  
๒๗๖สัมภาษณ& นายสมชาย ชมพูน4อย, ผู4อํานวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียวแห�ง

ประเทศไทย, ๑๕ มกราคม ๖๒.   
๒๗๗ สัมภาษณ& ผู4ช�วยศาสตราจารย& ดร.อนุวัต กระสังข&, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.  



 

๑๗๕ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒๒ วิริยะ (ความเพียร) จากการสัมภาษณ&เชิงลึก 
 
 ด�านจิตตะ (ความตั้งใจม่ัน)  
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ&คือ “การใส�ใจ การต้ังใจ การใฝdรู4กับงานท่ีรับผิดชอบทําให4เกิดการ
พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย&” จากการสัมภาษณ&ผู4ให4ข4อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ คน 
ได4ผลการศึกษาดังนี้  
  ๑) การศึกษาหาความรู4 การใส�ใจ การใฝdรู4กับงานท่ีรับผิดชอบ จะช�วยให4เกิดทักษะและ
ความชํานาญในงาน ซ่ึงจะส�งผลต�อการพัฒนางานและองค&กรให4ประสบความสําเร็จ๒๗๘  
  ๒) การใส�ใจใฝdรู4มีความสําคัญต�อทุกกิจการ การท�องเท่ียวเชิงกีฬาก็เช�นกันต4องอาศัยความ
ต้ังใจเป7นสําคัญ๒๗๙  
  ๓) ความใฝdรู4ท่ีเกิดจากความอยากให4งานท่ีทํานั้นสําเร็จยิ่ง ๆ ข้ึนไปถือเป7นการพัฒนา
ตนเองท่ีจําเป7นมากเรื่องนี้๒๘๐  
  ๔) การใส�ใจ การใฝdรู4กับงานท่ีรับผิดชอบจะทําให4งานนั้นเกิดการพัฒนา เพราะการจดจ�อ
กับสิ่งท่ีสนใจ จะสร4างแรงผลักดันท่ีอยากเรียนรู4๒๘๑  
  ๕) จิตตะ คือ การติดตามตรวจสอบ เอาใจใส� ดังนั้นจึงมีความสําคัญต�อความสําเร็จ หาก
ผู4ปฏิบัติงานติดตามและเอาใจใส�ในหน4าท่ีความรับผิดชอบ จิตตะ=Check (ตรวจสอบ)๒๘๒  

                                           
๒๗๘สัมภาษณ& นายกฤษฎา แก4วสองเมือง, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๗๙สัมภาษณ& รองศาสตราจารย& ดร.สมาน งามสนิท, อาจารย&อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒.    
๒๘๐สัมภาษณ& นายศักดิ์สิทธ์ิ ประหยัดรัตน&, รองประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๒ กุมภาพันธ& 

๒๕๖๒.  
๒๘๑สัมภาษณ& นายกิตติเดช เก้ือกิตติวงศ&, ประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.   
๒๘๒สัมภาษณ& ผู4ช�วยศาสตราจารย& ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร& ฝdาย

วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒.    

วิริยะ  
(ความเพียร) 

๑) วิริยะ=Doing การลงมือทํา  

๒) มีความเพียรพยายาม มีความอุตสาหะ รวมถึงความอดทน
ต�อการแก4ไขป0ญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  

๓) ใส�ใจ ต้ังใจท่ีจะทํางานให4งานออกมาดี มีความสําเร็จ  
 
๔) ใช4กําลังแรงกาย แรงใจ และกําลังสมอง 
 

๖) บูรณาการการทํางานกับทุกภาคส�วนให4สําเร็จ เกิดความ
ยั่งยืนอย�างเป7นรูปธรรม 
  

๕) ใช4ความเข4าใจ ความเข4าถึงและมีการต�อยอดให4ดีข้ึน 
  



 

๑๗๖ 

  ๖) การใส�ใจ ใฝdรู4กับงานท่ีรับผิดชอบ เอาใจใส� การมีสติ สมาธิ ทําให4เกิดการพัฒนางาน
ได4๒๘๓  
  ๗) การใส�ใจ การใฝdรู4กับงานท่ีรับผิดชอบทําให4งานจะทําให4เกิดการพัฒนางานอย�างมี
คุณภาพ๒๘๔  
  ๘) การใส�ใจ การใฝdรู4กับงานท่ีรับผิดชอบทําให4งานนั้นเกิดการพัฒนาเพราะใส�ใจและใฝdท่ี
จะนําผลในแต�ละครั้งท่ีเกิดข้ึนมาต�อยอดให4ดียิ่งข้ึนไป๒๘๕  
  ๙) มีความคิดท่ีจะทําแล4วต4องมีความพยายามทําให4เกิดผลสําเร็จและสิ่งท่ีทําต4องเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน๒๘๖  
  ๑๐) ต4องมีการใส�ใจและการใฝdรู4กับงาน เพราะต4องศึกษาหาความรู4ด4านการท�องเท่ียวเชิง
กีฬาอยู�เสมอ และพัฒนาการท�องเท่ียวทุก ๆ ปF๒๘๗  
  ๑๑) การใส�ใจ การใฝdรู4กับงานท่ีรับผิดชอบถือเป7นองค&ประกอบหลักในการพัฒนางานทุก
ด4าน๒๘๘  
  ๑๒) การศึกษาหาความรู4 ใฝdรู4 และใส�ใจในสิ่งท่ีทํา จะสามารถทําในสิ่งท่ีต้ังใจไว4เกิดการ
พัฒนา และบรรลุวัตถุประสงค&๒๘๙  
  ๑๓) หากใส�ใจบวกกับใฝdรู4ในงานท่ีรับผิดชอบ งานนั้นย�อมเกิดการพัฒนา เพราะเราจะใส�
ใจตลอดว�างานเป7นไปในทิศทางใด อะไรคือข4อดี อะไรคือจุดบกพร�อง เพ่ือพัฒนางานนั้นให4สําเร็จ๒๙๐ 
   ๑๔) การใส�ใจ การใฝdรู4กับงานท่ีรับผิดชอบทําให4งานนั้นจะเกิดการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง
แน�นอน๒๙๑  
  ๑๕) การใส�ใจและความรับผิดชอบเป7นสิ่งสําคัญในทุกข้ันตอน เนื่องด4วยงานด4านการ
จัดการท�องเท่ียวเชิงกีฬาเป7นงานท่ีไม�ง�าย แต�ก็ไม�ได4ยากจนเกินไปหากแต�ต4องใช4ความใส�ใจในการ
ดําเนินการพัฒนา๒๙๒  

                                           
๒๘๓สัมภาษณ& นายสมปอง จันทรี, ผู4อํานวยการการกีฬาแห�งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย&, ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๒.    
๒๘๔สัมภาษณ& นายสัมพันธ& สนสุผล, ข4าราชการบํานาญสังกัด สพป.ขร.๓, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.       
๒๘๕สัมภาษณ& นางจิราณี พูนนายม, ผู4อํานวยการกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียว

แห�งประเทศไทย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๘๖สัมภาษณ& นายเนวิน ชิดชอบ, ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย& ยูไนเต็ด, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๘๗สัมภาษณ& นายบดินทร& เรืองสุขศรีวงศ&, นายกสมาคมธุรกิจท�องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๒๘๘สัมภาษณ& นายพิจิตร บุญทัน, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒.    
๒๘๙สัมภาษณ& นางสาวเพ็ญศิริรัตน& อาจทวีกุล, ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๘ มกราคม 

๒๕๖๒.   ๒๙๐สัมภาษณ& นายธีรวัฒน& วุฒิคุณ, ผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๙๑สัมภาษณ& นายธีระ คนชุม, ผู4อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤณ&อนุสรณ&), ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๒.   
๒๙๒สัมภาษณ& ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.  



 

๑๗๗ 

  ๑๖) เม่ือมีใจ ต4องมีความพยายามทําให4เกิดผลเพ่ือความสําเร็จ ฉันใดก็ฉันนั้น จึงเกิดการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงนําไปสู�สิ่งท่ีดี๒๙๓  
  ๑๗) หากใส�ใจงานนั้นย�อมเกิดการพัฒนา เพราะเราจะรู4ได4ว�าอะไรคือข4อดี อะไรคือ
จุดบกพร�อง เพ่ือพัฒนางานนั้นให4สําเร็จตามเปcาหมาย๒๙๔  
 สรุปจิตตะ (ความต้ังใจม่ัน) จิตตะ=Check การติดตามตรวจสอบ เอาใจใส� ดังนั้นจึงมี
ความสําคัญต�อความสําเร็จ หากผู4ปฏิบัติงานติดตามและเอาใจใส�ในหน4าท่ีความรับผิดชอบ มี
การศึกษาหาความรู4 การใส�ใจ การใฝdรู4กับงานท่ีรับผิดชอบ จะช�วยให4เกิดทักษะและความชํานาญใน
งาน ซ่ึงจะส�งผลต�อการพัฒนางานและองค&กรให4ประสบความสําเร็จ การท�องเท่ียวเชิงกีฬาก็เช�นกัน
ต4องอาศัยความต้ังใจเป7นสําคัญ ต4องมีสติ สมาธิ ถึงจะทําให4เกิดการพัฒนางานได4 การใส�ใจและความ
รับผิดชอบในทุกข้ันตอน ใส�ใจว�างานเป7นไปในทิศทางใด อะไรคือข4อดี อะไรคือจุดบกพร�อง เพ่ือ
พัฒนางานนั้นให4สําเร็จ และสามารถเขียนเป7นแผนภาพได4ดังนี้ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒๓ จิตตะ (ความต้ังใจม่ัน) จากการสัมภาษณ&เชิงลึก 
    
 ด�านวิมังสา (ความคิดไตร%ตรอง) 
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ&คือ “การไตร�ตรอง การประเมินการทํางานเป7นมีความสําคัญต�อการ
พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย&” จากการสัมภาษณ&ผู4ให4ข4อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ คน 
ได4ผลการศึกษาดังนี้  
  ๑) การไตร�ตรองในการทํางานจะนํามาซ่ึงการตัดสินใจท่ีถูกต4องหรือผิดพลาดน4อยหาก
บุคลากรทํางานโดยขาดการไตร�ตรองก็จะมาซ่ึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในองค&กร ในการประเมินผล

                                           
๒๙๓สัมภาษณ& นายสมชาย ชมพูน4อย, ผู4อํานวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียวแห�ง

ประเทศไทย, ๑๕ มกราคม ๖๒.   
๒๙๔สัมภาษณ& ผู4ช�วยศาสตราจารย& ดร.อนุวัต กระสังข&, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.   

จิตตะ  
(ความต้ังใจม่ัน) 

๑) จิตตะ=Check การติดตามตรวจสอบ เอาใจใส�  

๒) มีการศึกษาหาความรู4 การใส�ใจใฝdรู4กับงานท่ีรับผิดชอบ  

๓) ฝaกฝนให4เกิดทักษะและความชํานาญในงาน  
 
๔) มีสติ สมาธิกํากับเพ่ือให4เกิดการพัฒนาในงาน  
 
๕) รับผิดชอบในทุกข้ันตอน ใส�ใจว�างานเป7นไปในทิศทางใด 
อะไรคือข4อดี อะไรคือจุดบกพร�อง  
  



 

๑๗๘ 

การทํางานจะทําทราบถึงข4อดี ข4อเสีย จุดบกพร�อง ท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน สามารถนําไปต�อยอด
พัฒนาหรือปรับปรุงแก4ไขให4เกิดผลดีต�อองค&การ/ต�อการทํางาน๒๙๕  
  ๒) การไตร�ตรอง การประเมินการทํางานมีความสําคัญอย�างยิ่งในทุกกิจกรรม๒๙๖  
  ๓) ทุกการทํางานท่ีผ�านการคิดไตร�ตรองมักออกมาเรียบร4อย เผชิญป0ญหาน4อยกว�างานท่ี
ไม�ได4ไตร�ตรองไว4 และทุกครั้งหลังการทํางานก็ควรมีการประเมินท้ังผลงานภาพรวมและผลงานส�วนตน
เพ่ือพัฒนาหรือแก4ไขภายหน4า๒๙๗  
  ๔) การประเมินงานคือการประเมินตน ไม�ว�างานนั้นจะสําเร็จหรือไม�ก็ตาม๒๙๘  
  ๕) วิมังสา คือ การใช4ป0ญญาพิจารณาไตร�ตรอง เพ่ือให4งานได4รับการปรับปรุง แก4ไข และ
พัฒนางานให4สําเร็จยิ่ง ๆ ข้ึนไป วิมังสา=Act (การปรับปรุง)๒๙๙  
  ๖) การไตร�ตรอง การประเมินการทํางานมีความสําคัญอย�างมากในการ วางแผน วัดผล 
หาข4อมูล เพ่ือหาวิธีแก4ไข ปรับปรุงงาน๓๐๐  
  ๗) การไตร�ตรอง การประเมินการทํางานมีความสําคัญเพราะส�งผลต�องานท่ีทําสําเร็จ 
ลุล�วงไปด4วยดี๓๐๑  
  ๘) การไตร�ตรอง การประเมินการทํางานมีความสําคัญเนื่องจากเราสามารถประเมินจุด
แข็ง จุดอ�อน โอกาสและอุปสรรค เพ่ือนําสู�การทําแผนการดําเนินงานครั้งต�อไป๓๐๒  
  ๙) การไตร�ตรอง การประเมินการทํางานมีความสําคัญมาก การทํางานต4องมีความ
รอบคอบ ต4องประเมินว�างานนั้นมีความเป7นไปได4 เม่ือทําแล4วต4องประสบความสําเร็จ๓๐๓  
  ๑๐) การไตร�ตรอง การประเมินการทํางานมีความสําคัญอย�างมาก เพราะเป7นการต�อยอด
ด4านการท�องเท่ียวได4๓๐๔  
  ๑๑) การไตร�ตรอง การประเมินการทํางานมีความสําคัญในทุกการทํางาน๓๐๕  

                                           
๒๙๕สัมภาษณ& นายกฤษฎา แก4วสองเมือง, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๙๖สัมภาษณ& รองศาสตราจารย& ดร.สมาน งามสนิท, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒.    
๒๙๗สัมภาษณ& นายศักดิ์สิทธ์ิ ประหยัดรัตน&, รองประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๒ กุมภาพันธ& 

๒๕๖๒. 
๒๙๘สัมภาษณ& นายกิตติเดช เก้ือกิตติวงศ&, ประธานหอการค4าจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒.     
๒๙๙สัมภาษณ& ผู4ช�วยศาสตราจารย& ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร& ฝdาย

วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒.    
๓๐๐สัมภาษณ& นายสมปอง จันทรี, ผู4อํานวยการการกีฬาแห�งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย&, ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๒.    
๓๐๑สัมภาษณ& นายสัมพันธ& สนสุผล, ข4าราชการบํานาญสังกัด สพป.ขร.๓, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.         
๓๐๒สัมภาษณ& นางจิราณี พูนนายม, ผู4อํานวยการกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียว

แห�งประเทศไทย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.   
๓๐๓สัมภาษณ& นายเนวิน ชิดชอบ, ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย& ยูไนเต็ด, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
๓๐๔สัมภาษณ& นายบดินทร& เรืองสุขศรีวงศ&, นายกสมาคมธุรกิจท�องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย&, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๓๐๕สัมภาษณ& นายพิจิตร บุญทัน, รองผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒.    



 

๑๗๙ 

  ๑๒) การประเมินการทํางนมีความสําคัญอย�างยิ่ง เพราะจะทําให4 รู4ว�างานท่ีเราผลิต
ออกมาแต�ละชิ้น มีจุดแข็ง จุดอ�อนอย�างไร เพ่ือนําไปแก4ไขปรับปรุงหรือทําให4ดียิ่งข้ึนไปอีก๓๐๖  
  ๑๓) การไตร�ตรอง การประเมินการทํางานมีความสําคัญอย�างยิ่ง เพราะถ4าเราเอาแต�
ทํางานโดยไม�มีการทบทวนเลย เราก็จะดําเนินงานไปผิดทาง อีกท้ังไม�เคยหันหลังกลับไปมอง ทําให4ผิด
ไปไกลมากข้ึน จนไม�สามารถแก4ไขได4ทัน๓๐๗  
  ๑๔) การไตร�ตรอง การประเมินการทํางานมีความสําคัญเพราะการคิดอย�างไตร�ตรอง 
ส�งผลให4งานเจริญก4าวหน4า๓๐๘  
  ๑๕) การไตร�ตรองสําคัญมาก ต4องใช4วิจารณญาณในการตรวจสอบปรับปรุงแก4ไขกระบาน
การดําเนินการพัฒนาอย�างต�อเนื่องท้ังการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล ต4องกํากับดูแลเป7นอย�าง
ดี๓๐๙  
  ๑๖) การไตร�ตรอง การประเมินการทํางานมีความสําคัญมาก มันคือความรอบคอบ 
บริหารความเสี่ยง วัดผลสําเร็จโดยการเก็บข4อมูล ประเมินการทํางานเพ่ือก�อให4เกิดการพัฒนาต�อยอด 
นําไปสู�เปcาหมายของความสําเร็จต�อไป๓๑๐  
  ๑๗) การทํางานท่ีคิดไตร�ตรองมักออกมาเรียบร4อย เกิดป0ญหาน4อยตามมาด4วย และทุก
ครั้งหลังการทํางานก็ควรมีการประเมินท้ังผลงานภาพรวมและผลงานส�วนตนเพ่ือพัฒนาหรือแก4ไข
ต�อไป๓๑๑ 
 สรุปวิมังสา (ความคิดไตร�ตรอง) วิมังสา=Act การปรับปรุง การใช4ป0ญญาพิจารณา
ไตร�ตรอง เพ่ือให4งานได4รับการปรับปรุง แก4ไข และพัฒนางานให4สําเร็จยิ่ง ๆ ข้ึนไป การไตร�ตรองใน
การทํางานจะนํามาซ่ึงการตัดสินใจท่ีถูกต4องหรือผิดพลาดน4อยหากบุคลากรทํางานโดยขาดการ
ไตร�ตรองก็จะมาซ่ึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในองค&กร ในการประเมินผลการทํางานจะทําทราบถึงข4อดี 
ข4อเสีย จุดบกพร�อง ท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน สามารถนําไปต�อยอดพัฒนาหรือปรับปรุงแก4ไขให4เกิดผลดี
ต�อองค&การ/ต�อการทํางาน การประเมินการทํางานมีความสําคัญอย�างมากในการวางแผน วัดผล หา
ข4อมูล เพ่ือหาวิธีแก4ไข ปรับปรุงงาน เพราะถ4าเราเอาแต�ทํางานโดยไม�มีการทบทวนเลย เราก็จะ
ดําเนินงานไปผิดทาง อีกท้ังไม�เคยหันหลังกลับไปมอง ทําให4ผิดไปไกลมากข้ึน จนไม�สามารถแก4ไขได4
ทัน ดังนั้นการไตร�ตรอง การประเมินการทํางานคือความรอบคอบ บริหารความเสี่ยง วัดผลสําเร็จโดย
การเก็บข4อมูล ประเมินการทํางานเพ่ือก�อให4เกิดการพัฒนาต�อยอด นําไปสู�เปcาหมายของความสําเร็จ
ต�อไป และสามารถเขียนเป7นแผนภาพได4ดังนี้ 
                                           

๓๐๖สัมภาษณ& นางสาวเพ็ญศิริรัตน& อาจทวีกุล, ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๘ มกราคม 
๒๕๖๒.   ๓๐๗สัมภาษณ& นายธีรวัฒน& วุฒิคุณ, ผู4ว�าราชการจังหวัดบุรีรัมย&, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.  

๓๐๘สัมภาษณ& นายธีระ คนชุม, ผู4อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤณ&อนุสรณ&), ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๒.   

๓๐๙สัมภาษณ& ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.  

๓๑๐สัมภาษณ& นายสมชาย ชมพูน4อย, ผู4อํานวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท�องเท่ียวแห�ง
ประเทศไทย, ๑๕ มกราคม ๖๒.   

๓๑๑สัมภาษณ& ผู4ช�วยศาสตราจารย& ดร.อนุวัต กระสังข&, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ& ๒๕๖๒.   



 

๑๘๐ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒๔ วิมังสา (ความคิดไตร�ตรอง) จากการสัมภาษณ&เชิงลึก 
 
  ๔.๒.๓ การพัฒนาการท%องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัด
บุรีรัมย� 
 จากการศึกษาข4อมูลท้ังเชิงปริมาณ การสัมภาษณ&เชิงลึกสามารถสังเคราะห&เป7นโมเดลของ
การวิจัยได4ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิมังสา (ความคิด
ไตร�ตรอง) 

๑) วิมังสา=Act การปรับปรุง  

๒) การใช4ป0ญญาพิจารณาไตร�ตรองเพ่ือให4งานได4รับการ
ปรับปรุงแก4ไข และพัฒนางาน 

๓) ประเมินผลการทํางานถึงข4อดี ข4อเสีย จุดบกพร�อง ท่ี
เกิดข้ึนในการทํางาน  

๔) ประเมินเพ่ือวางแผน วัดผล หาข4อมูล เพ่ือหาวิธีแก4ไข 
ปรับปรุงงาน 

๕) การไตร�ตรอง การประเมินการทํางานคือความรอบคอบ 
บริหารความเสี่ยง  

๖) นําไปต�อยอดพัฒนาหรือปรับปรุงแก4ไขให4เกิดผลดีต�อ
องค&การ/ต�อการทํางาน  



   ๑๘๑ 

 
การพัฒนาการท%องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย� 

๑. ด�านคุณภาพแหล%งท%องเทีย่ว 
๑) นักท�องเที่ยวใช4เวลาเดินทางใน
จังหวัดบุรีรัมย&เพิ่มสูงขึ้น  
๒) แหล�งท�องเที่ยว สินค4าและบริการ
ได4รับมาตรฐานการท�องเที่ยวไทย  
๓) รายได4จากการท�องเที่ยวมีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยต�อปFเพิ่มขึ้นอย�าง
ต�อเนื่อง  
๔) มีการพัฒนาต�อไปเพื่อให4มี
คุณภาพตามมาตรฐานโลก  
๕) กระจายการพัฒนาออกไปใน
ท4องที่อื่น 
๖) พัฒนาควบคู�ไปกับการท�องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณี 
๗) การจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาให4
นักกีฬาที่มีชื่อเสียงมาเรียน 
๘) พัฒนาให4ครบทุกมิติ ทั้งการ
เดินทาง ร4านอาหาร สินค4าของฝาก 
 

๒. ด�านโครงสร�างพื้นฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวก 

๑) มีความสะดวกสบายมากขึ้นใน
การเดินทางมาจังหวัดบุรีรัมย&  
๒) มีความประทับใจและมี
ประสบการณ&ที่ดีในด4านความ
ปลอดภัย  
๓) สามารถเดินทางในจังหวัดและ
พื้นที่อื่นทั้งในตัวเมืองและชนบท 
๔) ประทับใจคุณภาพของโครงสร4าง
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก  
๕. มีอิสระมากขึ้นในการวางแผนและ
การเดินทางท�องเที่ยวในจังหวัดอื่น  
๖) มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานทั้งไฟฟcา น้ําประปา  
๗) การคมนาคมทั้งทางบก ทาง
อากาศ และระบบราง  
๘) นําระบบ Grab เพื่อรองรับ
ประชาชนที่มีรายได4สูง  
๘) พัฒนาที่พกั ร4านอาหาร ห4องน้ํา
สาธารณะให4เพยีงพอ สะอาด และได4
มาตรฐาน 
 
 

๓. ด�านบุคลากรด�านการท%องเทีย่ว 
๑) บุคลากรมีความพร4อมและ
สนับสนุนการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยว
ให4มีคุณภาพ  
๒) ทุกภาคส�วนเข4าใจและพร4อมที่จะมี
ส�วนร�วมในการพัฒนาสินค4าและบริการ 
๓) บุคลากรเพียงพอต�อการ
ท�องเที่ยวและลดการพึ่งพาแรงงาน
ต�างด4าว  
๔) บุคลากรมีทักษะการบริหารและ
ทักษะเฉพาะทาง 
๕) มีศักยภาพสูงขึ้นทั้งในด4าน
คุณภาพความรู4ความสามารถด4าน
ต�าง ๆ  
๖) พัฒนาด4าน Service Mind ทั้ง
การให4ความช�วยเหลือแนะนําผู4อื่น  
๗) พัฒนาบุคลากรให4เป7นมืออาชีพมี
ความเหมาะสมกับกีฬาแต�ละ
ประเภท  
๘) พัฒนาคนรุ�นใหม�ให4เข4าใจและ
เข4าถึงการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร&
เพื่อความยั่งยืน  
๙) พัฒนามัคคุเทศก& ผู4ประกอบการ 
และส�งเสริมให4มีความรู4ทาง
ภาษาต�างประเทศ  
 

๔. ด�านการสร�างความสมดุลให�กับ
การท%องเที่ยว 

๑) จังหวัดบุรีรัมย&มีภาพลักษณ&การ
เป7นแหล�งท�องเที่ยวเชิงกีฬาที่มี
คุณภาพ  
๒) นักท�องเที่ยวมีความมั่นใจและ
เชื่อมั่นในการเดินทางมาเที่ยว 
๓) เป7นแหล�งท�องเที่ยวยอดนิยมของ
นักท�องเที่ยวกลุ�มรักกีฬา  
๔) น�าสนใจและน�ามาเยอืนสําหรับ
นักท�องเที่ยวที่ชื่นชอบกีฬา  
๕) นักท�องเที่ยวมีความเข4าใจใน     
อัตลักษณ&ของบุรีรัมย&และของแต�ละ
ท4องถิ่น  
๖) จัดการท�องเที่ยวให4เหมาะสมกับ
สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ  
๗) เพิ่มการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และเชิงประวัติศาสตร&  
๘) เพิ่มการท�องเที่ยวเชิงศาสนา และ
เมืองแห�งการศึกษาควบคู�กันไป  
๙) เน4นในเรื่องสินค4าโอทอปเพื่อ 
กระจายรายได4สู�สังคมชนบท  
๑๐) จัดการท�องเที่ยวให4มีความสมดุล
กับการอนุรักษ&ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล4อม  
 

๕. ด�านการบูรณาการการจัดการการ
ท%องเที่ยว 

๑) มีการวางแผนและการดําเนินงานของ
ทุกภาคส�วนอย�างมีการบูรณาการ  
๒) มีการลงทุนในอุตสาหกรรมท�องเที่ยว
เชิงกีฬาผ�านความร�วมมือระหว�างภาครัฐ 
เอกชน และชุมชน  
๓) การดําเนินงานมีประสิทธิภาพผ�าน
ระบบข4อมูลส�วนกลางเป7นไปตาม
กฎหมาย 
๔) องค&กรธุรกิจและประชาชนมีส�วนร�วม
ในการพัฒนาการท�องเที่ยวในพื้นที่มาก
ขึ้น  
๕) มีการรวมตัวอย�างเข4มแข็ง และมี
ความเป7น Community ค�อนข4างสูง  
๖) ภาครัฐ และภาคเอกชนมีส�วนร�วม
ตั้งแต�การประชุมหารือ วางแผน 
ตลอดจนการปฏิบัติ 
๗) ให4องค&กรในระดับจังหวัด อําเภอ 
และระดับชุมชนท4องถิ่นเข4ามาบูรณาการ 
และมีส�วนร�วม  
 

แผนภาพที่ ๔.๒๕ แสดงการพัฒนาการท�องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย&ที่ได4จากการสังเคราะห&องค&ความรู4 



หลักอิทธิบาท ๔ 

   ๑๘๒ 

 

 
๑. ด�านฉันทะ (ความพอใจ) 

   ๑.๑ ฉันทะ=planning การวางแผนการปฏิบัติงานให4สําเร็จ  
   ๑..๒ เต็มใจที่จะปฏิบัติงานอย�างสุดความสามารถ 
   ๑.๓ พอใจที่จะปฏิบัติงานเต็มที่โดยไม�หวังผลตอบแทนพิเศษ  
   ๑.๔ มีความสุขและจริงจังกับงานที่ปฏิบัติอยู�เสมอ  
   ๑.๕ มีความรัก ความพึงพอใจและมีความเต็มใจที่จะทํางาน  
   ๑.๖ ตระหนักถึงการเป7นส�วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค&กร  
   ๑.๗ รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น มุ�งมั่นและพัฒนาความรู4เสมอ  
   ๑.๘ ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา 

 
๒. ด�านวิริยะ (ความเพียร) 

๒.๑ วิริยะ=Doing การลงมือทํา   
๒.๒ ปฏิบัติงานที่ได4รับมอบหมาย ไม�ย�อท4อและไม�ละทิ้งงาน  
๒.๓ ปฏิบัติงานจนสําเร็จและไม�คํานึงถึงความเหนื่อยยาก  
๒.๔ พยายามและหมั่นเพียรที่จะหาประสบการณ&ให4เพิ่มขึ้น  
๒.๕ เพียรพยายาม อุตสาหะ อดทนต�อการแก4ไขป0ญหา  

๒.๖ ใส�ใจ ตั้งใจที่จะทํางานให4ออกมาดี ออกมาสําเร็จ  
๒.๗ ใช4แรงกาย แรงใจ และสติป0ญญา 
๒.๘ บูรณาการการทํางานกับทุกภาคส�วนให4สําเร็จ 

 
๓. ด�านจิตตะ (ความคิดตั้งมั่น) 

๓.๑ จิตตะ=Check การติดตามตรวจสอบ เอาใจใส�   
๓.๒ การเอาใจใส� ไม�ปล�อยใจให4ฟุcงซ�านในขณะที่ปฏิบัติงาน  
๓.๓ มีจิตใจแน�วแน� มั่นคงต�องานหรือภารกิจ 
๓.๔ ใส�ใจ ใฝdรู4 ในเรื่องงานอยู�เป7นนิตย&ทั้งในและนอกเวลางาน  
๓.๕ ศึกษาหาความรู4 ใส�ใจใฝdรู4กับงานที่รับผิดชอบ  
๓.๖ ฝaกฝนให4เกิดทักษะและความชํานาญในงาน  
๓.๗ มีสติ สมาธิกํากับเพื่อให4เกิดการพัฒนาในงาน  
๓.๘ รับผิดชอบทุกขั้นตอน ใส�ใจในงานว�าอะไรคือข4อดี ข4อเสีย 

 
๔. ด�านวิมังสา (ความคิดไตร%ตรอง) 

๔.๑ วิมังสา=Act การปรับปรุง  
๔.๒ คิดค4นแนวทาง ปรับปรุงงานและแก4ไขป0ญหาด4วยเหตุผล  
๔.๓ ไตร�ตรองและตรวจสอบข4อบกพร�องของงานอยู�เสมอ  
๔.๔ พิจารณาใคร�ครวญหาข4อดี-ข4อด4อยในการปฏิบัติงาน  
๔.๕ ประเมินเพื่อวางแผน วัดผล หาข4อมูล เพื่อหาวิธีแก4ไขงาน 
๔.๖ ไตร�ตรอง รอบคอบ บริหารความเสี่ยง  
๔.๗ ต�อยอดพัฒนาหรือแก4ไขให4เกิดผลดีต�อการทํางาน 

การพัฒนาการท%องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย� 
๑. ด4านคุณภาพแหล�งท�องเที่ยว 
๒. ด4านโครงสร4างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
๓. ด4านบุคลากรด4านการท�องเที่ยว 
๔. ด4านการสร4างความสมดุลให4กับการท�องเที่ยว 
๕. ด4านการบูรณาการการจัดการการท�องเที่ยว 

แนวโน�มการท%องเที่ยวในอนาคต 
๑. การเติบโตของชนชั้นกลางและรายได�ที่เพิ่มขึ้น  
๑.๑ พัฒนาการให4บริการเพื่อให4สอดคล4องกับความหลากหลาย  
๑.๒ อัตราการเติบโตของกลุ�มคนชนชั้นกลางเพิ่มสูงขึ้น 
๑.๓ มีความเต็มใจในการใช4จ�ายในการท�องเที่ยวในระดับสูง  
๑.๔ เกิดรายได4แก�ชุมชน/ท4องถิ่น เป7นแรงเสริมให4การท�องเที่ยว  
๑.๕ มีความสนใจในการพักผ�อนและออกกําลังกายมากขึ้น  
๑.๖ มีกําลังจ�ายและสามารถเป7นเจ4าของร4านอาหาร ที่พัก โรงแรมได4  
๑.๗ มีการเดินทางโดยรถยนต&ส�วนตัวหรือรถเช�า และเครื่องบิน 
๒. การเติบโตของสายการบินต�นทุนต่ํา  
๒.๑ สายการบินร�วมมือพัฒนาเส4นทางสู�เมืองรองต�าง ๆ  
๒.๒ ความต4องการสายการบินต4นทุนต่ําได4รับความนิยมมากขึ้น  
๒.๓ สามารถค4นหาข4อมูลตั๋วเครื่องบินราคาถูกจากทั่วโลก  
๒.๔ เลือกเดินทางได4 และมีความรวดเร็ว มีค�าใช4จ�ายไม�สูง  
๒.๕ ส�งผลต�อการตัดสินใจเดินทางทั้งในประเทศและต�างประเทศ  
๒.๖ เป7นทางเลือกที่เพิ่มขึ้นของผู4ที่มีศักยภาพทางการเงินสูง  
๒.๗ ปรับการพักผ�อนให4ยืดหยุ�นและมีทางเลือกเพิ่มขึ้น  
๒.๘ เดินทางชมการแข�งขันกีฬาฟุตบอลแมตช&สําคัญ ๆ ได4 
๓. การเติบโตของสังคมผู�สูงอายุซึ่งมีการจับจ%ายใช�สอยเพื่อการท%องเที่ยว  
๓.๑ กลุ�มผู4สูงอายุมีความเต็มใจที่จะเดินทางท�องเที่ยวเพิ่มขึ้น  
๓.๒ สัดส�วนผู4สูงอายุต�อประชากรโลกเพิ่มสูงขึ้น  
๓.๓ ผู4สูงอายุเต็มใจจับจ�ายใช4สอยต�อปFสูงกว�าช�วงอายุอื่น  
๓.๔ การท�องเที่ยวที่มาพร4อมกับการรักษาพยาบาลและการดูแล 

๓.๕ การใช4เวลาพักผ�อนในระยะยาวกว�านักท�องเที่ยวทั่วไป 
๓.๖ ผู4สูงอายุต4องการพักผ�อน แสวงหากําไรให4ชีวิต 
๓.๗ มีกําลังในการซื้อ ใช4สอยด4านการท�องเที่ยวและของที่ระลึก 

แนวโน�มการท%องเที่ยวในอนาคต 
๔. การใช�เทคโนโลยีระหว%างการท%องเที่ยว  
๔.๑ มีการใช4เทคโนโลยีเพื่อช�วยในการจัดการด4านการท�องเที่ยว  
๔.๒ มีการพัฒนา Application ที่สามารถทํางานร�วมกันได4 
๔.๓ สามารถจ�ายเงินค�าบริการต�าง ๆ ได4ทุกที่ ทุกเวลา  
๔.๔ ส�งผลดีในด4านการส�งเสริมการขาย ทําการตลาด  

๔.๕ เข4าถึงได4ง�ายผ�านมือถือทําให4เกิดความสนใจกีฬามากยิ่งขึ้น   
๔.๖ ค4นหาข4อมูลข�าวสาร ทั้งสุขภาพและการออกกําลังกาย 
๔.๗ ค4นหา Grab taxi การหาโรงแรม เส4นทางการท�องเที่ยว 
๕. ด�านนักท%องเที่ยวมุ%งเน�นประสบการณ�  
๕.๑ นักท�องเที่ยวต4องการเพิ่มประสบการณ&และเรียนรู4สิ่งใหม�   
๕.๒ ต4องการสัมผัสวิถีชีวิตผู4คนและประเพณีท4องถิ่น  
๕.๓ จัดแพ็กเกจการท�องเที่ยวที่ให4ประสบการณ&แปลกใหม� 
๕.๔ มีกลุ�มเปcาหมายใหม�เข4ามาเพื่อหาประสบการณ&ในพื้นที่ 
๕.๕ ครอบครัวสามารถเลือกพักผ�อนกับกิจกรรมบันเทิงอื่น ๆ  
๕.๖ ได้รู้จกัภมูิประเทศ วิถีชีวิต บรรยากาศของจงัหวดับรุีรัมย์ 

๕.๗ ชมนันทนาการ การท�องเที่ยวเชิงเกษตร สินค4าโอทอป 
๕.๘ สัมผสัสนามแข�งขันที่มีมาตรฐานระดับโลก 
๖. ด�านแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบการท%องเที่ยว  
๖.๑ ต4องการหนีความวุ�นวายจากสังคมเมืองไปหาสังคมชนบท 
๖.๒ การเดินทางท�องเที่ยวในป0จจุบันมีความหลากหลาย 
๖.๓ พฤติกรรมของนักท�องเที่ยวในป0จจุบันแตกต�างจากอดีต 
๖.๔ ในพื้นที่สามารถเลือกรูปแบบการท�องเที่ยวที่หลากหลาย 
๖.๕ สามารถเดินทางต�อเนื่องไปยังจังหวัดและประเทศข4างเคียง 
๖.๖ ทําให4นักท�องเที่ยวรักการเล�นกีฬา รักการออกกําลังกาย 
๖.๗ ปรับปรุงรูปแบบตามความต4องการของนักท�องเที่ยวทุกปF 
๖.๙ กระตุ4น ส�งเสริมอย�างมีกลยุทธ&นําไปสู�ความนิยมในอนาคต 

แผนภาพที่ ๔.๒๖ แสดงรูปแบบการพัฒนาการท�องเที่ยวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมย&ที่ได4จากการสังเคราะห&องค&ความรู4 
 



 

๑๘๓ 

  ๔.๒.๔ ผลการสนทนากลุ%มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 จากการศึกษาข4อมูลทางเอกสาร (Documentary Data) ท่ีเป7นแนวคิดการท�องเท่ียวเชิง
กีฬา แนวคิดเก่ียวกับแนวโน4มการท�องเท่ียวในอนาคต แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการมีส�วนร�วม หลักอิทธิ
บาท ๔ จากนั้นผู4วิจัยได4สร4างกรอบแนวคิดในการวิจัย และเก็บรวบรวมข4อมูล ทําการวิเคราะห&ข4อมูล 
และทําการสัมภาษณ&เชิงลึก และสรุปเป7นโมเดลการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมย&ตามท่ีอธิบายไว4ข4างต4น และนํามาสู�กระบวนการการสนทนากลุ�ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผู4เชี่ยวชาญจํานวน ๑๒ คน จากการท่ีผู4ทรงคุณวุฒิได4ทําการ
สนทนากลุ�มเฉพาะยืนยันโมเดลการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของ
จังหวัดบุรีรัมย& ผู4วิจัยได4สังเคราะห&และนําเสนอประเด็นสําคัญและได4สรุปทัศนะของผู4ร�วมสนทนากลุ�ม
ดังต�อไปนี้ 
 ๑. การพัฒนาการท%องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย� 
 การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย& ท่ีได4จากการสังเคราะห&ผลการวิจัยมี
ท้ังหมด ๕ ด4านได4แก� ด4านท่ี ๑ ด4านคุณภาพแหล�งท�องเท่ียว การท่ีมีคะแนนสูงสุดนักท�องเท่ียวใช4เวลา
เดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย&เพ่ิมมากข้ึน ด4านท่ี ๒ โครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก มีความ
สะดวกสบายมากข้ึนในการเดินทางมาจังหวัดบุรีรัมย& ด4านท่ี ๓ ด4านบุคลากรการท�องเท่ียว บุคลากรมี
ความพร4อมในการจัดการการท�องเท่ียว ด4านท่ี ๔ ด4านการจัดการให4สมดุลกับการท�องเท่ียวจังหวัด
บุรีรัมย& มีการจัดการภาครัฐในการจัดการท�องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีมีคุณภาพ และด4านท่ี ๕ การบูรณาการ
และการจัดการการท�องเท่ียว มีการวางแผน และการดําเนินงานของทุกภาคส�วน และสิ่งเหล�านี้จะ
สําเร็จได4ก็เนื่องมาจากนโยบายท�องเท่ียวของประเทศ และการมีส�วนร�วมของประชาชนชาวไทยท่ีร�วม
แรงร�วมใจกัน๓๑๒ และจากการสนทนากลุ�มเฉพาะแยกตามประเด็นศึกษาดังนี้ 
 ๑) คุณภาพแหล�งท�องเท่ียว เห็นได4ว�าการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย&วันข4างจะมี
ความชัดเจนมากโดยเฉพาะบุรีรัมย&โมเดล ย4อนกลับไปเม่ือ ๑๐ ปFท่ีแล4วจะเน4นการท�องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร& เช�นประสาทหินเขาพนมรุ4ง แต�ทุกวันนี้พบว�าผู4คนท่ีไปเท่ียวบุรีรัมย&จะไปเท่ียวสนาม
กีฬา ไปท�องเท่ียวสนามกีฬามากกว�าท่ีจะไปดูปราสาทหินพนมรุ4งหรือไปเท่ียวปราสาทเมืองตํ่าเหมือน
ในอดีต จากท่ีเคยไปถ�ายรูปตามปราสาทหินทุกวันนี้คนไปเท่ียวท่ีสนามกีฬาไปถ�ายรูปคู� Stadium 
และอ่ืน ๆ ท่ีเขาจัดเตรียมไว4ให4 งานวิจัยชิ้นนี้ ก็ถือว�าอยู�ในเกณฑ&ของการท�องเท่ียวสมัยใหม� 
ผลการวิจัยได4สรุปออกมา ๕ ด4าน ถือว�าเป7นส�วนท่ีดี แต�ไม�อยากให4จังหวัดอ่ืนมาเน4นบุรีรัมย&โมเดลกัน
หมด เพราะว�าความพร4อมของแต�ละจังหวัดมีความแตกต�างกัน การเกิดบุรีรัมย&โมเดลถือว�าผู4นํามี
บทบาทมากและสามารถผลักดัน หรือเป7นตัวแปรในการเกิดซ่ึงคิดว�าเม่ือมันเกิดมาแล4วควรหาแนวทาง
ท่ีจะให4เกิดความยั่งยืนของบุรีรัมย&โมเดล เพ่ือนําไปให4จังหวัดอ่ืนเป7นแนวทางในการสร4างความยั่งยืน
ของการท�องเท่ียว ด4านการท�องเท่ียวอยากเห็นการเติบโตของการท�องเท่ียวในจังหวัดต�าง ๆ ถึงบุรีรัมย&
จะถูกจัดให4เป7นเมืองรองท่ีมีอัตราการเติบโตทางการท�องเท่ียวระดับท่ีสูงมากเม่ือเทียบกับจังหวัดอ่ืนท่ี

                                           
๓๑๒สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร& ฝdายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 



 

๑๘๔ 

เป7นเมืองรอง๓๑๓ ชื่นชมว�าเป7นงานวิจัยท่ีทันสมัยมีหลายจังหวัดอยากทําตามแต�ก็ไม�สามารถทําได4
เหมือนกับจังหวัดบุรีรัมย&๓๑๔ 
  ๒) โครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก มีความสะดวกสบายมากข้ึนในการ
เดินทางมาจังหวัดบุรีรัมย& รายงานวิจัยพบว�านักท�องเท่ียวท่ีเข4ามาเท่ียวในจังหวัดบุรีรัมย&ใช4เวลาอยู�ใน
จังหวัดบุรีรัมย&นานมากแสดงให4เห็นว�าการจับจ�ายใช4สอยมากข้ึนมีเวลาหรือใช4เวลาในการท�องเท่ียวอยู�
ในจังหวัดนานข้ึนอาจจะเป7นการพัก การรับประทานอาหาร การจับจ�ายใช4สอย เป7นต4น สิ่งเหล�านี้
ส�งผลต�อประชาชนท่ีอยู�ในจังหวัด เม่ือมีการจับจ�ายใช4สอยก็จะมีรายได4เพ่ิมมากข้ึนเม่ือมีรายได4มากข้ึน
คุณภาพชีวิตของประชาชนก็จะดีข้ึนตามมา๓๑๕ ในประเด็นนี้ถือว�าสําคัญเพราะการท�องเท่ียวนํามาซ่ึง
ผู4คน ระบบโครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกจึงถือเป7นหัวใจของการรองรับการเติบโต
โดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภค ไฟฟcา ประปา และระบบการคมนาคม การพัฒนาการท�องเท่ียวใด ๆ 
ก็ตามหากโครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกไม�พร4อมการพัฒนาหรือการท่ีนักท�องเท่ียวจะ
เดินทางมาเท่ียวก็คงลําบาก บุรีรัมย&ถือว�าพัฒนาด4านนี้ได4เป7นอย�างดี๓๑๖ สิ่งท่ีจะสนับสนุนการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬา หรือการเข4าถึงแหล�งท�องเท่ียวต�าง ๆ ได4ง�ายก็คือโครงสร4างพ้ืนฐาน ต4องมีความ
สะดวกสบาย จังหวัดบุรีรัมย&ได4มีการขยายตัวด4านท่ีพักและการขนส�งอย�างต�อเนื่องและรวดเร็ว เพ่ือ
รองรับการจัดงานมหกรรมระดับชาติและนานาชาติซ่ึงทําให4เกิดการพัฒนาตามมาอย�างต�อเนื่อง๓๑๗ 
เห็นด4วยกับประเด็นนี้ไม�ว�าท่ีใดก็ตามจะมีความทันสมัยโครงสร4างพ้ืนฐานต4องมาก�อนเป7นอันดับต4น ๆ 
ป0จจุบันเรื่องท่ีพัก ร4านอาหาร ห4องน้ําสาธารณะคิดว�ามีเพียงพอเนื่องจากเป7นทางผ�านไปยังพ้ืนท่ี
จังหวัดใกล4เคียงได4ด4วย ป0จจุบันบุรีรัมย&มีกิจกรรมสําคัญ ๆ ของจังหวัดมากมาย ท้ังกิจกรรมหลักคือ
การจัดการแข�งขันฟุตบอล และกิจกรรมเสริมท้ังการแข�งขันรถจักรยานยนต& Moto GP ดังนั้นจังหวัดก็
ต4องมีแผนเพ่ือให4สอดคล4องกับกิจกรรมต�าง ๆ๓๑๘  
  ๓) บุคลากรการท�องเท่ียว บุคลากรมีความพร4อมในการจัดการการท�องเท่ียว เนื่องจากมี
การบูรณาการกันระหว�างภาคราชการ เอกชน และคนในท4องถ่ินเพ่ือเร�งพัฒนาบุคลากรในพ้ืนท่ีให4มี
ทักษะด4านภาษา ให4มีความสามารถในการรองรับนักท�องเท่ียวจากท่ัวโลกท่ีเดินทางมาท�องเท่ียวใน

                                           
๓๑๓สนทนากลุ�มเฉพาะ นายอรรถพล วรรณกิจ, รองผู4อํานวยการภูมิภาคตะวันออก การท�องเท่ียวแห�ง

ประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
๓๑๔สนทนากลุ�มเฉพาะ ดร.พงศ&พัฒน& จิตตานุรักษ&, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
๓๑๕สนทนากลุ�มเฉพาะ นายอรรถพล วรรณกิจ, รองผู4อํานวยการภูมิภาคตะวันออก การท�องเท่ียวแห�ง

ประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
๓๑๖สนทนากลุ�มเฉพาะ นางศุภิดา อ�อนบรรจง, หัวหน4างานส�งเสริมกิจกรรมนานาชาติ กองส�งเสริม

กิจกรรม การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
๓๑๗สนทนากลุ�มเฉพาะ นางอกนิษฐ& ลิ้มตระกูล, รองผู4อํานวยการฝdายทรัพยากรบุคคล การท�องเท่ียว

แห�งประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.   
๓๑๘สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข&, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.    



 

๑๘๕ 

จังหวัดบุรีรัมย&๓๑๙ จังหวัดบุรีรัมย&มีการจัดอบรมบุคลากรด4านการท�องเท่ียวอย�างต�อเนื่องท้ังหน�วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนต�างเข4ารับการอบรมในการเป7นเจ4าบ4านท่ีดี การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
สื่อสารภาษาต�างประเทศ ความรู4 เรื่องจังหวัดบุรีรัมย&แต� ก็ต4องเสริมเพ่ิมเติมอีกท้ังเรื่องของ
ภาษาต�างประเทศต4องให4มีความเชี่ยวชาญ ใช4งานได4จริง และการใช4เทคโนโลยีสมัยใหม�เพ่ือให4สอดรับ
ความทันสมัยและความก4าวหน4าของนักท�องเท่ียวต�างประเทศด4วย๓๒๐    
  ๔) การสร4างความสมดุลให4กับการท�องเท่ียว สําหรับการท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย&
ป0จจุบันค�อนข4างเน4นหนักไปในเชิงการท�องเท่ียวท่ีเก่ียวกับกีฬา ทําให4ละเลยในส�วนท่ีเป7นวัฒนธรรม
ชุมชน วิถีชีวิต และทรัพยากรทางธรรมชาติไป การท�องเท่ียวในรูปแบบท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ธรรมชาติเลยถูกลดความสําคัญลงไป๓๒๑ ในประเด็นนี้อาจจะเห็นต�างกับผู4ทรงคุณวุฒิท�านแรกนิดหนึ่ง 
ซ่ึงมองว�าการจัดการท�องเท่ียวยังมีหลายด4านอยู� ซ่ึงก็ข้ึนกับนักท�องเท่ียวท่ีจะเลือกบริโภค และ
นักท�องเท่ียวป0จจุบันก็หันมาใส�ใจกับสิ่งแวดล4อมมากข้ึน ดังนั้นการท�องเท่ียวยุคใหม�ต4องรักษาความ
สมดุลทุก ๆ รูปแบบไว4 คํานึงถึงความเหมาะสมระหว�างการหารายได4กับการอนุรักษ& เพ่ือให4เกิดการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน รักษาความเรียบง�าย ฟ��นฟูพัฒนาและถนอมรักษา โดยให4ความสําคัญกับ
นักท�องเท่ียวเชิงคุณภาพมากกว�าปริมาณ๓๒๒ จังหวัดบุรีรัมย&มีความโดดเด�นท้ังด4านกีฬา ด4าน
วัฒนธรรม และด4านประวัติศาสตร& ถือว�ามีความพร4อมอย�างมาก หากมีการจัดการท�องเท่ียวให4
นักท�องเท่ียวมีทางเลือกหลาย ๆ ทาง ก็จะเป7นการดึงดูดนักท�องเท่ียวให4เดินทางไปเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย& 
ทุกภาคส�วนต4องช�วยกันประชาสัมพันธ& จัดทําแผนเพ่ือให4เกิดความสมดุลทุกด4านซ่ึงจะเป7นการสร4าง
รายได4และกระจายรายได4ให4กับประชาชนในพ้ืนท่ีนอกเมืองด4วย๓๒๓ 
 ๕) การบูรณาการและการจัดการการท�องเท่ียว รูปแบบการจัดการท�องเท่ียวนี้จังหวัดอ่ืน
อาจจะนําโมเดลไปจัดการท�องเท่ียวเชิงกีฬาซ่ึงไม�เน4นเฉพาะบุรีรัมย&เท�านั้น เช�น อาจจะนํานักกีฬา
ประเภทต�าง ๆ ไปสอนกีฬานอกสถานท่ีเพ่ือให4เกิดการท�องเท่ียว ดูมีประโยชน&มากกว�าการท่ีจะไปดู
สนามกีฬาไปซ้ือเสื้อกีฬาเพียงอย�างเดียว๓๒๔ บุรีรัมย&เป7นจังหวัดท่ีหน�วยงานต�าง ๆ ให4ความสนใจ และ
ให4ความร�วมมือในการผลักดันแนวทางการพัฒนาของจังหวัด เม่ือแนวทางท่ีถูกเลือกเป7นการท�องเท่ียว

                                           
 

๓๑๙สนทนากลุ�มเฉพาะ ดร.สรุิยา รักษาเมือง, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 

๓๒๐สนทนากลุ�มเฉพาะ ดร.พงศ&พัฒน& จิตตานุรักษ&, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.   

๓๒๑สนทนากลุ�มเฉพาะ นายอรรถพล วรรณกิจ, รองผู4อํานวยการภูมิภาคตะวันออก การท�องเท่ียวแห�ง
ประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 

๓๒๒สนทนากลุ�มเฉพาะ นางศุภิดา อ�อนบรรจง, หัวหน4างานส�งเสริมกิจกรรมนานาชาติ กองส�งเสริม
กิจกรรม การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.   

๓๒๓สนทนากลุ�มเฉพาะ นางอกนิษฐ& ลิ้มตระกูล, รองผู4อํานวยการฝdายทรัพยากรบุคคล การท�องเท่ียว
แห�งประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  

๓๒๔สนทนากลุ�มเฉพาะ นายอรรถพล วรรณกิจ, รองผู4อํานวยการภูมิภาคตะวันออก การท�องเท่ียวแห�ง
ประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 



 

๑๘๖ 

เชิงกีฬาก็ทําให4เกิดความร�วมมือในระดับสูงแต�ในด4านอ่ืน ๆ เลยถูกลดความสําคัญลงไป๓๒๕ เห็นด4วยใน
ประเด็นนี้เป7นเรื่องธรรมดาท่ีหากเม่ือประสบความสําเร็จเป7นรูปธรรม หน�วยงานต�าง ๆ ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชนจะให4ความร�วมมืออย�างเต็มท่ีเพ่ือขับเคลื่อนการท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย&อย�างเต็มท่ี๓๒๖  
  งานวิจัยชิ้นนี้ต4องดูให4ดีว�าจะดูอะไรเพราะว�าการท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย&สําเร็จมา
ก�อนหน4าท่ีจะทํางานวิจัยแล4ว อาจจะดูว�าเขาทํางานสําเร็จได4อย�างไรหรือป0จจัยใดทําให4การบริหาร
จัดการเกิดความสําเร็จ การท�องเท่ียวในสมัยใหม�มีการเปลี่ยนไปจากเดิม จากท่ีเคยไปท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม แต�ป0จจุบันนี้นักท�องเท่ียวไปบุรีรัมย&มักจะไปถ�ายรูปท่ี Stadium และยังพบว�าบุรีรัมย&มีการ
จัดกิจกรรมหลายอย�างไม�เฉพาะการแข�งฟุตบอลเท�านั้น มีการจัดวิ่งท่ีเป7นระดับโลก และการท่ีจะ
วิเคราะห&ว�าป0จจัยใดท่ีทําให4เกิดความสําเร็จในการบริหารจัดการควรจะดูท่ีองค&ประกอบต�าง ๆ เช�น
การมีส�วนร�วม ภาวะผู4นําด4วย๓๒๗ 
  ๒. แนวโน�มการท%องเท่ียวในอนาคต 
 ๑) การเติบโตของชนชั้นกลางและรายได4ท่ีเพ่ิมข้ึน เห็นด4วยกับผลการวิจัยนี้ท่ีชี้ให4เห็นว�า
การเติบโตของชนชั้นกลางส�งผลต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬา เนื่องจากว�าเม่ือคนเรามีรายได4ท่ีพอใช4 หรือ
มีเหลือเก็บก็จะเกิดความสนใจในการพักผ�อนและออกกําลังกายเพ่ือลดความเครียดและเกิดการผ�อน
คลาย จึงทําให4มีความในใจในการท�องเท่ียวเชิงกีฬาเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นกิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีเป7นการ
ออกกําลังกายและพักผ�อนไปในตัวจึงตอบโจทย&และได4รับความสนใจเพ่ิมส�งข้ึน๓๒๘ จากผลการศึกษา
จะเห็นได4ว�ากลุ�มคนเหล�านี้มีการเดินทางออกไปท�องเท่ียวมากข้ึน มีการวางแผนหาข4อมูลทาง
อินเตอร&เน็ต ท่ีกิน ท่ีเท่ียว ท่ีพัก ซ่ึงสามารถหาได4ในราคาท่ีพึงพอใจ ซ่ึงรูปแบบของการท�องเท่ียวจะ
เป7นการเดินทางไปท�องเท่ียวเองโดยรถยนต&ส�วนตัวหรือรถเช�า รถโดยสารสาธารณะ อาจมีการเดินทาง
แบบส�วนตัวหรือเป7นกลุ�มด4วย๓๒๙ 
 ๒) การเติบโตของสายการบินต4นทุนตํ่า จากผลการศึกษาพบว�าการเติบโตของสายการบิน
ต4นทุนตํ่ามีผลต�อการเดินทางท�องเท่ียวเชิงกีฬา เนื่องจากมีความรวดเร็ว มีค�าใช4จ�ายไม�สูงมากนัก การ
มีสายการบินต4นทุนตํ่ายังมีผลต�อการตัดสินใจในการเดินทางของนักท�องเท่ียวท้ังในและต�างประเทศ
ด4วย ซ่ึงจะทําให4มีการเดินทางเข4ามาท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย&เพ่ิมเติมข้ึน๓๓๐ การเดินทางโดย
สายการบินต4นทุนตํ่าชี้ให4เห็นว�ามีการเดินทางโดยเครื่องบินมากข้ึนเพราะการเดินทางสะดวก รวดเร็ว 
                                           

๓๒๕สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข&, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 

๓๒๖สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.   

๓๒๗สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข&, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  

๓๒๘สนทนากลุ�มเฉพาะ นายอรรถพล วรรณกิจ, รองผู4อํานวยการภูมิภาคตะวันออก การท�องเท่ียวแห�ง
ประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 

๓๒๙สนทนากลุ�มเฉพาะ นางอกนิษฐ& ลิ้มตระกูล, รองผู4อํานวยการฝdายทรัพยากรบุคคล การท�องเท่ียว
แห�งประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  

๓๓๐สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข&, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.   



 

๑๘๗ 

ประหยัดเวลา หากต4องการท�องเท่ียวแค�วันหยุดเสาร&-อาทิตย&ก็สามารถเดินทางไปท�องเท่ียวได4เลยหรือ
ในวันท่ีมีการแข�งขันกีฬาฟุตบอลนัดสําคัญ ก็สามารถเดินทางมาดูได4ไม�เสียเวลาในการเดินทาง 
สามารถวางแผนในการเดินทางได4เป7นอย�างดี๓๓๑ ในประเด็นนี้คิดว�าการเป�ดสายการบินต4นทุนตํ่าจะ
ส�งผลดีต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬาเม่ือนักท�องเท่ียวต4อการความสะดวกสบายและมีเวลาจํากัดในการ
เดินทาง การเลือกวิธีการเดินทางด4วยเครื่องบินจึงตอบโจทย&ของนักท�องเท่ียวได4ดี และจะเป7นการ
ดึงดูดนักท�องเท่ียวจากจังหวัดท่ีอยู�ไกลหรือแม4แต�ต�างประเทศได4ด4วย๓๓๒ 
 ๓) การเติบโตของสังคมผู4สูงอายุท่ีมีการใช4สอยเพ่ือการท�องเท่ียว จากผลการวิจัยชี้ให4เห็น
ว�าการเข4าสู�สังคมผู4สูงอายุก็มีข4อดีอยู�เหมือนกัน โดยแนวทางของกิจกรรมการท�องเท่ียวเท่ียวเชิงกีฬา
ต4องมาพร4อมกับเรื่องของการรักษาพยาบาลและการดูแลด4วย หากสามารถสร4างบุคลากรท่ีมีความ
ชํานาญในการดูแลผู4สูงวัย และกิจกรรมท่ีผู4สูงวัยสามารถเข4าร�วมได4หลากหลาย จะส�งผลถึงเรื่องการใช4
เวลาพักผ�อนในระยะยาวกว�านักท�องเท่ียวท่ัวไปได4๓๓๓ บางครั้งผู4สูงอายุก็ต4องการการท�องเท่ียวท่ีได4ท้ัง
ความสะดวกสบายและปลอดภัย ต4องการการคมนามคมท่ีสะดวกสบายและผู4ท่ีสนใจการท�องเท่ียวเชิง
กีฬาส�วนมากจะมีขีดความสามารถในการจ�ายสูง หากมองท่ีโอกาสจะเป7นการสร4างรายได4ให4กับการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬามากข้ึน และหากรวมกับกิจกรรมท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมและการท�องเท่ียวชุมชน
เข4าด4วยกันได4อย�างลงตัวก็จะทําให4ประสบความสําเร็จมากข้ึน๓๓๔ การเข4าสู�สังคมผู4สูงอายุไม�ใช�ว�าจะ
เป7นด4านลบเสมอไปผู4มีส�วนได4ส�วนเสียต4องศึกษาและมองหาโอกาสซ่ึงจะทําให4สร4างความได4เปรียบ๓๓๕

จากผลการวิจัยพบว�ากลุ�มเปcาหมายของการท�องเท่ียวไม�น�าจะใช�ผู4สูงอายุถึงแม4จะมีโครงสร4างและ
ป0จจัยข้ันพ้ืนฐานบางอย�างท่ีคอยอํานวยความสะดวกให4กับผู4สูงอายุแต�ว�าเปcาหมายและกลุ�มเปcาหมาย
ของการท�องเท่ียวเชิงกีฬาไม�น�าจะใช�กลุ�มผู4สูงวัยแน�นอน๓๓๖  
 ๔) การใช4เทคโนโลยีระหว�างการท�องเท่ียว ในประเด็นนี้เห็นด4วยอย�างยิ่งเนื่องจาก
กิจกรรมแทบจะทุกอย�างต4องพ่ึงพาเทคโนโลยี เพราะเทคโนโลยีช�วยให4การติดต�อสื่อสาร รวมถึง
ประชาสัมพันธ&สินค4าและข4อมูลต�าง ๆ ได4อย�างง�ายดายและรวดเร็ว ทุกคนสามารถเข4าถึงข4อมูลได4
รวดเร็วทันต�อเหตุการณ&ท่ีเกิดข้ึน อีกท้ังยังสามารถพัฒนานําไปใช4เพ่ือให4เกิดประโยชน&และรายได4ของ

                                           
๓๓๑สนทนากลุ�มเฉพาะ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร& มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.    
๓๓๒สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข&, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
๓๓๓สนทนากลุ�มเฉพาะ ดร.กาญจนา ดําจุติ, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
๓๓๔สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
๓๓๕สนทนากลุ�มเฉพาะ นายอรรถพล วรรณกิจ, รองผู4อํานวยการภูมิภาคตะวันออก การท�องเท่ียวแห�ง

ประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.    
๓๓๖สนทนากลุ�มเฉพาะ นางศุภิดา อ�อนบรรจง, หัวหน4างานส�งเสริมกิจกรรมนานาชาติ กองส�งเสริม

กิจกรรม การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 



 

๑๘๘ 

ชุมชน/ท4องถ่ินได4ด4วย๓๓๗ เห็นด4วยอย�างยิ่งในประเด็นนี้เนื่องจากเทคโนโลยีป0จจุบันถือว�ามีผลต�อการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬามาก โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ&ผ�านสื่อต�าง ๆ สามารถดึงดูดนักท�องเท่ียวได4อย�าง
ไร4พรมแดน นอกจากนั้นยังเก่ียวข4องกับการท�องเท่ียวแทบจะทุกด4านท้ัง การใช4เทคโนโลยีในการรักษา
ความปลอดภัย การใช4เทคโนโลยีในการบริหารงานบุคคล และการบริหารจัดการสถานท่ีท�องเท่ียว 
การจัดเก็บข4อมูล การสืบค4น การใช4เทคโนโลยีช�วยในการตัดสินใจ นับว�าเป7นผลดีต�อการจัดการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬา๓๓๘ 
 ๕) นักท�องเท่ียวมุ�งเน4นประสบการณ& สําหรับประเด็นนี้อาจจะไม�ได4ส�งผลต�อการท�องเท่ียว
เชิงกีฬามากนัก เพราะการเดินทางท�องเท่ียวไม�ได4มีแค�ผู4ต4องการได4ประสบการณ&ทางกีฬาเท�านั้น 
หากแต�ยังรวมไปถึงครอบครัวท่ีจะไม�ได4ต4องการออกกําลังกาย แต�ก็สามารถเลือกพักผ�อน กิจกรรม
บันเทิงอ่ืน ๆ ร�วมไปด4วยได4๓๓๙ การมุ�งเน4นประสบการณ&ทําให4มีกลุ�มนักท�องเท่ียวกลุ�มเปcาหมายใหม� ๆ 
เข4ามาท�องเท่ียวเพ่ือหาประสบการณ&ในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย&มากยิ่งข้ึน ทําให4จังหวัดต4องกําหนด
แนวทางหรือมาตรการในการรองรับกลุ�มนักท�องเท่ียวให4ครอบคลุมทุกกลุ�มเปcาหมายและการท่ี
นักท�องเท่ียวเดินทางท�องเท่ียวเพ่ือหาประสบการณ& เป7นความต4องการอยากเข4ามาสัมผัสบรรยากาศ
การท�องเท่ียวด4านกีฬา นันทนาการ หรือการท�องเท่ียวเชิงเกษตร สินค4าชุมชนท4องถ่ิน๓๔๐ 
 ๓. หลักอิทธิบาท ๔ 
  หลักธรรมเป7นตัวเสริมกระบวนการทํางานมากกว�าไม�ได4เอามาเป7นประเด็นในกระบวนการ
วิเคราะห&เพียงแต�ว�าบริบทของมหาวิทยาลัยการประยุกต&การใช4หลักธรรมในการปฏิบัติงาน เช�น มีการ
แข�งขันกีฬาก็ใช4ทักษะกีฬาในการทํางาน แต�การบูรณาการหลักพระพุทธธรรมเป7นตัวช�วยในการคิด
วิเคราะห&ให4เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเช�นมีความสุขุมข้ึนมีการใช4ป0ญญาไตร�ตรอง เป7นต4น๓๔๑  
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ ได4แก�ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา หรืออาจจะไป
เทียบกับแนวคิดทางตะวันตกคือหลัก PDCA ซ่ึงคิดและเรียนแบบหลักแนวคิดของพระพุทธเจ4า ฉันทะ
ก็คือหลักการวางแผน วิริยะก็คือการลงมือทํา จิตอาสาก็คือเอาใจจดจ�อหาแนวทางแก4ไขป0ญหาท่ี
ผิดพลาด วิมังสาคือการใช4ป0ญญาวิธีการหาทางออก แก4ไขป0ญหาท่ีเกิดข้ึน๓๔๒  
 ในการวิจัยต4องตีกรอบว�านักท�องเท่ียวคือใคร เช�นไปท�องเท่ียวไปดูประวัติศาสตร&หรือว�า
ไปร�วมกิจกรรม ในทบทวนวรรณกรรมพบว�าการทบทวนวรรณกรรมของแต�ละท�านไม�เหมือนกันและ
                                           

๓๓๗สนทนากลุ�มเฉพาะ นางอกนิษฐ& ลิ้มตระกูล, รองผู4อํานวยการฝdายทรัพยากรบุคคล การท�องเท่ียว
แห�งประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 

๓๓๘สนทนากลุ�มเฉพาะ ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  

๓๓๙สนทนากลุ�มเฉพาะ นายอรรถพล วรรณกิจ, รองผู4อํานวยการภูมิภาคตะวันออก การท�องเท่ียวแห�ง
ประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 

๓๔๐สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 

๓๔๑สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร& ฝdายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  

๓๔๒สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร& ฝdายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  



 

๑๘๙ 

ใช4หลักธรรมท่ีแตกต�างกัน เช�นอปริหานิยธรรม แต�งานวิจัยชิ้นนี้ใช4อิทธิบาท ๔ การมีส�วนร�วมก็มีความ
แตกต�างกัน ดังนั้นผลการวิจัยพบว�าองค&ความรู4ในการพัฒนาการท�องเท่ียวต4องใช4พุทธธรรมกับการมี
ส�วนร�วมแต�ว�าหลักธรรมและการมีส�วนร�วมก็คงแตกต�างกันไปตามบริบทหรือตามอัตลักษณ&ของแต�ละ
พ้ืนท่ี เช�นในสิงห&บุรีก็จะมีอีกอัตลักษณ&หนึ่งเราควรจะมุ�งเน4นความยั่งยืนมากกว�า๓๔๓  
 ภาวะผู4นํามีบทบาทต�อการประสบความสําเร็จในโครงการดําเนินงาน แผนภาพองค&
ความรู4ท่ีได4จากการวิจัย วิริยะความเพียรอยากให4เปลี่ยนองค&ความรู4เพราะว�าใช4คําให4ถูกต4อง เช�น 
ฉันทะเหมาะกับ planning เป7นคนละคํากันแต�เป7นเรื่องเดียวกัน วิริยะกับ doing เป7นคนละคํากันแต�
มีความหมายเหมือนกัน ควรมีการเปลี่ยนคําให4สอดคล4องกันเพ่ือให4นึกถึงแนวทางปฏิบัติให4เป7นเชิง
แนวปฏิบัติ เช�น การเติบโตของชนชั้นกลางหรือเม่ือผู4สูงอายุมากข้ึน การเติบโตของการบินต4นทุนตํ่า
เพ่ิมมากข้ึน หรือเม่ือชนชั้นกลางเพ่ิมมากข้ึนควรหาสิ่งอํานวยความสะดวกให4สอดคล4องกับการ
เจริญเติบโต และหลักธรรมนําเอาหลักการพัฒนากับหลักธรรมมาเทียบเคียงกันคือไม�ได4มีความหมาย
ตรงกันแต�หลักการใช4เหมือนกันเช�นฉันทะกับการวางแผน๓๔๔ 
 สรุปได4ว�าจากข4อเสนอแนะในการสนทนากลุ�มผู4วิจัยได4นํามาสังเคราะห&ปรับแก4ไขเพ่ิมใน
ส�วนท่ีขาดความสมบูรณ& ให4มีความสมบูรณ&มากข้ึนโดยได4มีการปรับคําเพ่ือให4มีความสอดคล4องกับการ
พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมย& ซ่ึงข4อมูลท่ีได4จาก
การสังเคราะห&ผลการวิจัยมีท้ังหมดของการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา ๕ ด4านได4แก� ด4านท่ี ๑ ด4าน
คุณภาพแหล�งท�องเท่ียว การท่ีมีคะแนนสูงสุดนักท�องเท่ียวใช4เวลาพักอยู�ในจังหวัดบุรีรัมย&เพ่ิมมากข้ึน 
ด4านท่ี ๒ โครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก มีความสะดวกสบายมากข้ึนในการเดินทางมา
จังหวัดบุรีรัมย& ด4านท่ี ๓ ด4านบุคลากรการท�องเท่ียว บุคลากรมีความพร4อมในการจัดการการท�องเท่ียว 
ด4านท่ี ๔ ด4านการจัดการให4สมดุลกับการท�องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย& มีการจัดการภาครัฐในการจัดการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีมีคุณภาพ และด4านท่ี ๕ การบูรณาการและการจัดการการท�องเท่ียว มีการ
วางแผน และการดําเนินงานของทุกภาคส�วน และสิ่งเหล�านี้จะสําเร็จได4ก็เนื่องมาจากนโยบาย
ท�องเท่ียวของประเทศ และการมีส�วนร�วมของประชาชนชาวไทยท่ีร�วมแรงร�วมใจกัน นอกจากนั้นการ
พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬายังข้ึนอยู�กับแรงผลักดันภายนอกด4วยซ่ึงจากการศึกษามีป0จจัยภายนอก
คือ ๑) การเติบโตของชนชั้นกลางและรายได4ท่ีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากว�าเม่ือคนเรามีรายได4ท่ีพอใช4 หรือมี
เหลือเก็บก็จะเกิดความสนใจในการพักผ�อนและออกกําลังกายเพ่ือลดความเครียดและเกิดการผ�อน
คลาย จึงทําให4มีความในใจในการท�องเท่ียวเชิงกีฬาเพ่ิมมากข้ึน ๒) การเติบโตของสายการบินต4นทุน
ตํ่ามีผลต�อการเดินทางท�องเท่ียวเชิงกีฬา เนื่องจากมีความรวดเร็ว มีค�าใช4จ�ายไม�สูงมากนัก การมีสาย
การบินต4นทุนตํ่ายังมีผลต�อการตัดสินใจในการเดินทางของนักท�องเท่ียวท้ังในและต�างประเทศด4วย ซ่ึง
จะทําให4มีการเดินทางเข4ามาท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย&เพ่ิมเติมข้ึน ๓) การเติบโตของสังคม
ผู4สูงอายุท่ีมีการใช4สอยเพ่ือการท�องเท่ียว โดยแนวทางของกิจกรรมการท�องเท่ียวเท่ียวเชิงกีฬาต4องมา
พร4อมกับเรื่องของการรักษาพยาบาลและการดูแลด4วย หากสามารถสร4างบุคลากรท่ีมีความชํานาญใน
                                           

๓๔๓สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 

๓๔๔สนทนากลุ�มเฉพาะ ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย&ประจําภาควิชารัฐศาสตร& มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 



 

๑๙๐ 

การดูแลผู4สูงวัย และกิจกรรมท่ีผู4สูงวัยสามารถเข4าร�วมได4หลากหลาย จะส�งผลถึงเรื่องการใช4เวลา
พักผ�อนในระยะยาวกว�านักท�องเท่ียวท่ัวไปได4 ๔) การใช4เทคโนโลยีระหว�างการท�องเท่ียว เนื่องจาก
กิจกรรมแทบจะทุกอย�างต4องพึงพาเทคโนโลยี เพราะเทคโนโลยีช�วยให4การติดต�อสื่อสาร รวมถึง
ประชาสัมพันธ&สินค4าและข4อมูลต�าง ๆ ได4อย�างง�ายดายและรวดเร็ว ทุกคนสามารถเข4าถึงข4อมูลได4
รวดเร็วทันต�อเหตุการณ&ท่ีเกิดข้ึน ๕) นักท�องเท่ียวมุ�งเน4นประสบการณ& เพราะการเดินทางท�องเท่ียว
ไม�ได4มีแค�ผู4ต4องการได4ประสบการณ&ทางกีฬาเท�านั้น หากแต�ยังรวมไปถึงครอบครัวท่ีจะไม�ได4ต4องการ
ออกกําลังกาย แต�ก็สามารถเลือกพักผ�อน กิจกรรมบันเทิงอ่ืน ๆ ร�วมไปด4วยได4 และประเทศไทยเป7น
เมืองพุทธสิ่งท่ีสําคัญก็คือการบูรณาการหลักพุทธธรรมเข4ามาใช4ในการทํางาน ทํากิจกรรมเพ่ือให4เกิด
การมีส�วนร�วมท้ัง ๑) ร�วมตัดสินใจด4วยความรัก ๒) เพียรพัก ร�วมพัฒนา ๓) วิมังสาพิจารณาร�วม
ประเมินผล ๔) ต้ังใจตน รับผลพอประมาณ และได4นําเสนอเป7นแผนภาพเพ่ือให4เห็นความสัมพันธ& เป7น
องค&ความรู4ใหม�ในหัวข4อองค&ความรู4จากการวิจัย 
 
๔.๓ องค�ความรู�จากการวิจัย 
 การวิจัยเก่ียวกับ “การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของ
จังหวัดบุรีรัมย&” ในครั้งนี้ผู4วิจัยได4ศึกษาการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย&เป7น
เบ้ืองต4น นอกจากนั้นยังได4นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข4ามาบูรณาการกับศาสตร&ตะวันตก
เพ่ือให4เห็นถึงแนวการบูรณาการหลักพุทธธรรมอีกด4วย โดยศึกษาเก่ียวกับป0จจัยแนวโน4มการท�องเท่ียว
ในอนาคตและการมีส�วนร�วมท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย& และยังมี
การบูรณาการหลักธรรมอิทธิบาท ๔ ซ่ึงเป7นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือเป7นตัวแปรส�งผ�านด4วย 
จากผลการวิจัยเชิงปริมาณ การสัมภาษณ&เชิงลึก และการสนทนากลุ�มผู4วิจัยได4สังเคราะห&เป7นองค&
ความรู4ท่ีได4จากการวิจัยครั้งนี้โดยแบ�งเป7น ๒ ส�วนคือ ป0จจัยภายในได4แก� “การพัฒนาการท�องเท่ียว
เชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย&” และป0จจัยภายนอกได4แก� แนวโน4มการท�องเท่ียวในอนาคตและการบูรณา
การหลักธรรมอิทธิบาท ๔ ดังแผนภาพต�อไปนี้ 



 

๑๗๕ 
   ๑๙๑ 

 
 

ความสําเร็จในการพัฒนาการท%องเที่ยวเชิงกีฬาของ
จังหวัดบุรีรัมย� 

๑. ด4านคุณภาพแหล�งท�องเที่ยว 
๒. ด4านโครงสร4างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
๓. ด4านบุคลากรด4านการท�องเที่ยว 
๔. ด4านการสร4างความสมดุลให4กับการท�องเที่ยว 
๕. ด4านการบูรณาการการจัดการการท�องเที่ยว 

แนวโน�มการท%องเที่ยวในอนาคต 
๑. การเติบโตของชนชั้นกลางและรายได�ที่เพิ่มขึ้น  
๑.๑ พัฒนาการให4บริการเพื่อให4สอดคล4องกับความหลากหลาย  
๑.๒ อัตราการเติบโตของกลุ�มคนชนชั้นกลางเพิ่มสูงขึ้น 
๑.๓ มีความเต็มใจในการใช4จ�ายในการท�องเที่ยวในระดับสูง  
๑.๔ เกิดรายได4แก�ชุมชน/ท4องถิ่น เป7นแรงเสริมให4การท�องเที่ยว  
๑.๕ มีความสนใจในการพักผ�อนและออกกําลังกายมากขึ้น  
๑.๖ มีกําลังจ�ายและสามารถเป7นเจ4าของร4านอาหาร ที่พัก โรงแรมได4  
๑.๗ มีการเดินทางโดยรถยนต&ส�วนตัวหรือรถเช�า และเครื่องบิน 
๒. การเติบโตของสายการบินต�นทุนต่ํา  
๒.๑ สายการบินร�วมมือพัฒนาเส4นทางสู�เมืองรองต�าง ๆ  
๒.๒ ความต4องการสายการบินต4นทุนต่ําได4รับความนิยมมากขึ้น  
๒.๓ สามารถค4นหาข4อมูลตั๋วเครื่องบินราคาถูกจากทั่วโลก  
๒.๔ เลือกเดินทางได4 และมีความรวดเร็ว มีค�าใช4จ�ายไม�สูง  
๒.๕ ส�งผลต�อการตัดสินใจเดินทางทั้งในประเทศและต�างประเทศ  
๒.๖ เป7นทางเลือกที่เพิ่มขึ้นของผู4ที่มีศักยภาพทางการเงินสูง  
๒.๗ ปรับการพักผ�อนให4ยืดหยุ�นและมีทางเลือกเพิ่มขึ้น  
๒.๘ เดินทางชมการแข�งขันกีฬาฟุตบอลแมตช&สําคัญ ๆ ได4 
๓. การเติบโตของสังคมผู�สูงอายุซึ่งมีการจับจ%ายใช�สอยเพื่อการท%องเที่ยว  
๓.๑ กลุ�มผู4สูงอายุมีความเต็มใจที่จะเดินทางท�องเที่ยวเพิ่มขึ้น  
๓.๒ สัดส�วนผู4สูงอายุต�อประชากรโลกเพิ่มสูงขึ้น  
๓.๓ ผู4สูงอายุเต็มใจจับจ�ายใช4สอยต�อปFสูงกว�าช�วงอายุอื่น  
๓.๔ การท�องเที่ยวที่มาพร4อมกับการรักษาพยาบาลและการดูแล 

๓.๕ การใช4เวลาพักผ�อนในระยะยาวกว�านักท�องเที่ยวทั่วไป 
๓.๖ ผู4สูงอายุต4องการพักผ�อน แสวงหากําไรให4ชีวิต 
๓.๗ มีกําลังในการซื้อ ใช4สอยด4านการท�องเที่ยวและของที่ระลึก 

แนวโน�มการท%องเที่ยวในอนาคต (ต%อ) 
๔. การใช�เทคโนโลยีระหว%างการท%องเที่ยว  

๔.๑ มีการใช4เทคโนโลยีเพื่อช�วยในการจัดการด4านการท�องเที่ยว  
๔.๒ มีการพัฒนา Application ที่สามารถทํางานร�วมกันได4 

๔.๓ สามารถจ�ายเงินค�าบริการต�าง ๆ ได4ทุกที่ ทุกเวลา  
๔.๔ ส�งผลดีในด4านการส�งเสริมการขาย ทําการตลาด  

๔.๕ เข4าถึงได4ง�ายผ�านมือถือทําให4เกิดความสนใจกีฬามากยิ่งขึ้น   
๔.๖ ค4นหาข4อมูลข�าวสาร ทั้งสุขภาพและการออกกําลังกาย 

๔.๗ ค4นหา Grab taxi การหาโรงแรม เส4นทางการท�องเที่ยว 
๕. ด�านนกัท%องเที่ยวมุ%งเน�นประสบการณ�  

๕.๑ นักท�องเที่ยวต4องการเพิ่มประสบการณ&และเรียนรู4สิ่งใหม�   
๕.๒ ต4องการสัมผัสวิถีชีวิตผู4คนและประเพณีท4องถิ่น  

๕.๓ จัดแพ็กเกจการท�องเที่ยวที่ให4ประสบการณ&แปลกใหม� 
๕.๔ มีกลุ�มเปcาหมายใหม�เข4ามาเพื่อหาประสบการณ&ในพื้นที่ 

๕.๕ ครอบครัวสามารถเลือกพักผ�อนกับกิจกรรมบันเทิงอื่น ๆ  
๕.๖ ได้รู้จกัภมูิประเทศ วิถีชีวิต บรรยากาศของจงัหวดับรุีรัมย์ 

๕.๗ ชมนันทนาการ การท�องเที่ยวเชิงเกษตร สินค4าโอทอป 
๕.๘ สัมผสัสนามแข�งขันที่มีมาตรฐานระดับโลก 

๖. ด�านแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงเชิงรปูแบบการท%องเที่ยว  
๖.๑ ต4องการหนีความวุ�นวายจากสังคมเมืองไปหาสังคมชนบท 

๖.๒ การเดินทางท�องเที่ยวในป0จจุบันมีความหลากหลาย 
๖.๓ พฤติกรรมของนักท�องเที่ยวในป0จจุบันแตกต�างจากอดีต 

๖.๔ ในพื้นที่สามารถเลือกรูปแบบการท�องเที่ยวที่หลากหลาย 
๖.๕ สามารถเดินทางต�อเนื่องไปยังจังหวัดและประเทศข4างเคียง 

๖.๖ ทําให4นักท�องเที่ยวรักการเล�นกีฬา รักการออกกําลังกาย 
๖.๗ ปรับปรุงรูปแบบตามความต4องการของนักท�องเที่ยวทุกปF 

๖.๙ กระตุ4น ส�งเสริมอย�างมีกลยุทธ&นําไปสู�ความนิยมในอนาคต 

แผนภาพที่ ๔.๒๗ รูปแบบการพัฒนาการท�องเที่ยวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมย&ที่ได4จากการสังเคราะห&องค&ความรู4 
 

ตั้งใจตน รับผลพอประมาณ 
๓.๑ Checking การติดตามตรวจสอบ เอาใจใส�   
๓.๒ การเอาใจใส� ไม�ปล�อยใจให4ฟุcงซ�านในขณะที่ปฏิบัติงาน  
๓.๓ มีจิตใจแน�วแน� มั่นคงต�องานหรือภารกิจ 
๓.๔ ใส�ใจ ใฝdรู4 ในเรื่องงานอยู�เป7นนิตย&ทั้งในและนอกเวลางาน  
๓.๕ ศึกษาหาความรู4 ใส�ใจใฝdรู4กับงานที่รับผิดชอบ  
๓.๖ ฝaกฝนให4เกิดทักษะและความชํานาญในงาน  
๓.๗ มีสติ สมาธิกํากับเพื่อให4เกิดการพัฒนาในงาน  
๓.๘ รับผิดชอบทุกขั้นตอน ใส�ใจในงานว�าอะไรคือข4อดี ข4อเสีย  

ร%วมตัดสินใจด�วยความรัก 
   ๑.๑ Planning มีการวางแผนการปฏิบัติงานให4สําเร็จ  
   ๑..๒ เต็มใจที่จะปฏิบัติงานอย�างสุดความสามารถ 
   ๑.๓ พอใจที่จะปฏิบัติงานเต็มที่โดยไม�หวังผลตอบแทนพิเศษ  
   ๑.๔ มีความสุขและจริงจังกับงานที่ปฏิบัติอยู�เสมอ  
   ๑.๕ มีความรัก ความพึงพอใจและมีความเต็มใจที่จะทํางาน  
   ๑.๖ ตระหนักถึงการเป7นส�วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค&กร  
   ๑.๗ รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น มุ�งมั่นและพัฒนาความรู4เสมอ  
   ๑.๘ ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา 

เพียรพกั ร%วมรักษา 
๒.๑ Doing การลงมือทํา   
๒.๒ ปฏิบัติงานที่ได4รับมอบหมาย ไม�ย�อท4อและไม�ละทิ้งงาน  
๒.๓ ปฏิบัติงานจนสําเร็จและไม�คํานึงถึงความเหนื่อยยาก  
๒.๔ พยายามและหมั่นเพียรที่จะหาประสบการณ&ให4เพิ่มขึ้น  
๒.๕ เพียรพยายาม อุตสาหะ อดทนต�อการแก4ไขป0ญหา  
๒.๖ ใส�ใจ ตั้งใจที่จะทํางานให4ออกมาดี ออกมาสําเร็จ  
๒.๗ ใช4แรงกาย แรงใจ และสติป0ญญา 
๒.๘ บูรณาการการทํางานกับทุกภาคส�วนให4สําเร็จ  

วิมังสาพิจารณา ร%วมประเมินผล 
๔.๑ Acting การปรับปรุง  
๔.๒ คิดค4นแนวทาง ปรับปรุงงานและแก4ไขป0ญหาด4วยเหตุผล  
๔.๓ ไตร�ตรองและตรวจสอบข4อบกพร�องของงานอยู�เสมอ  
๔.๔ พิจารณาใคร�ครวญหาข4อดี-ข4อด4อยในการปฏิบัติงาน  
๔.๕ ประเมินเพื่อวางแผน วัดผล หาข4อมูล เพื่อหาวิธีแก4ไขงาน 
๔.๖ ไตร�ตรอง รอบคอบ บริหารความเสี่ยง  
๔.๗ ต�อยอดพัฒนาหรือแก4ไขให4เกิดผลดีต�อการทํางาน  
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  จากแผนภาพสามารถสรุปคําอธิบายเก่ียวป0จจัยภายใน “การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา
ของจังหวัดบุรีรัมย&” ดังนี้   
 ๑) ด�านคุณภาพแหล%งท%องเท่ียว คือนักท�องเท่ียวใช4เวลาพักอยู�ในจังหวัดบุรีรัมย&เพ่ิม
สูงข้ึน แหล�งท�องเท่ียว สินค4าและบริการได4รับการรับรองมาตรฐานการท�องเท่ียวไทย รายได4จากการ
ท�องเท่ียวในจังหวัดบุรีรัมย&มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต�อปFเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง  
  แนวทางการพัฒนา 
  ควรมีการพัฒนาต�อไปเพ่ือให4มีคุณภาพตามมาตรฐานโลก ท้ังพัฒนาให4กระจายออกไปใน
ท4องท่ีอ่ืนให4ได4อําเภอละ ๑ แหล�งท�องเท่ียวเชิงกีฬา นอกจากนั้นควรพัฒนาควบคู�ไปกับการท�องเท่ียว
เชิงธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีต�าง ๆ ท้ังการจัดต้ังมหาวิทยาลัยกีฬาให4นักกีฬาท่ีมี
ชื่อเสียงมาเรียนและพัฒนาให4ครบทุกมิติ ท้ังการเดินทางเข4าถึง ร4านอาหาร เครื่องด่ืม สินค4าของฝาก
จากแหล�งท�องเท่ียว 
 ๒) ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวก คือนักท�องเท่ียวมีความ
สะดวกสบายมากข้ึนในการเดินทางมาจังหวัดบุรีรัมย& มีความประทับใจและมีประสบการณ&ท่ีดีในด4าน
ความปลอดภัย สามารถเดินทางท�องเท่ียวในจังหวัดและพ้ืนท่ีต�าง ๆ ท้ังในตัวเมืองและชนบทอย�าง
สะดวกสบายมากข้ึน มีความประทับใจด4านสุขอนามัยรวมไปถึงคุณภาพของโครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวก นอกจากนั้นนักท�องเท่ียวยังมีอิสระ มีความสะดวกสบายมากข้ึนในการวางแผน
และการเดินทางท�องเท่ียวในจังหวัดอ่ืน  
  แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในเรื่องของไฟฟcา น้ําประปา การคมนาคมท้ัง
ทางบก ทางอากาศ และระบบราง (รถไฟความเร็วสูง) ควรนําระบบ Grab เพ่ือรองรับประชาชนท่ีมี
รายได4สูง และพัฒนาในส�วนของท่ีพัก ร4านอาหาร ห4องน้ําสาธารณะให4มีเพียงพอ สะอาด และมี
คุณภาพได4มาตรฐาน 
  ๓) ด�านบุคลากรด�านการท%องเท่ียว คือบุคลากรมีความพร4อมท่ีจะสร4างประสบการณ&ท่ีดี
ให4กับนักท�องเท่ียวและสนับสนุนการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวให4มีคุณภาพ ประชาชนทุกภาคส�วนมีความ
เข4าใจและความพร4อมท่ีจะมีส�วนร�วมในการพัฒนาสินค4าและบริการ จังหวัดมีบุคลากรเพียงพอต�อ
ความต4องการของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวและลดการพ่ึงพาแรงงานต�างด4าว บุคลากรมีทักษะการ
บริหารและทักษะเฉพาะทางเพ่ือรองรับการท�องเท่ียวเชิงกีฬาและมีศักยภาพสูงข้ึนท้ังในด4านคุณภาพ
ความรู4ความสามารถด4านต�าง ๆ  
 แนวทางการพัฒนา 
 ควรพัฒนาเพ่ิมเติมคือด4าน Service Mind ท้ังการให4ความช�วยเหลือแนะนําผู4อ่ืน การ
ต4อนรับท่ีดียิ้มแย4ม แจ�มใส เป7นมิตรกับผู4มาเยือน พัฒนาบุคลากรให4เป7นมืออาชีพมีความเหมาะสมกับ
กีฬาแต�ละประเภท พัฒนาคนรุ�นใหม�ให4เข4ใจและเข4าถึงการบริหารจัดการ การวางยุทธศาสตร&เพ่ือ
นําไปสู�ความยั่งยืน พัฒนาผู4นําเท่ียว มัคคุเทศก& และผู4ประกอบการ และส�งเสริมให4มีความรู4ทาง
ภาษาต�างประเทศ เช�น ภาษาอังกฤษ ภาษาญ่ีปุdน และภาษาจีนด4วย  
 ๔) ด�านการสร�างความสมดุลให�กับการท%องเท่ียว คือจังหวัดบุรีรัมย&มีภาพลักษณ&การ
เป7นแหล�งท�องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีมีคุณภาพ ทําให4นักท�องเท่ียวมีความม่ันใจและเชื่อม่ันในการเดินทางมา



 

๑๙๓ 

จังหวัดบุรีรัมย&มากข้ึน นอกจากนั้นยังคงเป7นแหล�งท�องเท่ียวยอดนิยมของนักท�องเท่ียวกลุ�มเปcาหมายท่ี
รักกีฬา เป7นแหล�งท�องเท่ียวท่ีน�าสนใจและน�ามาเยือนสําหรับนักท�องเท่ียวท่ีชื่นชอบกีฬา นอกจากนั้น
นักท�องเท่ียวมีความเข4าใจในอัตลักษณ&ของบุรีรัมย&และของแต�ละท4องถ่ินเพ่ิมข้ึน  
  แนวทางการพัฒนา 

 ควรจัดการท�องเท่ียวให4เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ควรเพ่ิมการ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเชิงประวัติศาสตร& การท�องเท่ียวเชิงศาสนา และเมืองแห�งการศึกษาควบคู�
กันไป ควรเน4นในเรื่องสินค4าโอทอปของแต�ละชุมชนเพ่ือกระจายรายได4สู�สังคมชนบท ควรจัดการ
ท�องเท่ียวยุคใหม�ให4มีความสมดุลระหว�างการหารายได4กับการอนุรักษ&ธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม  
 ๕) ด�านการบูรณาการการจัดการการท%องเท่ียว คือมีการวางแผนและการดําเนินงาน
ของทุกภาคส�วนอย�างมีการบูรณาการ มีความสอดคล4องเเละเป7นไปในทิศทางเดียวกัน มีการลงทุนใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวเชิงกีฬาผ�านความร�วมมือระหว�างภาครัฐ เอกชน และชุมชน การ
ดําเนินงานของทุกภาคส�วนมีประสิทธิภาพผ�านระบบข4อมูลส�วนกลางเป7นไปตามกฎหมายต�าง ๆ ท่ี
เก่ียวข4อง องค&กรธุรกิจและประชาชนในระดับท4องถ่ินมีโอกาสและมีส�วนร�วมในการพัฒนาและบริหาร
จัดการการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีมากข้ึน ทุกภาคส�วนมีความร�วมมือกันในการพัฒนาและบริหารการ
ท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย& มีการรวมตัวอย�างเข4มแข็ง และมีความเป7น Community ค�อนข4างสูง 
ภาครัฐ และภาคเอกชนจะเข4ามามีส�วนร�วมในทุกข้ันตอนต้ังแต�การประชุมหารือ วางแผน ตลอดจน
การลงมือปฏิบัติ 
 แนวทางการพัฒนา 

 ควรให4องค&กรในระดับจังหวัด อําเภอ และระดับชุมชนท4องถ่ินเข4ามาบูรณาการ และมีส�วน
ร�วมให4มากกว�าเดิม เพราะท่ีผ�านคนท่ีส�วนร�วมยังเป7นเฉพาะกลุ�ม ท่ีมีส�วนได4ส�วนเสีย หรือ
ผู4ประกอบการเท�านั้นเอง 
 ป0จจัยภายนอก “แนวโน4มการท�องเท่ียวในอนาคต” อธิบายได4ดังนี้ 
 ๑) การเติบโตของชนช้ันกลางและรายได�ท่ีเพ่ิมข้ึน คือการเติบโตของชนชั้นกลางและ
รายได4ท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นทําให4ต4องเร�งพัฒนาการให4บริการโดยเฉพาะด4านภาษาเพ่ือให4สอดกับนักท�องเท่ียวท่ี
หลากหลาย ทําให4มีอัตราการเติบโตของสัดส�วนกลุ�มคนชนชั้นกลางเพ่ิมสูงข้ึนอีกในอนาคต 
นอกจากนั้นกลุ�มชนชั้นกลางมีความเต็มใจในการใช4จ�ายระหว�างการท�องเท่ียวในระดับสูง ทําให4เกิด
รายได4ให4แก�ชุมชน/ท4องถ่ิน เป7นแรงหนุนเสริมให4การท�องเท่ียวในทุกรูปแบบ มีความสนใจในการ
พักผ�อนและออกกําลังกายทําให4มีการท�องเท่ียวเชิงกีฬามากข้ึน มีกําลังจ�ายและสามารถเป7นเจ4าของ
ร4านอาหาร ท่ีพัก โรงแรม และมีการเดินทางโดยรถยนต&ส�วนตัวหรือรถเช�า และเครื่องบินต4นทุนตํ่า
ด4วย 
 ๒) การเติบโตของสายการบินต�นทุนต่ํา คือมีความร�วมมือของสายการบินในการพัฒนา
เส4นทางท�องเท่ียวภายในประเทศสู�เมืองรองต�าง ๆ ความต4องการท�องเท่ียวด4วยบริการสายการบิน
ต4นทุนตํ่าได4รับความนิยมมากข้ึนอย�างรวดเร็ว นักท�องเท่ียวสามารถค4นหาข4อมูลต๋ัวเครื่องบินราคาถูก
จากสายการบินท่ัวโลก สามารถเดินทางได4โดยมีทางเลือกอ่ืน ๆ และมีความรวดเร็ว โดยมีค�าใช4จ�ายไม�
สูงมาก มีผลต�อการตัดสินใจในการเดินทางของนักท�องเท่ียวท้ังในประเทศและต�างประเทศ เป7น
ทางเลือกท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท�องเท่ียวซ่ึงมีศักยภาพทางการเงินสูงแต�มีข4อจํากัดเรื่องเวลา สามารถปรับ



 

๑๙๔ 

การพักผ�อนให4ยืดหยุ�นและมีทางเลือกเพ่ิมข้ึน ทําให4นักท�องเท่ียวมีความพอใจ และเดินทางในวันหยุด
เสาร&-อาทิตย& ชมการแข�งขันกีฬาฟุตบอลนัดสําคัญได4 
 ๓) การเติบโตของสังคมผู�สูงอายุซ่ึงมีการจับจ%ายใช�สอยเพ่ือการท%องเท่ียว คือกลุ�ม
นักท�องเท่ียวผู4สูงอายุมีความเต็มใจท่ีจะเดินทางท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึน ป0จจุบันมีสัดส�วนผู4สูงอายุหรือผู4ท่ีมี
อายุ ๖๐ ปFข้ึนไปต�อประชากรโลกเพ่ิมสูงข้ึน กลุ�มนักท�องเท่ียวผู4สูงอายุเต็มใจจับจ�ายใช4สอยต�อปFสูง
กว�านักท�องเท่ียวในช�วงอายุอ่ืน ทําให4เกิดการพัฒนากิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีมาพร4อมกับเรื่องของการ
รักษาพยาบาลและการดูแล การใช4เวลาพักผ�อนในระยะยาวกว�านักท�องเท่ียวท่ัวไป ผู4สูงอายุต4องการ
พักผ�อน แสวงหากําไรให4ชีวิต และมีกําลังในการซ้ือ จับจ�ายใช4สอยด4านการท�องเท่ียวและของท่ีระลึก 
 ๔) การใช�เทคโนโลยีระหว%างการท%องเท่ียว คือนักท�องเท่ียวมีการใช4เทคโนโลยีเพ่ือช�วย
ในการบริหารจัดการด4านการท�องเท่ียว มีการพัฒนา Application ท่ีสามารถทํางานร�วมกันจนไร4
ป0ญหาด4านการสื่อสาร นักท�องเท่ียวสามารถจ�ายเงินค�าบริการต�าง ๆ ได4ทุกท่ี ทุกเวลา ส�งผลดีในด4าน
การส�งเสริมการขาย ทําการตลาด ทุกคนสามารถเข4าถึงได4ง�ายผ�านมือถือทําให4เข4าถึงข4อมูลและเกิด
ความสนใจกีฬามากยิ่งข้ึน การหาข4อมูลข�าวสาร ตลอดจนเรื่องสุขภาพและการออกกําลังกาย และ
ค4นหา Grab taxi การหาโรงแรม เส4นทางการท�องเท่ียว  
 ๕) นักท%องเท่ียวมุ%งเน�นประสบการณ� คือนักท�องเท่ียวต4องการเพ่ิมประสบการณ&และ
เรียนรู4สิ่งใหม� ๆ นักท�องเท่ียวต4องการสัมผัสวิถีชีวิตผู4คนและประเพณีท4องถ่ินอย�างแท4จริง ควรจัดสรร
แพ็กเกจการท�องเท่ียวท่ีสามารถให4ประสบการณ&ใหม� ๆ ในการท�องเท่ียว ทําให4มีกลุ�มเปcาหมายใหม� ๆ 
เข4ามาท�องเท่ียวเพ่ือหาประสบการณ&ในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย& ครอบครัวท่ีไม�ได4ต4องการออกกําลังกาย 
แต�ก็สามารถเลือกพักผ�อนกิจกรรมบันเทิงอ่ืน ๆ ร�วมไปด4วย ได4รู4จักภูมิประเทศชมวิถีชีวิตของท4องถ่ิน 
สัมผัสบรรยากาศการท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย& ได4ชมกิจกรรมนันทนาการ การท�องเท่ียวเชิงเกษตร 
สินค4าโอทอปในชุมชน และได4มาลองสัมผัสสนามแข�งขันท่ีมีมาตรฐานระดับโลกแห�งเดียวในประเทศ
ไทย  
 ๖) แนวโน�มการเปล่ียนแปลงเชิงรูปแบบการท%องเท่ียว คือนักท�องเท่ียวต4องการหลีกหนี
ความวุ�นวายจากสังคมเมืองไปหาสังคมชนบท การเดินทางท�องเท่ียวในป0จจุบันมีความหลากหลาย
รูปแบบมาก พฤติกรรมของนักท�องเท่ียวในป0จจุบันแตกต�างจากอดีต นักท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีสามารถ
เลือกรูปแบบการท�องเท่ียวท่ีหลากหลาย สามารถเดินทางท�องเท่ียวต�อเนื่องไปยังจังหวัดข4างเคียง 
รวมถึงประเทศข4างเคียง ทําให4นักท�องเท่ียวรักการเล�นกีฬารักการออกกําลังกาย ทําให4มีการปรับปรุง
รูปแบบตามความต4องการของนักท�องเท่ียวทุกปF และกระตุ4น ส�งเสริมประชาสัมพันธ&การท�องเท่ียวเชิง
กีฬาอย�างมีกลยุทธ& นําไปสู�ความนิยมในอนาคต  
 ป0จจัยภายนอก “การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔” อธิบายได4ดังนี้ 
 ๑) ร%วมตัดสินใจ ด�วยความรัก คือ Planning การวางแผนในการปฏิบัติงานให4ประสบ
ความสําเร็จ เต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานอย�างสุดความสามารถ พอใจท่ีจะปฏิบัติงานอย�างเต็มท่ีโดยไม�หวัง
ผลตอบแทนพิเศษ มีความสุขและจริงจังกับงานท่ีปฏิบัติอยู�เสมอแม4งานจะมีป0ญหาอย�างมาก มีความ
รักความพึงพอใจในงานและมีความเต็มใจท่ีจะทํางาน ตระหนักถึงการเป7นส�วนหนึ่งของการทํางาน 
หรือเป7นส�วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค&กร มีความรับผิดชอบ มีความอดทนอดกลั้น มุ�งม่ันและพัฒนา
ความรู4ความสามารถ  



 

๑๙๕ 

 ๒) เพียรพัก ร%วมพัฒนา คือ Doing การลงมือทํา ปฏิบัติงานทันทีท่ีได4รับมอบหมาย ไม�
ย�อท4อต�ออุปสรรคและไม�ละท้ิงงาน ปฏิบัติงานได4สมํ่าเสมอจนกว�างานจะสําเร็จโดยไม�คํานึงถึงความ
เหนื่อยยาก พยายามและหม่ันเพียรท่ีจะหาประสบการณ&ให4เพ่ิมพูนเสมอ มีความเพียรพยายาม มี
ความอุตสาหะ รวมถึงความอดทนต�อการแก4ไขป0ญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ใส�ใจ ต้ังใจท่ีจะทํางานให4งาน
ท่ีทําออกมาดี ออกมาสําเร็จ ใช4แรงกาย แรงใจ ท่ีสําคัญคือสมอง และบูรณาการการทํางานกับทุกภาค
ส�วนให4สําเร็จ เกิดความยั่งยืนอย�างเป7นรูปธรรม 
 ๓) วิมังสาพิจารณา ร%วมประเมินผล คือ Acting การปรับปรุง คิดค4นแนวทางการ
ปรับปรุงงานและแก4ไขป0ญหาท่ีเกิดข้ึนด4วยเหตุผล ไตร�ตรองและตรวจสอบข4อบกพร�องของการ
ปฏิบัติงานอยู�ตลอดเวลา พิจารณาใคร�ครวญหาข4อดี-ข4อด4อยในการปฏิบัติงานทุกครั้งเพ่ือเป7นแนวทาง
ในครั้งต�อไป ประเมินเพ่ือวางแผน วัดผล หาข4อมูล เพ่ือหาวิธีแก4ไข ปรับปรุงงาน การไตร�ตรอง การ
ประเมินการทํางานคือความรอบคอบ บริหารความเสี่ยง และนําไปต�อยอดพัฒนาหรือปรับปรุงแก4ไข
ให4เกิดผลดีต�อองค&การ/ต�อการทํางาน   
  ๔) ตั้งใจตน รับผลพอประมาณ คือ Checking การติดตามตรวจสอบ เอาใจใส� ไม�ปล�อย
ใจให4ฟุcงซ�านในขณะท่ีปฏิบัติงาน มีจิตใจแน�วแน� ม่ันคงต�องานหรือภารกิจไม�คิดเรื่องอ่ืนจนกว�างานจะ
สําเร็จ ใส�ใจ ใฝdรู4 ในสิ่งท่ีเก่ียวข4องกับงานอยู�เป7นนิตย&ท้ังในและนอกเวลางาน มีการศึกษาหาความรู4 
การใส�ใจใฝdรู4กับงานท่ีรับผิดชอบ ฝaกฝนให4เกิดทักษะและความชํานาญในงาน ต4องมีสติ สมาธิกํากับ
เพ่ือให4เกิดการพัฒนาในงาน และรับผิดชอบในทุกข้ันตอน ใส�ใจว�างานเป7นไปในทิศทางใด อะไรคือ
ข4อดี ข4อบกพร�อง 
 จากองค&ความรู4ท่ีได4สามารถเขียนเป7นผังมโนทัศน&การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดย
การบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมย&ได4ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี ๔.๒๘ ผังมโนทัศน&การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของ

จังหวัดบุรีรัมย& 

๑) ร�วมตัดสินใจ ด4วยความรัก คือ 
Planning การวางแผนในการปฏิบัติงานให4
ประสบความสําเร็จ  

การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ การพัฒนาการท%องเท่ียวเชิงกีฬา
ของจังหวัดบุรีรัมย� 

 

๑. ด4านคุณภาพแหล�งท�องเท่ียว 
 

๒) เพียรพัก ร�วมพัฒนา คือ Doing การลง
มือทํา ปฏิบัติงานทันทีท่ีได4รับมอบหมาย ไม�
ย�อท4อต�ออุปสรรคและไม�ละท้ิงงาน 

๓) วิมังสาพิจารณา ร�วมประเมินผล คือ 
Acting การปรับปรุง คิดค4นแนวทางการ
ปรับปรุงงานและแก4ไขป0ญหาท่ีเกิดข้ึนด4วย
เหตุผล 

๔) ต้ังใจตน รับผลพอประมาณ คือ 
Checking การติดตามตรวจสอบ เอาใจใส� 
ไม�ปล�อยปละละเลย 

๒. ด4านโครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวก 

๓. ด4านบุคลากรด4านการท�องเท่ียว 

๔. ด4านการสร4างความสมดุลให4กับ
การท�องเท่ียว 

๕. ด4านการบูรณาการการจัดการการ
ท�องเท่ียว 

แนวโน�มการท%องเท่ียวในอนาคต 
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บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ  
 

 ในการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของ
จังหวัดบุรีรัมย'” มีวัตถุประสงค'ในการศึกษาคือ ๑) เพ่ือศึกษาการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของ
จังหวัดบุรีรัมย' ๒) เพ่ือศึกษาป2จจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย' และ 
๓) เพ่ือเสนอการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมย' การ
วิจัยในครั้งนี้เป7นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) การดําเนินการแบ�งเป7น ๒ ระยะ 
โดยระยะท่ี ๑ เป7นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปของการวิจัยเชิงสํารวจเพ่ือ
ตรวจสอบความตรงของการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัด
บุรีรัมย'ท่ีผูKวิจัยพัฒนาข้ึน และศึกษาอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอKอม และอิทธิพลรวมระหว�างตัว
แปรในโมเดล ระยะท่ี ๒ เป7นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป7นการศึกษาภาคสนาม
ดKวยวิธีการสัมภาษณ'เชิงลึก (In-dept Interview) เพ่ือยืนยันโมเดลหลังจากการวิเคราะห'ขKอมูล      
 ระยะท่ี ๑ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูKวิจัยไดKเก็บรวบรวมขKอมูล
จากกลุ�มตัวอย�างจํานวน ๔๕๐ ตัวอย�างซึ่งเป7นขนาดที่เหมาะสมในการวิเคราะห'โมเดลสมการ
โครงสรKาง แนวทางการสํารวจผูKวิจัยไดKพัฒนาข้ึนเองโดยแบ�งแบบสอบถามออกเป7น ๕ ส�วน 
ประกอบดKวย ๑) แบบสอบถามเก่ียวกับป2จจัยส�วนบุคคล ๒) แบบสอบถามเก่ียวกับแนวโนKมการ
ท�องเท่ียวในอนาคต ๓) แบบสอบถามเก่ียวกับการมีส�วนร�วม ๔) แบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
หลักอิทธิบาท ๔ ๕) แบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา ผลการทดสอบคํานวณหา
ค�าความเชื่อม่ัน (Reliability) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยใชKสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-
coefficient) ไดKค�าความเชื่อม่ันเท�ากับ .๙๗๓ ผูKวิจัยดําเนินการรวบรวมขKอมูลดKวยตนเอง ท้ังการ
รวบรวมขKอมูลดKวยวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผูKวิจัยใชKเวลาในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวขKองประมาณ ๓ เดือน จนไดKกรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีมีแนวโนKมการท�องเท่ียวในอนาคต และ
การมีส�วนร�วมเป7นตัวแฝงภายนอก และมีการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาเป7นตัวแฝงภายใน โดยมีตัว
แปรการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ เป7นตัวแปรส�งผ�าน และดําเนินการเก็บรวบรวมขKอมูลจาก
แบบสอบถามท่ีสรKางข้ึน ซ่ึงไดKแบบสอบถามกลับมาครบ ๔๕๐ ฉบับ สําหรับการวิเคราะห'ขKอมูลเป7น
การวิเคราะห'ขKอมูลเชิงพรรณนา โดยใชKค�าความถ่ี ค�ารKอยละ ค�าเฉลี่ย ( Χ ) ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ค�าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ค�าความเบK (Skewness) และค�าความโด�ง (Kurtosis) การ
วิเคราะห'ป2จจัยเชิงสํารวจ (EFA) การประมาณค�าความเท่ียง การวิเคราะห'ความตรงเชิงโครงสรKางโดย
ใชKการวิเคราะห'องค'ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) การวิเคราะห'สหสัมพันธ'และการวิเคราะห'โมเดลสมการ
โครงสรKางเพ่ือตรวจสอบความตรงตามกรอบแนวคิดในการวิจัยดKวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 
 



 

๑๙๘ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 การเสนอสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ แบ�งเป7น ๒ ส�วนคือ ส�วนท่ี ๑ เป7นการสรุปผลการ
วิเคราะห'ขKอมูลเบ้ืองตKน และส�วนท่ี ๒ เป7นการสรุปผลการวิเคราะห'ขKอมูลตามวัตถุประสงค'ของการ
วิจัย และสามารถสรุปผลการวิจัยไดKดังต�อไปนี้  
 ๕.๑.๑ สรุปผลการวิเคราะห ข�อมูลเบ้ืองต�น 
 จากผลการศึกษาพบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เป7นเพศชาย คิดเป7นรKอยละ ๗๑.๑ และ
เพศหญิง คิดเป7นรKอยละ ๒๘.๘ อันดับแรกมีอายุอยู�ระหว�าง ๓๑-๔๐ ปo คิดเป7นรKอยละ ๓๔.๙ 
รองลงมามีอายุระหว�าง ๒๐-๓๐ ปo คิดเป7นรKอยละ ๒๕.๓ มีอายุระหว�าง ๔๑-๕๐ ปo คิดเป7นรKอยละ 
๒๓.๖ และมีอายุ ๕๑-๖๐ ปo คิดเป7นรKอยละ ๑๖.๒ ตามลําดับ ดKานการศึกษา พบว�า ส�วนใหญ�จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป7นรKอยละ ๕๔.๔ รองลงมาคือตํ่ากว�าปริญญาตรี คิดเป7นรKอยละ 
๔๐.๒ ปริญญาโท คิดเป7นรKอยละ ๓.๑ และปริญญาเอก คิดเป7นรKอยละ ๒.๒ ตามลําดับ หน�วยงานท่ี
สังกัด พบว�า อันดับแรกคือชมรมผูKประกอบการการท�องเท่ียว คิดเป7นรKอยละ ๓๐.๐ รองลงมาคือ
ประชาชนท่ัวไป คิดเป7นรKอยละ ๒๗.๘ สโมสรบุรีรัมย' ยูไนเต็ด และบริษัทในเครือ คิดเป7นรKอยละ 
๑๙.๑ สํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย' คิดเป7นรKอยละ ๘.๗ หน�วยงานสาธารณสุข
จังหวัด คิดเป7นรKอยละ ๘.๔ และหอการคKาจังหวัดบุรีรัมย' คิดเป7นรKอยละ ๖.๐ ตามลําดับ ดKานรายไดK
เฉลี่ยต�อเดือน พบว�า อันดับแรกมีรายไดKอยู�ระหว�าง ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป7นรKอยละ ๓๓.๘ 
รองลงมาคือ ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป7นรKอยละ ๓๑.๑ มีรายไดKระหว�าง ๓๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ 
บาท คิดเป7นรKอยละ ๒๕.๘ และมีรายไดK ๔๐,๐๐๑ ข้ึนไป คิดเป7นรKอยละ ๙.๓ ตามลําดับ   
 ขKอมูลเก่ียวกับป2จจัยดKานแนวโนKมการท�องเท่ียวในอนาคตในภาพรวมอยู�ในระดับมาก มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๓ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ .๕๕๙ เม่ือพิจารณาเป7นรายดKานโดยเรียงลําดับ
ตามค�าเฉลี่ยพบผลการศึกษาคือ แนวโนKมการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบการท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๗๕ รองลงมาคือ การเติบโตของสายการบินตKนทุนตํ่า มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๑ การเติบโตของสังคม
ผูKสูงอายุ ซ่ึงมีการจับจ�ายใชKสอยเพ่ือการท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๐ นักท�องเท่ียวมุ�งเนKน
ประสบการณ' มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๒ การเติบโตของชนชั้นกลางและรายไดKท่ีเพ่ิมข้ึน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๓๙ และการใชKเทคโนโลยีระหว�างการท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๒๓ ตามลําดับ   
 ขKอมูลเก่ียวกับป2จจัยดKานการมีส�วนร�วมในภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๔.๑๗ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ .๕๑๙ เม่ือพิจารณาเป7นรายดKานโดยเรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยพบ
ผลการศึกษาคือ ร�วมรับผลประโยชน' มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๓๔ รองลงมาคือร�วมพัฒนา มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๔.๒๔ การร�วมตัดสินใจ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๖ และร�วมในการประเมิน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๙๒ ตามลําดับ  
 ขKอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๖๕ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ .๖๐๑ เม่ือพิจารณาเป7นรายดKานโดยเรียงลําดับตาม
ค�าเฉลี่ยพบผลการศึกษาคือ จิตตะ (ความคิดต้ังม่ัน) มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๖ รองลงมาคือวิมังสา 
(ความไตร�ตรอง หรือทดลอง) มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๗๓ ฉันทะ (ความพอใจ) มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๘ 
และวิริยะ (ความเพียร) มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๑ ตามลําดับ  



 

๑๙๙ 

 ขKอมูลเก่ียวกับการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๕๓ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ .๗๓๕ เม่ือพิจารณาเป7นรายดKานโดยเรียงลําดับตาม
ค�าเฉลี่ยพบผลการศึกษาคือ บุคลากรดKานการท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๑ รองลงมาคือการบูร
ณาการการจัดการการท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๕ การสรKางความสมดุลใหKกับการท�องเท่ียว มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๓ โครงสรKางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๑ และ
คุณภาพแหล�งท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๗ ตามลําดับ  
 ๕.๑.๒ สรุปผลการวิเคราะห ข�อมูลตามวัตถุประสงค ของการวิจัย 
 การเสนอผลการวิเคราะห'ขKอมูลในตอนนี้ ผูKวิจัยนําเสนอสาระจากวิธีการเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ แยกตามวัตถุประสงค'การวิจัยเป7น ๓ ดKานคือ ๑) เพ่ือศึกษาการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิง
กีฬาของจังหวัดบุรีรัมย' ๒) เพ่ือศึกษาป2จจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัด
บุรีรัมย' และ ๓) เพ่ือเสนอแนวการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของ
จังหวัดบุรีรัมย'  
 ๑) การพัฒนาการท,องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย    
 จากผลการศึกษาพบว�า การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย'มีดังนี้ 
 (๑) ดKานคุณภาพแหล�งท�องเท่ียว พบว�านักท�องเท่ียวใชKเวลาพักอยู�ในจังหวัดบุรีรัมย'เพ่ิม
สูงข้ึน แหล�งท�องเท่ียว สินคKาและบริการไดKรับการรับรองมาตรฐานการท�องเท่ียวไทย รายไดKจากการ
ท�องเท่ียวในจังหวัดบุรีรัมย'มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต�อปoเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง  
  (๒) ดKานโครงสรKางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก พบว�านักท�องเท่ียวมีความ
สะดวกสบายมากข้ึนในการเดินทางมาจังหวัดบุรีรัมย' มีความประทับใจและมีประสบการณ'ท่ีดีในดKาน
ความปลอดภัย สามารถเดินทางท�องเท่ียวในจังหวัดและพ้ืนท่ีต�าง ๆ ท้ังในตัวเมืองและชนบทอย�าง
สะดวกสบายมากข้ึน มีความประทับใจดKานสุขอนามัยรวมไปถึงคุณภาพของโครงสรKางพ้ืนฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวก นอกจากนั้นนักท�องเท่ียวยังมีอิสระ มีความสะดวกสบายมากข้ึนในการวางแผน
และการเดินทางท�องเท่ียวในจังหวัดอ่ืน  
  (๓) ดKานบุคลากรดKานการท�องเท่ียว พบว�าบุคลากรมีความพรKอมท่ีจะสรKางประสบการณ'ท่ี
ดีใหKกับนักท�องเท่ียวและสนับสนุนการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวใหKมีคุณภาพ ประชาชนทุกภาคส�วนมี
ความเขKาใจและความพรKอมท่ีจะมีส�วนร�วมในการพัฒนาสินคKาและบริการ จังหวัดมีบุคลากรเพียงพอ
ต�อความตKองการของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวและลดการพ่ึงพาแรงงานต�างดKาว บุคลากรมีทักษะการ
บริหารและทักษะเฉพาะทางเพ่ือรองรับการท�องเท่ียวเชิงกีฬาและมีศักยภาพสูงข้ึนท้ังในดKานคุณภาพ
ความรูKความสามารถดKานต�าง ๆ  
 (๔) ดKานการสรKางความสมดุลใหKกับการท�องเท่ียว พบว�าจังหวัดบุรีรัมย'มีภาพลักษณ'การ
เป7นแหล�งท�องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีมีคุณภาพ ทําใหKนักท�องเท่ียวมีความม่ันใจและเชื่อม่ันในการเดินทางมา
จังหวัดบุรีรัมย'มากข้ึน นอกจากนั้นยังคงเป7นแหล�งท�องเท่ียวยอดนิยมของนักท�องเท่ียวกลุ�มเปsาหมายท่ี
รักกีฬา เป7นแหล�งท�องเท่ียวท่ีน�าสนใจและน�ามาเยือนสําหรับนักท�องเท่ียวท่ีชื่นชอบกีฬา นอกจากนั้น
นักท�องเท่ียวมีความเขKาใจในอัตลักษณ'ของบุรีรัมย'และของแต�ละทKองถ่ินเพ่ิมข้ึน  
  (๕) ดKานการบูรณาการการจัดการการท�องเท่ียว พบว�ามีการวางแผนและการดําเนินงาน
ของทุกภาคส�วนอย�างมีการบูรณาการ มีความสอดคลKองและเป7นไปในทิศทางเดียวกัน มีการลงทุนใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวเชิงกีฬาผ�านความร�วมมือระหว�างภาครัฐ เอกชน และชุมชน การ



 

๒๐๐ 

ดําเนินงานของทุกภาคส�วนมีประสิทธิภาพผ�านระบบขKอมูลส�วนกลางเป7นไปตามกฎหมายต�าง ๆ ท่ี
เก่ียวขKอง องค'กรธุรกิจและประชาชนในระดับทKองถ่ินมีโอกาสและมีส�วนร�วมในการพัฒนาและบริหาร
จัดการการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีมากข้ึน ทุกภาคส�วนมีความร�วมมือกันในการพัฒนาและบริหารการ
ท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย' มีการรวมตัวอย�างเขKมแข็ง และมีความเป7น Community ค�อนขKางสูง 
ภาครัฐ และภาคเอกชนจะเขKามามีส�วนร�วมในทุกข้ันตอนต้ังแต�การประชุมหารือ วางแผน ตลอดจน
การลงมือปฏิบัติ  
  ๒) ป0จจัยท่ีส,งผลต,อการพัฒนาการท,องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย      
  จากผลการศึกษาพบว�า ค�าความเท่ียงอยู�ระหว�าง ๐.๔๐-๑.๓๙ โดยตัวแปรท่ีมีค�าความ
เท่ียงสูงสุดคือ ร�วมประเมินผล มีค�าความเท่ียงเท�ากับ ๑.๓๙ รองลงมาคือ คุณภาพแหล�งท�องเท่ียว 
และบุคลากรดKานการท�องเท่ียว มีค�าความเท่ียงเท�ากับ ๐.๙๔ ส�วนตัวแปรท่ีมีค�าความเท่ียงตํ่าสุดคือ 
การเติบโตของสายการบินตKนทุนตํ่า มีค�าความเท่ียงเท�ากับ ๐.๔๐ สําหรับค�าสัมประสิทธิ์การพยากรณ' 
(R-SQUARE) ของสมการโครงสรKางตัวแปรภายในแฝงพบว�ามีค�าเท�ากับ ๐.๗๔ แสดงว�าตัวแปรใน
โมเดลคือ แนวโนKมการท�องเท่ียวในอนาคต และการมีส�วนร�วม สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ ไดKรKอยละ ๗๔ และยังพบว�าสมการโครงสรKางตัวแปรภายในแฝงมีค�า
เท�ากับ ๐.๖๔ แสดงว�าตัวแปรในโมเดลคือ แนวโนKมการท�องเท่ียวในอนาคต การมีส�วนร�วม และการ
ปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ สามารถอธิบายความแปรปรวนของการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาไดK
รKอยละ ๖๔    
 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางอKอมระหว�างตัวแปรในโมเดลพบว�า ความสัมพันธ'
ระหว�างแนวโนKมการท�องเท่ียวในอนาคต กับการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา ขนาดความสัมพันธ'
เท�ากับ ๐.๘๐ แยกเป7นอิทธิพลทางตรง ๐.๑๕ และอิทธิพลทางอKอม ๐.๑๒ เป7นอิทธิพลรวม ๐.๗๙ 
โดยมีค�าอิทธิพลทางตรง ทางอKอม และอิทธิพลรวม ส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา อย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 
 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางอKอมระหว�างตัวแปรในโมเดลพบว�า ความสัมพันธ'
ระหว�างการมีส�วนร�วม กับการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา ขนาดความสัมพันธ'เท�ากับ ๐.๒๗ แยก
เป7นอิทธิพลทางตรง -๐.๑๐ และอิทธิพลรวม ๐.๐๒ โดยท่ีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลรวมส�งผลต�อ
การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในทางลบ หมายความว�าการมีส�วนร�วมมากแต�การพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬายังไม�มากตาม อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕  
  นอกจากนั้นตัวแปรการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ มีขนาดอิทธิพลทางตรงส�งผลต�อการ
พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬารKอยละ ๘๐ อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑   
  ๓) การพัฒนาการท,องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัด
บุรีรัมย   
 การวิจัยในครั้งนี้ผูKวิจัยไดKศึกษาการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย'เป7น
เบ้ืองตKน นอกจากนั้นยังไดKนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเขKามาบูรณาการกับศาสตร'ตะวันตก
เพ่ือใหKเห็นถึงแนวการบูรณาการหลักพุทธธรรมอีกดKวย โดยศึกษาเก่ียวกับป2จจัยแนวโนKมการท�องเท่ียว
ในอนาคตและการมีส�วนร�วมท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย' และยังมี
การบูรณาการหลักธรรมอิทธิบาท ๔ ซ่ึงเป7นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือเป7นตัวแปรส�งผ�านดKวย 
จากผลการวิจัยเชิงปริมาณ การสัมภาษณ'เชิงลึก และการสนทนากลุ�มผูKวิจัยไดKสังเคราะห'เป7นองค'



 

๒๐๑ 

ความรูKท่ีไดKจากการวิจัยครั้งนี้โดยแบ�งเป7น ๒ ส�วนคือ ป2จจัยภายในไดKแก� “การพัฒนาการท�องเท่ียว
เชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย'” และป2จจัยภายนอกไดKแก� แนวโนKมการท�องเท่ียวในอนาคตและการบูรณา
การหลักธรรมอิทธิบาท ๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ป2จจัยภายใน “การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย'” ดังนี้   
 (๑) ด�านคุณภาพแหล,งท,องเท่ียว คือนักท�องเท่ียวใชKเวลาเดินทางในจังหวัดบุรีรัมย'เพ่ิม
สูงข้ึน แหล�งท�องเท่ียว สินคKาและบริการไดKรับการรับรองมาตรฐานการท�องเท่ียวไทย รายไดKจากการ
ท�องเท่ียวในจังหวัดบุรีรัมย'มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต�อปoเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง  
  (๒) ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวก คือนักท�องเท่ียวมีความ
สะดวกสบายมากข้ึนในการเดินทางมาจังหวัดบุรีรัมย' มีความประทับใจและมีประสบการณ'ท่ีดีในดKาน
ความปลอดภัย สามารถเดินทางท�องเท่ียวในจังหวัดและพ้ืนท่ีต�าง ๆ ท้ังในตัวเมืองและชนบทอย�าง
สะดวกสบายมากข้ึน มีความประทับใจดKานสุขอนามัยรวมไปถึงคุณภาพของโครงสรKางพ้ืนฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวก นอกจากนั้นนักท�องเท่ียวยังมีอิสระ มีความสะดวกสบายมากข้ึนในการวางแผน
และการเดินทางท�องเท่ียวในจังหวัดอ่ืน  
  (๓) ด�านบุคลากรด�านการท,องเท่ียว คือบุคลากรมีความพรKอมท่ีจะสรKางประสบการณ'ท่ีดี
ใหKกับนักท�องเท่ียวและสนับสนุนการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวใหKมีคุณภาพ ประชาชนทุกภาคส�วนมีความ
เขKาใจและความพรKอมท่ีจะมีส�วนร�วมในการพัฒนาสินคKาและบริการ จังหวัดมีบุคลากรเพียงพอต�อ
ความตKองการของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวและลดการพ่ึงพาแรงงานต�างดKาว บุคลากรมีทักษะการ
บริหารและทักษะเฉพาะทางเพ่ือรองรับการท�องเท่ียวเชิงกีฬาและมีศักยภาพสูงข้ึนท้ังในดKานคุณภาพ
ความรูKความสามารถดKานต�าง ๆ  
 (๔) ด�านการสร�างความสมดุลให�กับการท,องเท่ียว คือจังหวัดบุรีรัมย'มีภาพลักษณ'การ
เป7นแหล�งท�องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีมีคุณภาพ ทําใหKนักท�องเท่ียวมีความม่ันใจและเชื่อม่ันในการเดินทางมา
จังหวัดบุรีรัมย'มากข้ึน นอกจากนั้นยังคงเป7นแหล�งท�องเท่ียวยอดนิยมของนักท�องเท่ียวกลุ�มเปsาหมายท่ี
รักกีฬา เป7นแหล�งท�องเท่ียวท่ีน�าสนใจและน�ามาเยือนสําหรับนักท�องเท่ียวท่ีชื่นชอบกีฬา นอกจากนั้น
นักท�องเท่ียวมีความเขKาใจในอัตลักษณ'ของบุรีรัมย'และของแต�ละทKองถ่ินเพ่ิมข้ึน  
  (๕) ด�านการบูรณาการการจัดการการท,องเท่ียว คือมีการวางแผนและการดําเนินงาน
ของทุกภาคส�วนอย�างมีการบูรณาการ มีความสอดคลKองเเละเป7นไปในทิศทางเดียวกัน มีการลงทุนใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวเชิงกีฬาผ�านความร�วมมือระหว�างภาครัฐ เอกชน และชุมชน การ
ดําเนินงานของทุกภาคส�วนมีประสิทธิภาพผ�านระบบขKอมูลส�วนกลางเป7นไปตามกฎหมายต�าง ๆ ท่ี
เก่ียวขKอง องค'กรธุรกิจและประชาชนในระดับทKองถ่ินมีโอกาสและมีส�วนร�วมในการพัฒนาและบริหาร
จัดการการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีมากข้ึน ทุกภาคส�วนมีความร�วมมือกันในการพัฒนาและบริหารการ
ท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย' มีการรวมตัวอย�างเขKมแข็ง และมีความเป7น Community ค�อนขKางสูง 
ภาครัฐ และภาคเอกชนจะเขKามามีส�วนร�วมในทุกข้ันตอนต้ังแต�การประชุมหารือ วางแผน ตลอดจน
การลงมือปฏิบัติ 
 ป2จจัยภายนอก “แนวโนKมการท�องเท่ียวในอนาคต” อธิบายไดKดังนี้ 
 (๑) การเติบโตของชนช้ันกลางและรายได�ท่ีเพ่ิมข้ึน คือการเติบโตของชนชั้นกลางและ
รายไดK ท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นทําใหKตKองเร�งพัฒนาการใหKบริการโดยเฉพาะดKานภาษาเพ่ือใหKสอดรับกับ
นักท�องเท่ียวท่ีหลากหลาย ทําใหKมีอัตราการเติบโตของสัดส�วนกลุ�มคนชนชั้นกลางเพ่ิมสูงข้ึนอีกใน



 

๒๐๒ 

อนาคต นอกจากนั้นกลุ�มชนชั้นกลางมีความเต็มใจในการใชKจ�ายระหว�างการท�องเท่ียวในระดับสูง ทํา
ใหKเกิดรายไดKใหKแก�ชุมชน/ทKองถ่ิน เป7นแรงหนุนเสริมใหKการท�องเท่ียวในทุกรูปแบบ มีความสนใจใน
การพักผ�อนและออกกําลังกายทําใหKมีการท�องเท่ียวเชิงกีฬามากข้ึน มีกําลังจ�ายและสามารถเป7น
เจKาของรKานอาหาร ท่ีพัก โรงแรม และมีการเดินทางโดยรถยนต'ส�วนตัวหรือรถเช�า และเครื่องบิน
ตKนทุนตํ่าดKวย 
 (๒) การเติบโตของสายการบินต�นทุนต่ํา คือมีความร�วมมือของสายการบินในการพัฒนา
เสKนทางท�องเท่ียวภายในประเทศสู�เมืองรองต�าง ๆ ความตKองการท�องเท่ียวดKวยบริการสายการบิน
ตKนทุนตํ่าไดKรับความนิยมมากข้ึนอย�างรวดเร็ว นักท�องเท่ียวสามารถคKนหาขKอมูลต๋ัวเครื่องบินราคาถูก
จากสายการบินท่ัวโลก สามารถเดินทางไดKโดยมีทางเลือกอ่ืน ๆ และมีความรวดเร็ว โดยมีค�าใชKจ�ายไม�
สูงมาก มีผลต�อการตัดสินใจในการเดินทางของนักท�องเท่ียวท้ังในประเทศและต�างประเทศ เป7น
ทางเลือกท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท�องเท่ียวซ่ึงมีศักยภาพทางการเงินสูงแต�มีขKอจํากัดเรื่องเวลา สามารถปรับ
การพักผ�อนใหKยืดหยุ�นและมีทางเลือกเพ่ิมข้ึน ทําใหKนักท�องเท่ียวมีความพอใจ และเดินทางในวันหยุด
เสาร'-อาทิตย' ชมการแข�งขันกีฬาฟุตบอลแมตช'สําคัญ ๆ ไดK 
 (๓) การเติบโตของสังคมผู�สูงอายุซ่ึงมีการจับจ,ายใช�สอยเพ่ือการท,องเท่ียว คือกลุ�ม
นักท�องเท่ียวผูKสูงอายุมีความเต็มใจท่ีจะเดินทางท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึน ป2จจุบันมีสัดส�วนผูKสูงอายุหรือผูKท่ีมี
อายุ ๖๐ ปoข้ึนไปต�อประชากรโลกเพ่ิมสูงข้ึน กลุ�มนักท�องเท่ียวผูKสูงอายุเต็มใจจับจ�ายใชKสอยต�อปoสูง
กว�านักท�องเท่ียวในช�วงอายุอ่ืน ทําใหKเกิดการพัฒนากิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีมาพรKอมกับเรื่องของการ
รักษาพยาบาลและการดูแล การใชKเวลาพักผ�อนในระยะยาวกว�านักท�องเท่ียวท่ัวไป ผูKสูงอายุตKองการ
พักผ�อน แสวงหากําไรใหKชีวิต และมีกําลังในการซ้ือ จับจ�ายใชKสอยดKานการท�องเท่ียวและของท่ีระลึก 
 (๔) การใช�เทคโนโลยีระหว,างการท,องเท่ียว คือนักท�องเท่ียวมีการใชKเทคโนโลยีเพ่ือช�วย
ในการบริหารจัดการดKานการท�องเท่ียว มีการพัฒนา Application ท่ีสามารถทํางานร�วมกันจนไรK
ป2ญหาดKานการสื่อสาร นักท�องเท่ียวสามารถจ�ายเงินค�าบริการต�าง ๆ ไดKทุกท่ี ทุกเวลา ส�งผลดีในดKาน
การส�งเสริมการขาย ทําการตลาด ทุกคนสามารถเขKาถึงไดKง�ายผ�านมือถือทําใหKเขKาถึงขKอมูลและเกิด
ความสนใจกีฬามากยิ่งข้ึน การหาขKอมูลข�าวสาร ตลอดจนเรื่องสุขภาพและการออกกําลังกาย และ
คKนหา Grab taxi การหาโรงแรม เสKนทางการท�องเท่ียว  
 (๕) นักท,องเท่ียวมุ,งเน�นประสบการณ  คือนักท�องเท่ียวตKองการเพ่ิมประสบการณ'และ
เรียนรูKสิ่งใหม� ๆ นักท�องเท่ียวตKองการสัมผัสวิถีชีวิตผูKคนและประเพณีทKองถ่ินอย�างแทKจริง ควรจัดสรร
แพ็กเกจการท�องเท่ียวท่ีสามารถใหKประสบการณ'ใหม� ๆ ในการท�องเท่ียว ทําใหKมีกลุ�มเปsาหมายใหม� ๆ 
เขKามาท�องเท่ียวเพ่ือหาประสบการณ'ในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย' ครอบครัวท่ีไม�ไดKตKองการออกกําลังกาย 
แต�ก็สามารถเลือกพักผ�อนกิจกรรมบันเทิงอ่ืน ๆ ร�วมไปดKวย ไดKรูKจักภูมิประเทศชมวิถีชีวิตของทKองถ่ิน 
สัมผัสบรรยากาศการท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย' ไดKชมกิจกรรมนันทนาการ การท�องเท่ียวเชิงเกษตร 
สินคKาโอทอปในชุมชน และไดKมาลองสัมผัสสนามแข�งขันท่ีมีมาตรฐานระดับโลกแห�งเดียวในประเทศ
ไทย  
 (๖) แนวโน�มการเปล่ียนแปลงเชิงรูปแบบการท,องเท่ียว คือนักท�องเท่ียวตKองการหลีก
หนีความวุ�นวายจากสังคมเมืองไปหาสังคมชนบท การเดินทางท�องเท่ียวในป2จจุบันมีความหลากหลาย
รูปแบบมาก พฤติกรรมของนักท�องเท่ียวในป2จจุบันแตกต�างจากอดีต นักท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีสามารถ
เลือกรูปแบบการท�องเท่ียวท่ีหลากหลาย สามารถเดินทางท�องเท่ียวต�อเนื่องไปยังจังหวัดขKางเคียง 



 

๒๐๓ 

รวมถึงประเทศขKางเคียง ทําใหKนักท�องเท่ียวรักการเล�นกีฬารักการออกกําลังกาย ทําใหKมีการปรับปรุง
รูปแบบตามความตKองการของนักท�องเท่ียวทุกปo และกระตุKน ส�งเสริมประชาสัมพันธ'การท�องเท่ียวเชิง
กีฬาอย�างมีกลยุทธ' นําไปสู�ความนิยมในอนาคต  
 ป2จจัยภายนอก “การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔” อธิบายไดKดังนี้ 
 (๑) ร,วมตัดสินใจ ด�วยความรัก คือ Planning การวางแผนในการปฏิบัติงานใหKประสบ
ความสําเร็จ เต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานอย�างสุดความสามารถ พอใจท่ีจะปฏิบัติงานอย�างเต็มท่ีโดยไม�หวัง
ผลตอบแทนพิเศษ มีความสุขและจริงจังกับงานท่ีปฏิบัติอยู�เสมอแมKงานจะมีป2ญหาอย�างมาก มีความ
รักความพึงพอใจในงานและมีความเต็มใจท่ีจะทํางาน ตระหนักถึงการเป7นส�วนหนึ่งของการทํางาน 
หรือเป7นส�วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค'กร มีความรับผิดชอบ มีความอดทนอดกลั้น มุ�งม่ันและพัฒนา
ความรูKความสามารถ  
 (๒) เพียรพัก ร,วมพัฒนา คือ Doing การลงมือทํา ปฏิบัติงานทันทีท่ีไดKรับมอบหมาย ไม�
ย�อทKอต�ออุปสรรคและไม�ละท้ิงงาน ปฏิบัติงานไดKสมํ่าเสมอจนกว�างานจะสําเร็จโดยไม�คํานึงถึงความ
เหนื่อยยาก พยายามและหม่ันเพียรท่ีจะหาประสบการณ'ใหKเพ่ิมพูนเสมอ มีความเพียรพยายาม มี
ความอุตสาหะ รวมถึงความอดทนต�อการแกKไขป2ญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ใส�ใจ ต้ังใจท่ีจะทํางานใหKงาน
ท่ีทําออกมาดี ออกมาสําเร็จ ใชKแรงกาย แรงใจ ท่ีสําคัญคือสมอง และบูรณาการการทํางานกับทุกภาค
ส�วนใหKสําเร็จ เกิดความยั่งยืนอย�างเป7นรูปธรรม 
 (๓) วิมังสาพิจารณา ร,วมประเมินผล คือ Acting การปรับปรุง คิดคKนแนวทางการ
ปรับปรุงงานและแกKไขป2ญหาท่ีเกิดข้ึนดKวยเหตุผล ไตร�ตรองและตรวจสอบขKอบกพร�องของการ
ปฏิบัติงานอยู�ตลอดเวลา พิจารณาใคร�ครวญหาขKอดี-ขKอดKอยในการปฏิบัติงานทุกครั้งเพ่ือเป7นแนวทาง
ในครั้งต�อไป ประเมินเพ่ือวางแผน วัดผล หาขKอมูล เพ่ือหาวิธีแกKไข ปรับปรุงงาน การไตร�ตรอง การ
ประเมินการทํางานคือความรอบคอบ บริหารความเสี่ยง และนําไปต�อยอดพัฒนาหรือปรับปรุงแกKไข
ใหKเกิดผลดีต�อองค'การ/ต�อการทํางาน   
  (๔) ตั้งใจตน รับผลพอประมาณ คือ Checking การติดตามตรวจสอบ เอาใจใส� ไม�
ปล�อยใจใหKฟุsงซ�านในขณะท่ีปฏิบัติงาน มีจิตใจแน�วแน� ม่ันคงต�องานหรือภารกิจไม�คิดเรื่องอ่ืนจนกว�า
งานจะสําเร็จ ใส�ใจ ใฝ}รูK ในสิ่งท่ีเก่ียวขKองกับงานอยู�เป7นนิตย'ท้ังในและนอกเวลางาน มีการศึกษาหา
ความรูK การใส�ใจใฝ}รูKกับงานท่ีรับผิดชอบ ฝ~กฝนใหKเกิดทักษะและความชํานาญในงาน ตKองมีสติ สมาธิ
กํากับเพ่ือใหKเกิดการพัฒนาในงาน และรับผิดชอบในทุกข้ันตอน ใส�ใจว�างานเป7นไปในทิศทางใด อะไร
คือขKอดี ขKอบกพร�อง 
    
๕.๒ อภิปรายผล  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูKวิจัยอภิปรายผลของการวิจัย ๒ ส�วนคือ ๑) การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิง
กีฬาของจังหวัดบุรีรัมย' ๒) ป2จจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย'  
 ๕.๒.๑ การพัฒนาการท,องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย   
 จากการศึกษาการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย'สามารถนํามาอภิปราย
ผลไดKดังนี้    



 

๒๐๔ 

  (๑) ดKานคุณภาพแหล�งท�องเท่ียว พบว�านักท�องเท่ียวใชKเวลาเดินทางในจังหวัดบุรีรัมย'เพ่ิม
สูงข้ึน แหล�งท�องเท่ียวในจังหวัด สินคKาและบริการไดKรับการรับรองมาตรฐานการท�องเท่ียวไทย ทําใหK
รายไดKจากการท�องเท่ียวในจังหวัดบุรีรัมย'มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต�อปoเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง 
สอดคลKองกับแนวคิดของ กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา๑ ไดKอธิบายว�าการท�องเท่ียวเชิงกีฬาเพ่ือ
ความทรงจํานั้นเป7นการเดินทางไปเพ่ือเยี่ยมชมสถานท่ีท่ีมีความสําคัญทางดKานกีฬา เช�น การเยี่ยมชม
สนามฟุตบอลในขณะท่ีไม�ไดKมีการแข�งขัน การเขKาค�ายฝ~กกีฬา หรือการเขKาชมพิพิธภัณฑ'กีฬา เป7นตKน 
นอกจากนั้นยังสอดคลKองกับ อรัสธรรม พรหมมะ และคณะ๒ ท่ีพบว�าศักยภาพในการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเพ่ือนันทนาการดKานกีฬาและการออกกําลังกายของจังหวัดชลบุรีและจังหวัดเชียงใหม� มี
ศักยภาพดKานบุคลากรในการบริหารงานกีฬาและการออกกําลังกายอยู�ในระดับสูง และสอดคลKองกับ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา๓ ไดKอธิบายไวKว�า การพัฒนาคุณภาพแหล�งท�องเท่ียว 
สินคKาและบริการดKานการท�องเท่ียวใหKเกิดความสมดุลและยั่งยืน พ้ืนฐานการเติบโตของการท�องเท่ียว
มีป2จจัยหลักท่ีคุณภาพของแหล�งท�องเท่ียว สินคKา และบริการ ท่ีตKองไดKมาตรฐานระดับสากลและมี
เอกลักษณ'โดดเด�น โดยการพัฒนาตKองเกิดข้ึนอย�างเป7นมิตรกับสิ่งแวดลKอมและมีความสมดุลท้ังในดKาน
พ้ืนท่ี เวลา และกลุ�มการท�องเท่ียว เพ่ือส�งเสริมการกระจายนักท�องเท่ียวและรายไดKจากนักท�องเท่ียว 
ซ่ึงจะช�วยพัฒนาความม่ังค่ังในท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

  ๒) ดKานโครงสรKางพ้ืนฐานและสิ่ ง อํานวยความสะดวก คือนักท�องเ ท่ียวมีความ
สะดวกสบายมากข้ึนในการเดินทางมาจังหวัดบุรีรัมย' มีความประทับใจและมีประสบการณ'ท่ีดีในดKาน
ความปลอดภัย สามารถเดินทางท�องเท่ียวในจังหวัดและพ้ืนท่ีต�าง ๆ ท้ังในตัวเมืองและชนบทอย�าง
สะดวกสบายมากข้ึน มีความประทับใจดKานสุขอนามัยรวมไปถึงคุณภาพของโครงสรKางพ้ืนฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวก นอกจากนั้นนักท�องเท่ียวยังมีอิสระ มีความสะดวกสบายมากข้ึนในการวางแผน
และการเดินทางท�องเท่ียวในจังหวัดอ่ืน สอดคลKองกับงานวิจัยของ Maier, J., & Weber, W.๔ ท่ี
กลุ�มนักท�องเท่ียวท่ีไม�ไดKเป7นผูKเล�นกีฬาจะมีวัตถุประสงค'เพ่ือการเขKาชมมหกรรมกีฬาท่ียิ่งใหญ�และมี
ความสําคัญ ตลอดจนสถานท่ีจัดการแข�งขันกีฬาอันทรงคุณค�า รวมไปถึงนักกีฬาผูKฝ~กสอนและบุคคล
สําคัญทางการกีฬา นักท�องเท่ียวกลุ�มนี้ตKองการโครงสรKางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกใน
ระดับสูง เพ่ือรองรับความตKองการของผูKเขKาร�วมมหกรรมกีฬาท่ีมีในจํานวนมหาศาล นอกจากนี้ยัง

                                                 
๑ กองเศรษฐกิจการท�องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา. “โครงการพัฒนารูปแบบทาง

ธุรกิจของการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของไทย (Sports Tourism) ประจําปo ๒๕๖๐”, รายงานฉบับสมบูรณ , (๒๕๖๐). 
๒ อรัสธรรม พรหมมะ และคณะ, “การพัฒนาศักยภาพการท�องเท่ียวเพ่ือนันทนาการดKานกีฬาและการ

ออกกําลังกาย”, การจัดการการท,องเท่ียว, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ๒๕๔๘). 
๓ สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, แผนพัฒนาการท,องเท่ียวแห,งชาติฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. 

๒๕๖๐–๒๕๖๔), พิมพ'ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกิจการโรงพิมพ'องค'การสงเคราะห'ทหารผ�านศึก,  
๒๕๖๐). 

๔Maier, J., & Weber, W., “Sport tourism in local and regional planning”, Tourism 
Recreation Research, Vol.18 No.(2), (1993).  



 

๒๐๕ 

สอดคลKองกับงานวิจัยของ ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ' ทองคํานุช๕ ท่ีพบว�าคนในชุมชนมีส�วน
ร�วมในการจัดการการท�องเท่ียวในระดับมาก โดยเฉพาะในดKานของการจัดการดKานสถานท่ีท่ีจะเขKามา
มีส�วนร�วมท้ังในดKานวางแผน การประชุมนโยบายหรือแสดงความเห็นต�าง ๆ ดKานของสิ่งอํานวยความ
สะดวกนั้นชุมชนจะมีส�วนแค�การแสดงความคิดเห็นว�าดีหรือไม� ตKองการหรือไม�ตKองการ และ
สอดคลKองกับ สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา๖ ไดKอธิบายว�าโครงสรKางพ้ืนฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวกเป7นป2จจัยสนับสนุนท่ีสําคัญต�อการเติบโตของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวซ่ึงลKวนมีส�วน
ในการส�งเสริมประสบการณ'ในการท�องเท่ียว โดยในยุทธศาสตร'นี้เนKนดKานการพัฒนาระบบคมนาคม
ในทุกรูปแบบ รวมถึงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกแก�นักท�องเท่ียวในดKานต�าง ๆ และการพัฒนา
ความปลอดภัยและสุขอนามัยอย�างเป7นระบบ  
  ๓) ดKานบุคลากรดKานการท�องเท่ียว พบว�าบุคลากรมีความพรKอมท่ีจะสรKางประสบการณ'ท่ี
ดีใหKกับนักท�องเท่ียวและสนับสนุนการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวใหKมีคุณภาพ ประชาชนทุกภาคส�วนมี
ความเขKาใจและความพรKอมท่ีจะมีส�วนร�วมในการพัฒนาสินคKาและบริการ จังหวัดมีบุคลากรเพียงพอ
ต�อความตKองการของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวและลดการพ่ึงพาแรงงานต�างดKาว บุคลากรมีทักษะการ
บริหารและทักษะเฉพาะทางเพ่ือรองรับการท�องเท่ียวเชิงกีฬาและมีศักยภาพสูงข้ึนท้ังในดKานคุณภาพ
ความรูKความสามารถดKานต�าง ๆ สอดคลKองกับแนวคิดของ กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา๗ ท่ีไดK
อธิบายว�า เนื่องจากการท�องเท่ียวเชิงกีฬาเป7นสาขาของการท�องเท่ียวท่ีมีความซับซKอน เนื่องจากมี
ความเก่ียวขKองกับท้ังตลาดการท�องเท่ียวและตลาดการกีฬา ทําใหKการท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้นขKอง
เก่ียวกับทรัพยากรมากมาย ต้ังแต�สถานท่ีท�องเท่ียวเชิงกีฬา อุปกรณ'ท่ีจําเป7นในการประกอบกิจกรรม
การท�องเท่ียวเชิงกีฬา บุคลากรในทุกองค'ประกอบของการท�องเท่ียวเชิงกีฬา เป7นตKน และสอดคลKอง
กับ สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา๘ ไดKอธิบายว�าการพัฒนาบุคลากรดKานการ
ท�องเท่ียวผ�านการยกระดับคุณภาพสู�ระดับสากล เพ่ือใหKทัดเทียมขีดความสามารถของบุคลากรใน
ระดับโลกและเพ่ือเตรียมความพรKอมกับการแข�งขันท่ีทวีความรุนแรงข้ึน ผ�านความร�วมมือระหว�าง
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงการปลูกฝ2งจิตสํานึกและการเป7นเจKาบKานท่ีดีใหKกับประชาชนและการ
ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนและชุมชน นับเป7นเครื่องมือสําคัญในการพิจารณาเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข�งขันของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวไทย   

                                                 
๕ ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ' ทองคํานุช, “การมีส�วนร�วมของชุมชนในการจัดการการท�องเท่ียว 

กรณีศึกษาชุมชนในตลาดรKอยปoสามชุก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี”, รายงานวิจัย, (กองทุนส�งเสริมการวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, ๒๕๕๖). 

๖ สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, แผนพัฒนาการท,องเท่ียวแห,งชาติฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐–๒๕๖๔), พิมพ'ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกิจการโรงพิมพ'องค'การสงเคราะห'ทหารผ�านศึก,  
๒๕๖๐). 

๗ กองเศรษฐกิจการท�องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, “โครงการพัฒนารูปแบบ
ทางธุรกิจของการท,องเท่ียวเชิงกีฬาของไทย (Sports Tourism) ประจําปS ๒๕๖๐”.  

๘ สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, แผนพัฒนาการท,องเท่ียวแห,งชาติฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐–๒๕๖๔), พิมพ'ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกิจการโรงพิมพ'องค'การสงเคราะห'ทหารผ�านศึก,  
๒๕๖๐). 



 

๒๐๖ 

 ๔) ดKานการสรKางความสมดุลใหKกับการท�องเท่ียว พบว�าจังหวัดบุรีรัมย'มีภาพลักษณ'การ
เป7นแหล�งท�องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีมีคุณภาพ ทําใหKนักท�องเท่ียวมีความม่ันใจและเชื่อม่ันในการเดินทางมา
จังหวัดบุรีรัมย'มากข้ึน นอกจากนั้นยังคงเป7นแหล�งท�องเท่ียวยอดนิยมของนักท�องเท่ียวกลุ�มเปsาหมายท่ี
รักกีฬา เป7นแหล�งท�องเท่ียวท่ีน�าสนใจและน�ามาเยือนสําหรับนักท�องเท่ียวท่ีชื่นชอบกีฬา นอกจากนั้น
นักท�องเท่ียวมีความเขKาใจในอัตลักษณ'ของบุรีรัมย'และของแต�ละทKองถ่ินเพ่ิมข้ึน สอดคลKองกับแนวคิด
ของ กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา๙ ท่ีไดKอธิบายว�า การท�องเท่ียวเชิงกีฬาประเภทกีฬาฟุตบอลซ่ึง
เป7นการเดินทางของนักท�องเท่ียวเชิงกีฬาเพ่ือไปชมการแข�งขันนั้น นักท�องเท่ียวเชิงกีฬามักจะใหK
ความสําคัญกับองค'ประกอบของกิจกรรมการท�องเท่ียวประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยตรง ทําใหKทรัพยากรหลักนั้นนอกจากจะเก่ียวขKองกับสถานท่ีการแข�งขันฟุตบอล
ซ่ึงเป7นสถานท่ีท่ีมนุษย'สรKางข้ึน และทรัพยากรดKานการอํานวยความสะดวกดKานการคมนาคมต�าง ๆ 
แลKว ยังจะเก่ียวขKองกับองค'ประกอบอ่ืน ๆ ในห�วงโซ�อุปทานดKวย เช�น สถานท่ีท�องเท่ียวท่ีใกลKเคียง ผูK
ใหKบริการโรงแรมและรKานอาหารเป7นตKน และสอดคลKองกับ สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเท่ียวและ
กีฬา๑๐ ไดKอธิบายว�าการพัฒนาการตลาดของการท�องเท่ียวไทยอย�างมีสมดุล เพ่ือส�งเสริมภาพลักษณ'
แหล�งท�องเท่ียวคุณภาพผ�านการส�งเสริมการตลาดเฉพาะกลุ�มและการพัฒนาเครื่องหมายมาตรฐาน
คุณภาพ รวมท้ังการส�งเสริมการตลาดเพ่ือกระตุKนการใชKจ�ายของนักท�องเท่ียวและกระตุKนตลาด
นักท�องเท่ียวไทย กอปรกับการพัฒนาคุณภาพของสินคKาและบริการบนพ้ืนฐานเอกลักษณ'อย�างไทย 
และการปรับใชKเทคโนโลยีเพ่ือการตลาดอย�างมีประสิทธิภาพ จะช�วยส�งเสริมการพัฒนาการท�องเท่ียว
ไทยใหKเกิดความสมดุลและยั่งยืน  

  ๕) ดKานการบูรณาการการจัดการการท�องเท่ียว พบว�ามีการวางแผนและการดําเนินงาน
ของทุกภาคส�วนอย�างมีการบูรณาการ มีความสอดคลKองเเละเป7นไปในทิศทางเดียวกัน มีการลงทุนใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวเชิงกีฬาผ�านความร�วมมือระหว�างภาครัฐ เอกชน และชุมชน การ
ดําเนินงานของทุกภาคส�วนมีประสิทธิภาพผ�านระบบขKอมูลส�วนกลางเป7นไปตามกฎหมายต�าง ๆ ท่ี
เก่ียวขKอง องค'กรธุรกิจและประชาชนในระดับทKองถ่ินมีโอกาสและมีส�วนร�วมในการพัฒนาและบริหาร
จัดการการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีมากข้ึน ทุกภาคส�วนมีความร�วมมือกันในการพัฒนาและบริหารการ
ท�องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย' มีการรวมตัวอย�างเขKมแข็ง และมีความเป7น Community ค�อนขKางสูง 
ภาครัฐ และภาคเอกชนจะเขKามามีส�วนร�วมในทุกข้ันตอนต้ังแต�การประชุมหารือ วางแผน ตลอดจน
การลงมือปฏิบัติ สอดคลKองกับแนวคิดของ กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา๑๑ ไดKอธิบายว�า
กระบวนการสรKางคุณค�า ท่ีสามารถสรKางคุณค�าในสินคKาและบริการไดKอย�างยั่งยืนนั้นจําเป7นตKองใหK
ความสําคัญกับการสรKางคุณค�าใหKกับผูKมีส�วนไดKส�วนเสียในห�วงโซ�อุปทานท้ังหมดร�วมดKวย เนื่องจาก
การสรKางคุณค�าแก�ผูKบริโภคปลายน้ําอย�างยั่งยืนนั้น จําเป7นตKองเป7นการผสมผสานคุณค�าท่ี

                                                 
๙ กองเศรษฐกิจการท�องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, “โครงการพัฒนารูปแบบ

ทางธุรกิจของการท,องเท่ียวเชิงกีฬาของไทย (Sports Tourism) ประจําปS ๒๕๖๐”.  
๑๐ สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, แผนพัฒนาการท,องเท่ียวแห,งชาติฉบับท่ี ๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔), พิมพ'ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกิจการโรงพิมพ'องค'การสงเคราะห'ทหารผ�านศึก,  
๒๕๖๐). 

๑๑ กองเศรษฐกิจการท�องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา. “โครงการพัฒนารูปแบบ
ทางธุรกิจของการท,องเท่ียวเชิงกีฬาของไทย (Sports Tourism) ประจําปS ๒๕๖๐”.  



 

๒๐๗ 

ผูKประกอบการในทุก ๆ ระดับของห�วงโซ�อุปทานสรKางร�วมกัน และสรKางคุณค�าใหKแก�กันและกันดKวย 
ดังนั้นกระบวนการสรKางคุณค�าท่ียั่งยืนจึงควรใหKความสําคัญกับป2จจัยต�าง ๆ หลายประการ ไดKแก�
ธรรมชาติของผลิตภัณฑ'และบริการ ผูKประกอบการท่ีเก่ียวขKองในห�วงโซ�อุปทาน วิธีการผลิตและส�ง
มอบ การใชKนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีอํานวยความสะดวกแก�ผูKมีส�วนไดKส�วนเสียทุกระดับ และการ
จัดการความรูKและฐานขKอมูลเป7นตKน และสอดคลKองกับสํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเท่ียวและ
กีฬา๑๒ ไดKอธิบายว�าการบูรณาการร�วมกันของทุกภาคส�วนคือป2จจัยหลักในการขับเคลื่อนแผนสู�การ
ปฏิบัติอย�างเป7นรูปธรรม โดยมุ�งเนKนการส�งเสริมการทํางานร�วมกันระหว�างทุกภาคส�วน การปรับปรุง
กฎหมายท่ีเก่ียวขKอง และการบริหารขKอมูลดKานการท�องเท่ียว เพ่ือการวิเคราะห'และวางแผน รวมถึง
การส�งเสริมการบูรณาการการพัฒนาการท�องเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบKานเพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียวใน
ภูมิภาคโดยรวม    
 ๕.๒.๒ ป0จจัยท่ีส,งผลต,อการพัฒนาการท,องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย   

 จากผลการศึกษาพบว�าสมการโครงสรKางตัวแปรภายในแฝงมีค�าเท�ากับ ๐.๖๔ แสดงว�าตัว
แปรในโมเดลคือ แนวโนKมการท�องเท่ียวในอนาคต การมีส�วนร�วม และการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาไดKรKอยละ ๖๔ เม่ือพิจารณา
อิทธิพลทางตรงและทางอKอมระหว�างตัวแปรในโมเดลพบว�า ความสัมพันธ'ระหว�างแนวโนKมการ
ท�องเท่ียวในอนาคต กับการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา ขนาดความสัมพันธ'เท�ากับ ๐.๘๐ แยกเป7น
อิทธิพลทางตรง ๐.๑๕ และอิทธิพลทางอKอม ๐.๑๒ เป7นอิทธิพลรวม ๐.๗๙ โดยมีค�าอิทธิพลทางตรง 
ทางอKอม และอิทธิพลรวม ส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.๐๕ โดยมีค�าอิทธิพลคือนักท�องเท่ียวมุ�งเนKนประสบการณ' แนวโนKมการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบการ
ท�องเท่ียว การใชKเทคโนโลยีระหว�างการท�องเท่ียว การเติบโตของสังคมผูKสูงอายุท่ีมีการใชKสอยเพ่ือการ
ท�องเท่ียว การเติบโตของชนชั้นกลางและรายไดKท่ีเพ่ิมข้ึน และการเติบโตของสายการบินตKนทุนตํ่า 
ดังนั้นป2จจัยเหล�านี้ถือเป7นป2จจัยกระตุKนภายนอกท่ีส�งเสริมใหKเกิดการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา
โดยเฉพาะการพัฒนาเพ่ือรองรับนักท�องเท่ียวท่ีมุ�งเนKนหาประสบการณ'ใหม� ๆ ใหKกับชีวิต นอกจากนั้น
ยังมีเรื่องของแนวโนKมการเปลี่ยนรูปแบบการท�องเท่ียวดKวยท่ีสังคมมีความเปลี่ยนแปลงมีความเจริญ 
และอีกอย�างคือการพัฒนาของเทคโนโลยีซ่ึงมีผลอย�างมากต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเพ่ือใหKมีความ
ทันสมัยและสอดคลKองกับป2จจุบันและอนาคต สอดคลKองกับงานวิจัยของอรัสธรรม พรหมมะ, และ
คณะ๑๓ ไดKทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพการท�องเท่ียวเพ่ือนันทนาการดKานกีฬาและการออก
กําลังกายพบว�า ประชาชนมีความตKองการใหKพัฒนาการท�องเท่ียวอยู�ในระดับมาก ประชาชนมีความ
ตKองการใหKพัฒนาการกีฬาและการออกกําลังกายอยู�ในระดับปานกลาง สําหรับการกีฬาเพ่ือส�งเสริม
ภูมิป2ญญาทKองถ่ินซ่ึงจะช�วยดึงดูดนักท�องเท่ียว ประชาชนตKองการใหKภาครัฐส�งเสริมกีฬามวยไทยเป7น
อันดับแรก ส�วนการจัดกิจกรรมดKานกีฬาและการออกกําลังกาย ประชาชนตKองการใหKภาครัฐส�งเสริม
ใหKประชาชนมีส�วนร�วมในการคิดกิจกรรมดKานกีฬาและการออกกําลังกายในทKองถ่ิน นอกจากนั้นยัง
                                                 

๑๒ สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, แผนพัฒนาการท,องเท่ียวแห,งชาติฉบับท่ี ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔), พิมพ'ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกิจการโรงพิมพ'องค'การสงเคราะห'ทหารผ�านศึก
,  ๒๕๖๐). 

๑๓ อรัสธรรม พรหมมะ และคณะ, “การพัฒนาศักยภาพการท�องเท่ียวเพ่ือนันทนาการดKานกีฬาและ
การออกกําลังกาย”, การจัดการการท,องเท่ียว, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ๒๕๔๘). 



 

๒๐๘ 

สอดคลKองกับงานวิจัยของกรรณิกา วรพันธุ'๑๔ ไดKศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการการ
ท�องเท่ียวเชิงกีฬา อําเภออุบลรัตน' จังหวัดขอนแก�น พบว�า สถานการณ'การท�องเท่ียวเชิงกีฬาอําเภอ
อุบลรัตน' มีการเจริญเติบโตอย�างต�อเนื่องและอยู�ในระดับท่ีดี มีพฤติกรรมและแรงจูงใจดังนี้ ๑) ความ
สนุกสนานบันเทิงใจ ๒) สรKางมิตรภาพ ๓) หลีกหนีความวุ�นวาย แต�ก็ขัดแยKงกับงานวิจัยของวัชระ 
เชียงกูล๑๕ ไดKศึกษาเรื่องการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานของป2จจัยท่ีควรพิจารณาดKาน
การตลาดการท�องเท่ียวเชิงกีฬาจังหวัดบุรีรัมย' พบว�าจุดอ�อนสําคัญดKานการท�องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย'ท่ี
ตKองใหKความสําคัญและหาวิธีในการแกKไขปรับปรุงโดยเร�งด�วน คือ ดKานผลิตภัณฑ' ดKานพันธมิตรทาง
ธุรกิจ และดKานความคิดเห็นสาธารณะทางการท�องเท่ียว นอกเหนือจากนั้นยังมีเป7นประเด็นท่ีควรใหK
ความสําคัญรองลงมา ซ่ึงการท�องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย'สามารถพัฒนาใหKดียิ่งข้ึนไดK คือ ดKานราคา ดKาน
ส�งเสริมการ และดKานการขายรวม  

 ๕.๒.๓ การพัฒนาการท,องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัด
บุรีรัมย  

  สําหรับการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ พบว�า มีขนาดอิทธิพลทางตรงส�งผลต�อการ
พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬารKอยละ ๘๐ อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ แส�ดงใหKเห็นว�าการ
พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬานั้นตKองอาศัย ๑) การร�วมตัดสินใจดKวยความรัก คือมีการวางแผนในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหKประสบความสําเร็จ มีความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงาน มีความสุขและจริงจังกับงานท่ี
ปฏิบัติอยู� ตระหนักถึงการเป7นส�วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค'กร มีความรับผิดชอบ มีความอดทน 
มุ�งม่ันและพัฒนาตน ๒) เพียรพักร�วมพัฒนา คือการลงมือทํา ปฏิบัติงานทันทีท่ีไดKรับมอบหมาย ไม�ย�อ
ทKอต�ออุปสรรค พยายามและหม่ันเพียรท่ีจะหาประสบการณ'ใหKเพ่ิมพูนเสมอ และบูรณาการการ
ทํางานกับทุกภาคส�วนใหKสําเร็จ เกิดความยั่งยืนอย�างเป7นรูปธรรม ๓) วิมังสาพิจารณาร�วมประเมินผล 
คือการปรับปรุง คิดคKนแนวทางการปรับปรุงงานและแกKไขป2ญหาท่ีเกิดข้ึนดKวยเหตุผล ไตร�ตรองและ
ตรวจสอบขKอบกพร�องของการปฏิบัติงานอยู�ตลอดเวลา มีการบริหารความเสี่ยง และนําไปต�อยอด
พัฒนาหรือปรับปรุงแกKไขใหKเกิดผลดีต�อองค'การ/ต�อการทํางาน ๔) ต้ังใจตนรับผลพอประมาณ คือ 
การติดตามตรวจสอบ เอาใจใส� มีจิตใจแน�วแน� ม่ันคงต�องานหรือภารกิจไม�คิดเรื่องอ่ืนจนกว�างานจะ
สําเร็จ ใส�ใจ ใฝ}รูK ในสิ่งท่ีเก่ียวขKองกับงานอยู�เป7นนิตย'ท้ังในและนอกเวลางาน สิ่งต�าง ๆ เหล�านี้เป7นสิ่ง
ท่ีก�อใหKเกิดความสําเร็จในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาอย�างยั่งยืนไดK สอดคลKองกับงานวิจัยของ 
ผอบทอง สุจินพรัหม๑๖ ไดKทําการวิจัยเรื่อง การนําหลักธรรมอิทธิบาท ๔ มาใชKในการบริหารงานของ
ผูKบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ�พิเศษจังหวัด        

                                                 
๑๔ กรรณิกา วรพันธุ', “การพัฒนารูปแบบการจัดการการท�องเท่ียวเชิงกีฬา อําเภออุบลรัตน' จังหวัด

ขอนแก�น”, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร�างสรรค และพัฒนาเพ่ือก�าวหน�าสู,ประชาคม
อาเซียน”, ครั้งท่ี ๒ (๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘). 

๑๕ วัชระ เชียงกูล, “การประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานของป2จจัยท่ีควรพิจารณาดKานการตลาด
การท�องเท่ียวเชิงกีฬา จังหวัดบุรีรัมย'”, วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, ปoท่ี ๑๑ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม ๒๕๖๐). 
 ๑๖ ผอบทอง สุจินพรัหมล, “การนําหลักธรรมอิทธิบาท ๔ มาใชKในการบริหารงานของผูKบริหาร
สถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ�พิเศษจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘”, วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร�อยเอ็ด, ปoท่ี ๕ ฉบับ
ท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙). 



 

๒๐๙ 

ศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ พบว�าการบริหารงานของผูKบริหาร
สถานศึกษา ไดKแก� ๑) ดKานฉันทะ ผูKบริหารควรมีความพอใจรักใคร�ในการบริหารงานทุกดKานอย�างเท�า
เทียมกันเพ่ือพัฒนางานพรKอมกันในทุก ๆ ดKาน ๒) ดKานวิริยะผูKบริหารควรแสดงภาวะผูKนําในทุก
สถานการณ' สามารถนิเทศแนะนําผูKร�วมงานไดK ๓) ดKานจิตตะ ผูKบริหารควรเอาใจใส�ติดตามการทํางาน
ตามแผนงาน/โครงการอย�างเป7นระบบและต�อเนื่องเพ่ือใหKงานบรรลุเปsาหมาย ๔) ดKานวิมังสา 
ผูKบริหารควรพิจารณาไตร�ตรองหาวิธีการแกKไขป2ญหาในการทํางานต�าง ๆ อย�างเป7นระบบพรKอมท้ัง
ประเมินผลงานเพ่ือปรับปรุงแกKไขใหKมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และสอดคลKองกับงานวิจัยของ ผดุง    
วรรณทอง๑๗ ท่ีพบว�า ๑) ดKานฉันทะ มีความจําเป7นและสําคัญต�อการบริหารองค'กรเอกชน เพราะเป7น
จุดเริ่มตKนท่ีจะทําใหKบุคลากรเกิดและมีความพอใจในหนKาท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติอย�างเต็มกําลัง
ความสามารถของตนเองรักและพอใจท่ีจะไดKรับพัฒนาตนเอง ๒) ดKานวิริยะ มีความจําเป7นและสําคัญ 
มากต�อการบริหารองค'กรเอกชน ๓) ดKานจิตตะ มีความจําเป7นและสําคัญต�อการบริหารองค'กรเอกชน 
เช�นเดียวกันโดยผูKบริหารใหKความสําคัญกับการทํางานท่ีตKองอาศัยดKาน จิตตะเป7นหลักท่ีจะตKองเอาใจ
ใส�งานอยู�เสมอ ๔) ดKานวิมังสามีความจําเป7นและสําคัญต�อการบริหารองค'กรเอกชน เช�นเดียวกัน
เพราะผูKบริหารต�างใหKความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรดKวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย�างเหมาะสม มีการแกKไขป2ญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรใหKมีการพัฒนาดียิ่งข้ึนไป 
   
๕.๓ ข�อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถนํามาสรุปเป7นขKอเสนอแนะไดKดังต�อไปนี้ 
 ๕.๓.๑ ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
    ๑) กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬาควรนํารูปแบบความสําเร็จการท�องเท่ียวเชิง
กีฬาของจังหวัดบุรีรัมย'ไปกําหนดเป7นนโยบายในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในจังหวัดอ่ืน ๆ ท่ีมี
ความพรKอมดKานทรัพยากรเช�นจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดเชียงใหม� ขอนแก�น นครราชสีมา
เป7นตKน เพ่ือพัฒนาการกีฬาใหKไปสู�ความเป7นกีฬาอาชีพต�อไปในอนาคต 
   ๒) จังหวัดบุรีรัมย'และผูKมีส�วนไดKส�วนเสียในการจัดการท�องเท่ียวเชิงกีฬาควรเนKน
สรKางการมีส�วนร�วม การกระจายรายไดKไปสู�ประชาชนดKวย ส�งเสริมการสรKางคน สรKางงาน ไม�ใหKเกิด
การรวยกระจุก จนกระจาย ทุกคนในพ้ืนท่ีไดKรับผลประโยชน'ท้ังทางตรง และทางอKอมในรูปแบบของ
การกุศล มูลนิธิดKวย 
 ๕.๓.๒ ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช�  
  ๑) จากการศึกษาพบว�าการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ มีอิทธิพลทางตรงต�อการ
พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาดังนั้นการพัฒนาดKานใดก็ตามควรนําหลักการร�วมตัดสินใจดKวยความรัก 
เพียรพักร�วมพัฒนา วิมังสาพิจารณาร�วมประเมินผล ต้ังใจตนรับผลพอประมาณ เขKามาบูรณาการใน
ทุกการพัฒนาเพราะจะทําใหKคนมีความสําคัญ และงานก็สําเร็จ 

                                                 
 ๑๗ ผดุง วรรณทอง, “การประยุกต'ใชKหลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารองค'กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี”, 
วารสาร มจร สังคมศาสตร ปริทรรศน , ปoท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน, ๒๕๖๑).  



 

๒๑๐ 

  ๒) ดKานคุณภาพการท�องเท่ียวควรมีการพัฒนาต�อเนื่องเพ่ือใหKมีคุณภาพตาม
มาตรฐานระดับโลก และพัฒนาใหKกระจายออกไปในทKองท่ีอ่ืนดKวย นอกจากนั้นควรพัฒนาควบคู�ไปกับ
การท�องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีต�าง ๆ ดKวย 
  ๓) ดKานโครงสรKางพ้ืนฐานควรมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในเรื่อง
ของไฟฟsาโดยเฉพาะการสรKางนครไรKสาย นอกจากนั้นควรมีการพัฒนาการคมนาคมท้ังทางบก ทาง
อากาศ และระบบราง (รถไฟความเร็วสูง) และท่ีสําคัญควรนําระบบ Grab เพ่ือรองรับเทคโนโลยีใน
อนาคต 
   ๔) ดKานบุคลากรควรพัฒนาเพ่ิมเติมดKาน Service Mind การตKอนรับท่ีดียิ้มแยKม 
แจ�มใส เป7นมิตรกับผูKมาเยือน เพ่ือใหKคนท่ีมาเท่ียวนึกถึงการมาบุรีรัมย'จะตKองพบกับ Sport and 
Smile พัฒนาคนรุ�นใหม�ใหKเขKาใจและเขKาถึงการบริหารจัดการ การวางยุทธศาสตร'เพ่ือนําไปสู�ความ
ยั่งยืน และส�งเสริมใหKมีความรูKทางภาษาต�างประเทศ เช�น ภาษาอังกฤษ ภาษาญ่ีปุ}น และภาษาจีนดKวย  
   ๕) ควรจัดการท�องเท่ียวใหKเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ เพ่ิม
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเชิงประวัติศาสตร' การท�องเท่ียวเชิงศาสนา และเมืองแห�งการศึกษา
ควบคู�กันไปกับการอนุรักษ'ธรรมชาติและสิ่งแวดลKอมดKวย 
  ๖) ป2จจุบันกลุ�มนักท�องเท่ียวท่ีเป7นชนชั้นกลางมีมากข้ึนแต�ยังท�องเท่ียวนKอยอยู�
ดังนั้นจังหวัดบุรีรัมย'หรือจังหวัดอ่ืน ๆ ควรมีการพัฒนาสินคKาและบริการทางการท�องเท่ียวท่ีสอดคลKอง
กับความตKองการของชนชั้นกลาง และครอบคลุมในทุกมิติเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกดKวย  
  ๗) ป2จจุบันเทคโนโลยีเขKามามีบทบาทมากข้ึนเรื่อย ๆ ในดKานการท�องเท่ียว ดังนั้น
จังหวัดบุรีรัมย'ควรมีการพัฒนาระบบการสืบคKนขKอมูลและใชKเทคโนโลยีเพ่ือใหKเกิดความสะดวกสบาย
ในการเดินทาง และพัฒนาระบบการจ�ายเงินค�าบริการต�าง ๆ ใหKมีท้ังแบบเงินสด และระบบไรKเงินสด 
  ๕.๓.๓ ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต,อไป 
   ๑) การศึกษาครั้งนี้เป7นการศึกษาเพียงแค�จังหวัดเดียวคือจังหวัดบุรีรัมย'ดังนั้น
ควรมีการศึกษาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาในกลุ�มจังหวัดท่ีมีความพรKอมเช�นจังหวัดชลบุรี สุพรรณบุรี และ
จังหวัดอ่ืน ๆ ท่ีมีความพรKอมเพ่ือท่ีจะไดKเห็นภาพใหญ�ของการพัฒนาว�าควรจะมีทิศทางการพัฒนาการ
กีฬาของไทยไปในทางใดเพ่ือจะใหKกKาวทันกีฬาโลก   
   ๒) การศึกษาครั้งนี้พบว�าแนวโนKมการท�องเท่ียวในอนาคตกับการปฏิบัติตามหลัก
อิทธิบาท ๔ เป7นป2จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาแต�ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมใน
ส�วนของป2จจัยดKานการเมือง ป2จจัยดKานภาวะผูKนํา ดKานงบประมาณในการพัฒนาเพ่ือใหKเห็นว�ายังมี
ป2จจัยใดอีกท่ีจะเขKาสมการและเป7นโมเดลสากลของการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาต�อไป 
  ๓) จากการศึกษาพบว�าการมีส�วนร�วมไม�ส�งผลต�อการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของ
จังหวัดบุรีรัมย'อาจเป7นเพราะว�าการจัดการกีฬาตKองใหKหน�วยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีความพรKอม
ดKานต�าง ๆ เป7นคนจัด ดังนั้นการศึกษาเก่ียวกับการมีส�วนร�วมควรคํานึงถึงผูKมีส�วนไดKส�วนเสียใหKชัดเจน
ว�าหน�วยงานใดเป7นผูKรับผิดชอบหลัก และคนกลุ�มใดไม�ไดKมีส�วนร�วมในกิจกรรมนั้นเลยซ่ึงจะทําใหK
เขKาถึงกลุ�มตัวอย�างไดKชัดเจนและถูกตKอง 
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กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�จันทร�เพ็ญ, ๒๕๕๐. 
พุทธทาสภิกขุ. การงานท่ีเป=นสุข. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�ธรรมสภา, ๒๕๔๙. 
พรศักด์ิ ผHองแผLว. ศาสตร8แห1งการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๙. 
ไพรัตน� เดชะรินทร�. นโยบายและกลวิธีการมีส1วนร1วมของชุมชนในยุทธศาสตร8การพัฒนาใน

ป?จจุบัน. (อLางใน ทวีทอง หงส�วิวัฒน�, บรรณาธิการ), การมีสHวนรHวมของประชาชนในการ
พัฒนา. กรุงเทพมหานคร: โสภาการพิมพ�, ๒๕๒๗. 

มัลลิกา บุนนาค. สถิติเพ่ือการตัดสินใจ. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 
ยุวัฒน� วุฒิเมธี. หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร: ไทยอนุเคราะห�ไทย, 

๒๕๒๖. 



 

๒๑๒ 

 

บรรณานุกรม (ต1อ) 
วันชัย วัฒนศัพท�. การมีส1วนร1วมของประชาชนของสังคมไทยในธรรมาภิบาลการมีส1วนร1วมของ

ประชาชนและกระบวนการทางด�านส่ิงแวดล�อม. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�เดือน
ตุลา, ๒๕๔๓. 

วรรณา วงษ�วานิช. ภูมิศาสตร8การท1องเท่ียว. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
๒๕๔๖.  

สานิตย� บุญชุ. การพัฒนาชุมชน : การมีส1วนร1วมของประชาชน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๒๗. 

สุชีพ ปุญญานุภาพ. คุณลักษณะพิเศษแห1งพระพุทธศาสนา. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ�มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 

สุดารัตน� ปธานราษฎร�. ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ. เอกสารประกอบการสอน.  
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๔๙. 

สุภางค� จันทวานิช. การวิเคราะห8ข�อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ�ครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน�. สถิติวิเคราะห8สําหรับการวิจัย
ทางสังคมศาสตร8และพฤติกรรมศาสตร8 : เทคนิคการใช�โปรแกรม LISREL. กรุงเทพมหานคร: 
เจริญม่ันคงดีการพิมพ�, ๒๕๕๔. 

สํานักงานปลัดกระทรวงการทHองเท่ียวและกีฬา. แผนพัฒนาการท1องเท่ียวแห1งชาติฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐–๒๕๖๔). พิมพ�ครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกิจการโรงพิมพ�องค�การ
สงเคราะห�ทหารผHานศึก, ๒๕๖๐ 

สํานักมาตรฐานการศึกษา, สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักมาตรฐาน
อุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัย. ชุดการเรียนรู�ด�วยตนเอง ชุดวิชาการวิจัยชุมชน. 
กรุงเทพมหานคร: เอส. อาร�. พริ้นต้ิง, ๒๕๔๕. 

หลวงพHอปOญญานันทภิกขุ. งานคือชีวิตชีวิตคืองานบันดาลสุข. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือ
ธรรม ,ม.ป.ป,. 

อคิน รพีพัฒน�. การมีส1วนร1วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย. 
กรุงเทพมหานคร: ศักด์ิโสภาการพิมพ�, ๒๕๒๗. 

อคิน รพีพัฒน�. การมีส1วนร1วมของประชาชนในงานพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: ศูนย�การศึกษา
นโยบายสาธารณสุข, ๒๕๔๗. 

อภิญญา กังสนารักษ�. รูปแบบการบริหารแบบมีส1วนร1วมในองค8กรท่ีมีประสิทธิผลระดับคณะของ
สถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 

(๒) ดุษฎีนิพนธ8/วิทยานิพนธ8/สารนิพนธ8: 
จารุมาศ เรืองสุวรรณ, พันเอก. “การสังเคราะห�แบบจําลองการสอนวิชาชีพชHางตามหลักอิทธิบาท ๔ 

ของพลทหารในสHวนสนับสนุนกองบัญชาการทองทัพบก”. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. 
อาชีวศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, ๒๕๔๘. 

 



 

๒๑๓ 

 

บรรณานุกรม (ต1อ) 
อรัสธรรม พรหมมะ และคณะ. “การพัฒนาศักยภาพการทHองเท่ียวเพ่ือนันทนาการดLานกีฬาและการ

ออกกําลังกาย”. การจัดการการท1องเท่ียว. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
๒๕๔๘. 

อานนท� สีดาเพ็ง. “รูปแบบการจัดการทHองเท่ียวเชิงกีฬากอล�ฟโดยการประยุกต�ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน
ทางสังคม”. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร8การออกกําลังกาย
และการกีฬา. คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๙. 

(๓) รายงานวิจัย: 
กองเศรษฐกิจการทHองเท่ียวและกีฬา กระทรวงการทHองเท่ียวและกีฬา. “โครงการพัฒนารูปแบบทาง

ธุรกิจของการทHองเท่ียวเชิงกีฬาของไทย (Sports Tourism) ประจําป̂ ๒๕๖๐”. รายงาน
ฉบับสมบูรณ8 (Final Report), ๒๕๖๐. 

ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ� ทองคํานุช. “การมีสHวนรHวมของชุมชนในการจัดการการทHองเท่ียว 
กรณีศึกษาชุมชนในตลาดรLอยป̂สามชุก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี”. รายงาน
วิจัย. กองทุนสHงเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, ๒๕๕๖.  

(๔) บทความ: 
 (๔.๑) บทความในวารสาร 
กรรณิกา วรพันธุ�. “การพัฒนารูปแบบการจัดการการทHองเท่ียวเชิงกีฬา อําเภออุบลรัตน� จังหวัด

ขอนแกHน”. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ. “สรLางสรรค�และ
พัฒนาเพ่ือกLาวหนLาสูHประชาคมอาเซียน”. ครั้งท่ี ๒ (มิถุนายน ๒๕๕๘): ๑๘-๑๙ 

ประธาน วัฒนวณิชย�. “การมีสHวนรHวมของประชาชนในการปaองกันอาชญากรรม”. วารสารสังคม, ป̂ท่ี 
๑ (ฉบับพิเศษ ๒๕๓๖): ๒๔. 

ผดุง วรรณทอง. “การประยุกต�ใชLหลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารองค�กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี”. 
วารสาร มจร สังคมศาสตร8ปริทรรศน8. ป̂ท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑): 
๙๙-๑๐๐. 

ผอบทอง สุจินพรัหมล. “การนําหลักธรรมอิทธิบาท ๔ มาใชLในการบริหารงานของผูLบริหารสถานศึกษา
ตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญHพิเศษจังหวัดศรีสะเกษ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘”. วารสารมหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร�อยเอ็ด. ป̂ท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙): 
๑๐๒.  

พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย�. “การทHองเท่ียวชุมชนกับการมีสHวนรHวมในการอนุรักษ�สิ่งแวดลLอมพ้ืนท่ี
ชุHมน้ําหนองไชยวาน บLานดอนแดง อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม”. วารสารวิชาการ
การท1องเท่ียวไทยนานาชาติ. ป̂ท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๒, (๒๕๖๐): ๔๗-๔๘. 

วัชระ เชียงกูล. “การประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานของปOจจัยท่ีควรพิจารณาดLานการตลาดการ
ทHองเท่ียวเชิงกีฬา จังหวัดบุรีรัมย�”. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี. ป̂ท่ี ๑๑ ฉบับพิเศษ 
(เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐): ๑๒๓-๑๒๔. 

 



 

๒๑๔ 

 

บรรณานุกรม (ต1อ) 
วุฒิชาติ สุนทรสมัย. “รูปแบบการทHองเท่ียวชุมชนเชิงสุขภาพของจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือการพัฒนา

เครือขHายวิสาหกิจชุมชนอยHางยั่งยืน”. วารสารสมาคมนักวิจัย. ป̂ท่ี ๒๑ ฉบับท่ี ๓ 
(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙): ๑๖๗. 

วรพงศ� ภูมิบHอพลับ. “การทHองเท่ียวเชิงกีฬาโอกาสสําหรับจังหวัดชายแดนใตL”. วารสารมนุษยศาสตร8 
สังคมศาสตร8 และศิลปะ. ป̂ท่ี ๑๑ ฉบับท่ี๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑): ๑๗๙๓-
๑๗๙๔. 

รัฐ กันภัย. “การมีสHวนรHวมของประชาชนในแผนพัฒนาทLองถ่ินดLานการทHองเท่ียวของเทศบาลเมือง
ชะอํา อําเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี”. วารสารมนุษยศาสตร8 สังคมศาสตร8 และศิลปะ. 
ป̂ท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ (เดือนมกราคม–เมษายน ๒๕๕๘): ๔๖๕-๔๖๖. 

สุพิชญา บุญคํา. “การมีสHวนรHวมของประชาชนในการบริหารการทHองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย. ป̂ท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๔๐ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐): ๗๕. 

อรวิภา จรูญจารุวัฒนา. “การบูรณาการหลักอิทธิบาท ๔ กับการเรียนการสอนของศูนย�การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมH”. 
วารสารบัณฑิตวิจัย. ป̂ท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙): ๑๘๓-๑๘๔. 

 (๔.๒) บทความในหนังสือพิมพ8; 
พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). “ธรรมในใจของนักบริหารไฮโซ”. หนังสือพิมพ8ไทยรัฐ. 

(ฉบับวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑): ๘. 
(๕) เอกสารท่ีไม1ได�ตีพิมพ8เผแพร1และเอกสารอ่ืน ๆ:  
โกวิทย� พวงงาม. การเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชน. ((ม.ป.ท.), ๒๕๔๕), เอกสารอัดสําเนา. 
กองเศรษฐกิจการทHองเท่ียวและกีฬา. การท1องเท่ียวเชิงกีฬา. (๒๕๖๐). เอกสารอัดสําเนา. 
นรินทร�ชัย พัฒนพงศา. การมีส1วนร1วม หลักการพ้ืนฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย1าง. กรุงเทพมหานคร: Print, 

๒๕๔๖. 
สํานักงานจังหวัดบุรีรัมย� กลุHมงานยุทธศาสตร�และขLอมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด. ข�อมูลจังหวัดบุรีรัมย8 

บทสรุปผู�บริหาร. (มปท.), อัดสําเนา. 
__________. กลุHมงานยุทธศาสตร�และขLอมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด. แผนพัฒนาจังหวัด ๔ ป- (ป- 

๒๕๖๑-๒๕๖๔) จังหวัดบุรีรัมย8. (๒๕๕๙) อัดสําเนา. 
(๖) ส่ืออิเล็กทรอนิกส8: 
กรมอนามัย. (๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐). โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบการแบบมีส1วนร1วม

ของประชาชนในงานภารกิจกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. [ออนไลน�] แหลHงท่ีมา: 
http://psdg.anamai.moph.go.th/news/cpadmin/km/files/chapterdoc [๒ มิถุนายน 
๒๕๖๑]. 

Marketeer Team, “บุรีรัมย8” จากเมืองร�าง สู1 เมืองท1องเท่ียว “หม่ืนล�าน”. [ออนไลน�]. แหลHงขLอมูล: 
https://marketeeronline.co/archives/63899 [๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒]. 
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นางสาวเพ็ญศิริรัตน� อาจทวีกุล. ทHองเท่ียวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย�, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.   
นายธีรวัฒน� วุฒิคุณ. ผูLวHาราชการจังหวัดบุรีรัมย�, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
นายธีระ คนชุม. ผูLอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤณ�อนุสรณ�), ๒๙ มกราคม 
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ดร.สุริยา รักษาเมือง. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๑๐ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
นายสมชาย ชมพูนLอย. ผูLอํานวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การทHองเท่ียวแหHง
ประเทศไทย, ๑๕ มกราคม ๖๒.   
ผูLชHวยศาสตราจารย� ดร.อนุวัต กระสังข�. อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� มหาวิทยาลัย
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สนทนากลุ1มเฉพาะ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม. รองอธิการบดีฝ{ายกิจการท่ัวไป/ผูLอํานวยการหลักสูตร
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                                DATE:  3/31/2019  
                                  TIME: 20:00  
 
                                L I S R E L  8.72  
                                       BY  
                         Karl G. J”reskog & Dag S”r bom 
 
                    This program is published exclu sively by  
                    Scientific Software Internation al, Inc.  
                       7383 N. Lincoln Avenue, Suit e 100  
                        Lincolnwood, IL 60712, U.S. A.  
            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fa x: (847)675-2140  
        Copyright by Scientific Software Internatio nal, Inc., 1981-
2005  
          Use of this program is subject to the ter ms specified in 
the  
                        Universal Copyright Convent ion.  
                          Website: www.ssicentral.c om 
 
 The following lines were read from file C:\DEVELOP MENT\development 
new\path.SPJ:  
 
 path  
 SYSTEM FILE from file 'C:\DEVELOPMENT\development new\path.dsf'  
 Sample Size = 450  
 Latent Variables  IDDHI DEVELOP TREND PART  
 Relationships  
 Iddhi1 = IDDHI  
 Iddhi2 = IDDHI  
 Iddhi3 = IDDHI  
 Iddhi4 = IDDHI  
 Develop1 = DEVELOP  
 Develop2 = DEVELOP  
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 Develop3 = DEVELOP  
 Develop4 = DEVELOP  
 Develop5 = DEVELOP  
 Set error covariance of Part1 and Trend6 free  
 Set error covariance of Part3 and Trend2 free  
 Path Diagram  
 LISREL OUTPUT: ME=ML RS EF SS SE TV FS SC MI  
 End of Problem  
      
 path                                                                            
 Number of Iterations = 42  
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
         LAMBDA-Y     
              IDDHI    DEVELOP    
            --------   --------  
   Iddhi1       0.53        - -  
    Iddhi2       0.56        - -  
              (0.03)  
               19.44  
    Iddhi3       0.52        - -  
              (0.03)  
               17.37  
    Iddhi4       0.62        - -  
              (0.03)  
               20.99  
 
 Develop1        - -       0.79  
 Develop2        - -       0.73  
                         (0.02)  
                          36.63  
  
 Develop3        - -       0.77  
                         (0.03)  
                          30.66  
  
 Develop4        - -       0.69  
                         (0.02)  
                          28.09  
  
 Develop5        - -       0.68  
                         (0.03)  
                          25.77  
  
         LAMBDA-X     
               TREND       PART    
            --------   --------  
   Trend1       0.52        - -  
              (0.03)  
               19.09  
  
   Trend2       0.36        - -  
              (0.03)  
               14.24  
  
   Trend3       0.54        - -  
              (0.03)  
               19.99  
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    Trend4       0.59        - -  
              (0.03)  
               20.19  
  
   Trend5       0.61        - -  
              (0.03)  
               24.30  
  
   Trend6       0.52        - -  
              (0.03)  
               20.83  
  
    Part1        - -       0.46  
                         (0.02)  
                          19.60  
  
    Part2        - -       0.55  
                         (0.02)  
                          23.09  
  
    Part3        - -       0.46  
                         (0.03)  
                          17.66  
  
    Part4        - -       0.75  
                         (0.08)  
                           9.39  
  
         BETA         
               IDDHI    DEVELOP    
            --------   --------  
    IDDHI        - -        - -  
  
  DEVELOP       0.80        - -  
              (0.07)  
               10.75  
          GAMMA        
 
               TREND       PART    
            --------   --------  
    IDDHI       0.80       0.15  
              (0.05)     (0.03)  
               15.92       4.74  
  
  DEVELOP       0.15      -0.10  
              (0.06)     (0.02)  
                2.32      -3.97  
  
         Covariance Matrix of ETA and KSI         
               IDDHI    DEVELOP      TREND       PA RT    
            --------   --------   --------   ------ --  
    IDDHI       1.00  
  DEVELOP       0.89       1.00  
    TREND       0.85       0.80       1.00  
     PART       0.40       0.27       0.31       1. 00 
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 PHI          
               TREND       PART    
            --------   --------  
    TREND       1.00  
  
     PART       0.31       1.00  
              (0.04)  
                7.24  
          PSI          
         Note: This matrix is diagonal.  
 
               IDDHI    DEVELOP    
            --------   --------  
                0.26       0.19  
              (0.03)     (0.03)  
                7.62       7.12  
          Squared Multiple Correlations for Structu ral Equations   
 
               IDDHI    DEVELOP    
            --------   --------  
                0.74       0.81  
         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           
 
               IDDHI    DEVELOP    
            --------   --------  
                0.74       0.64  
 
         Reduced Form                 
               TREND       PART    
            --------   --------  
    IDDHI       0.80       0.15  
              (0.05)     (0.03)  
               15.92       4.74  
  
  DEVELOP       0.79       0.02  
              (0.04)     (0.02)  
               18.82       0.75  
  
         Squared Multiple Correlations for Y - Vari ables          
 
 Iddhi1     Iddhi2     Iddhi3     Iddhi4   Develop1    Develop2    
 --------   --------   --------   --------   ------ --   --------  
 0.61       0.55       0.57       0.79       0.94       0.85  
 
         Squared Multiple Correlations for Y - Vari ables    

       
 
            Develop3   Develop4   Develop5    
            --------   --------   --------  
                0.94       0.77       0.75  
 
         Squared Multiple Correlations for X - Vari ables          
 
Trend1     Trend2     Trend3     Trend4     Trend5     Trend6    
--------   --------   --------   --------   ------- -   --------  
 0.61       0.40       0.63       0.64       0.82       0.69  
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 Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
               Part1      Part2      Part3      Par t4    
            --------   --------   --------   ------ --  
                0.65       0.80       0.55       1. 39 
 
                           Goodness of Fit Statisti cs  
                             Degrees of Freedom = 8 7 
               Minimum Fit Function Chi-Square = 11 0.95 (P = 0.043)  
       Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Squ are = 108.36 (P = 
0.060)  
                 Estimated Non-centrality Parameter  (NCP) = 21.36  
              90 Percent Confidence Interval for NC P = (0.0 ; 52.00)  
                         Minimum Fit Function Value  = 0.25  
                Population Discrepancy Function Val ue (F0) = 0.048  
               90 Percent Confidence Interval for F 0 = (0.0 ; 0.12)  
             Root Mean Square Error of Approximatio n (RMSEA) = 0.023  
             90 Percent Confidence Interval for RMS EA = (0.0 ; 0.036)  
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA  < 0.05) = 1.00  
                   Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.70  
             90 Percent Confidence Interval for ECV I = (0.65 ; 0.77)  
                         ECVI for Saturated Model =  0.85  
                       ECVI for Independence Model = 48.04  
      Chi-Square for Independence Model with 171 De grees of Freedom = 
21530.65  
                           Independence AIC = 21568 .65  
                                Model AIC = 314.36  
                              Saturated AIC = 380.0 0 
                           Independence CAIC = 2166 5.72  
                               Model CAIC = 840.61  
                             Saturated CAIC = 1350. 76 
                           Normed Fit Index (NFI) =  0.99  
                        Non-Normed Fit Index (NNFI)  = 1.00  
                     Parsimony Normed Fit Index (PN FI) = 0.51  
                        Comparative Fit Index (CFI)  = 1.00  
                        Incremental Fit Index (IFI)  = 1.00  
                         Relative Fit Index (RFI) =  0.99  
                             Critical N (CN) = 489. 05 
                       Root Mean Square Residual (R MR) = 0.012  
                             Standardized RMR = 0.0 28 
                        Goodness of Fit Index (GFI)  = 0.98  
                   Adjusted Goodness of Fit Index ( AGFI) = 0.95  
                  Parsimony Goodness of Fit Index ( PGFI) = 0.45  
 
 
         Fitted Covariance Matrix  
 
               Part4    
            --------  
    Part4       0.41  
         Fitted Residuals  
 
               Part4    
            --------  
    Part4       0.01  
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 Summary Statistics for Fitted Residuals  
 
 Smallest Fitted Residual =   -0.03  
   Median Fitted Residual =    0.00  
  Largest Fitted Residual =    0.04  
 
 
  path                                                                            
 

                         Qplot of Standardized Residuals 
 
  3.5.......................................................................... 
     .                                                        .       xx      . 
     .                                                       .       xx       . 
     .                                                     .      x*          . 
     .                                                   .    * x             . 
     .                                                  .    *x               . 
 N   .                                                .    x**                . 
 o   .                                              .    xxx                  . 
 r   .                                             .   *x*                    . 
 m   .                                           . xxxx                       . 
 a   .                                         . x**                          . 
 l   .                                        .x**                            . 
     .                                      *x*                               . 
 Q   .                                    .x*                                 . 
 u   .                                   x**                                  . 
 a   .                                 **x                                    . 
 n   .                               *x*                                      . 
 t   .                             x**                                        . 
 i   .                          *xx                                           . 
 l   .                      x*xx.                                             . 
 e   .                    **x  .                                              . 
 s   .                  **x  .                                                . 
     .               x*xx  .                                                  . 
     .              x*    .                                                   . 
     .            x*    .                                                     . 
     .            *   .                                                       . 
     .         *     .                                                        . 
-3.5.......................................................................... 
   -3.5                                                                      3.5 
                             
 
 Standardized Residuals  
 
         KSI  
 
               Part4    
            --------  
    TREND       0.11  
     PART       1.78  
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 path                                                                            
 
 Standardized Solution            
 
         LAMBDA-Y     
 
               IDDHI    DEVELOP    
            --------   --------  
   Iddhi1       0.53        - -  
   Iddhi2       0.56        - -  
   Iddhi3       0.52        - -  
   Iddhi4       0.62        - -  
 Develop1        - -       0.79  
 Develop2        - -       0.73  
 Develop3        - -       0.77  
 Develop4        - -       0.69  
 Develop5        - -       0.68  
 
         LAMBDA-X     
 
               TREND       PART    
            --------   --------  
   Trend1       0.52        - -  
   Trend2       0.36        - -  
   Trend3       0.54        - -  
   Trend4       0.59        - -  
   Trend5       0.61        - -  
   Trend6       0.52        - -  
    Part1        - -       0.46  
    Part2        - -       0.55  
    Part3        - -       0.46  
    Part4        - -       0.75  
 
         BETA         
 
               IDDHI    DEVELOP    
            --------   --------  
    IDDHI        - -        - -  
  DEVELOP       0.80        - -  
 
         GAMMA        
 
               TREND       PART    
            --------   --------  
    IDDHI       0.80       0.15  
  DEVELOP       0.15      -0.10  
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
               IDDHI    DEVELOP      TREND       PA RT    
            --------   --------   --------   ------ --  
    IDDHI       1.00  
  DEVELOP       0.89       1.00  
    TREND       0.85       0.80       1.00  
     PART       0.40       0.27       0.31       1. 00 
 
          
 



 
๒๒๘ 

 

PSI           
         Note: This matrix is diagonal.  
 
               IDDHI    DEVELOP    
            --------   --------  
                0.26       0.19  
 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized )  
 
               TREND       PART    
            --------   --------  
    IDDHI       0.80       0.15  
  DEVELOP       0.79       0.02  
 
 path                                                                            
 
 Completely Standardized Solution  
 
         LAMBDA-Y     
 
               IDDHI    DEVELOP    
            --------   --------  
   Iddhi1       0.78        - -  
   Iddhi2       0.74        - -  
   Iddhi3       0.76        - -  
   Iddhi4       0.89        - -  
 Develop1        - -       0.97  
 Develop2        - -       0.92  
 Develop3        - -       0.97  
 Develop4        - -       0.88  
 Develop5        - -       0.87  
 
         LAMBDA-X     
 
               TREND       PART    
            --------   --------  
   Trend1       0.78        - -  
   Trend2       0.63        - -  
   Trend3       0.79        - -  
   Trend4       0.80        - -  
   Trend5       0.90        - -  
   Trend6       0.83        - -  
    Part1        - -       0.80  
    Part2        - -       0.90  
    Part3        - -       0.74  
    Part4        - -       1.18  
 
 
 
         BETA         
 
               IDDHI    DEVELOP    
            --------   --------  
    IDDHI        - -        - -  
  DEVELOP       0.80        - -  
 
 
 



 
๒๒๙ 

 

         GAMMA        
 
               TREND       PART    
            --------   --------  
    IDDHI       0.80       0.15  
  DEVELOP       0.15      -0.10  
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
               IDDHI    DEVELOP      TREND       PA RT    
            --------   --------   --------   ------ --  
    IDDHI       1.00  
  DEVELOP       0.89       1.00  
    TREND       0.85       0.80       1.00  
     PART       0.40       0.27       0.31       1. 00 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal.  
 
               IDDHI    DEVELOP    
            --------   --------  
                0.26       0.19  
 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized )  
 
               TREND       PART    
            --------   --------  
    IDDHI       0.80       0.15  
  DEVELOP       0.79       0.02  
 
 path                                                                            
 
 Total and Indirect Effects  
 
         Total Effects of KSI on ETA  
 
               TREND       PART    
            --------   --------  
    IDDHI       0.80       0.15  
              (0.05)     (0.03)  
               15.92       4.74  
  
  DEVELOP       0.79       0.02  
              (0.04)     (0.02)  
               18.82       0.75  
  
 
         Indirect Effects of KSI on ETA   
 
               TREND       PART    
            --------   --------  
    IDDHI        - -        - -  
  
  DEVELOP       0.64       0.12  
              (0.07)     (0.03)  
                9.77       4.43  
  



 
๒๓๐ 

 

         Total Effects of ETA on ETA  
 
               IDDHI    DEVELOP    
            --------   --------  
    IDDHI        - -        - -  
  
  DEVELOP       0.80        - -  
              (0.07)  
               10.75  
  
    Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is    0.644  
 
         Total Effects of ETA on Y    
 
               IDDHI    DEVELOP    
            --------   --------  
   Iddhi1       0.53        - -  
  
   Iddhi2       0.56        - -  
              (0.03)  
               19.44  
  
   Iddhi3       0.52        - -  
              (0.03)  
               17.37  
  
   Iddhi4       0.62        - -  
              (0.03)  
               20.99  
  
 Develop1       0.63       0.79  
              (0.06)  
               10.75  
  
 Develop2       0.58       0.73  
              (0.06)     (0.02)  
               10.52      36.63  
  
 Develop3       0.62       0.77  
              (0.06)     (0.03)  
               10.45      30.66  
  
 Develop4       0.55       0.69  
              (0.05)     (0.02)  
               10.34      28.09  
  
 Develop5       0.54       0.68  
              (0.05)     (0.03)  
               10.46      25.77  
 
         Indirect Effects of ETA on Y     
 
               IDDHI    DEVELOP    
            --------   --------  
   Iddhi1        - -        - -  
  



 
๒๓๑ 

 

   Iddhi2        - -        - -  
  
   Iddhi3        - -        - -  
  
   Iddhi4        - -        - -  
  
 Develop1       0.63        - -  
              (0.06)  
               10.75  
  
 Develop2       0.58        - -  
              (0.06)  
               10.52  
  
 Develop3       0.62        - -  
              (0.06)  
               10.45  
  
 Develop4       0.55        - -  
              (0.05)  
               10.34  
  
 Develop5       0.54        - -  
              (0.05)  
               10.46  
  
         Total Effects of KSI on Y    
 
               TREND       PART    
            --------   --------  
   Iddhi1       0.42       0.08  
              (0.03)     (0.02)  
               15.92       4.74  
  
   Iddhi2       0.45       0.08  
              (0.03)     (0.02)  
               14.88       4.82  
  
   Iddhi3       0.42       0.08  
              (0.03)     (0.02)  
               15.36       4.74  
  
   Iddhi4       0.49       0.09  
              (0.03)     (0.02)  
               17.98       4.80  
  
 Develop1       0.62       0.01  
              (0.03)     (0.02)  
               18.82       0.75  
  
 Develop2       0.58       0.01  
              (0.03)     (0.02)  
               17.91       0.75  
  
 Develop3       0.61       0.01  



 
๒๓๒ 

 

              (0.03)     (0.02)  
               19.08       0.75  
  
 Develop4       0.55       0.01  
              (0.03)     (0.02)  
               17.12       0.75  
  
 Develop5       0.54       0.01  
              (0.03)     (0.02)  
               16.82       0.75  
  
 path                                                                            
 
 Standardized Total and Indirect Effects  
 
         Standardized Total Effects of KSI on ETA  
 
               TREND       PART    
            --------   --------  
    IDDHI       0.80       0.15  
  DEVELOP       0.79       0.02  
 
         Standardized Indirect Effects of KSI on ET A  
 
               TREND       PART    
            --------   --------  
    IDDHI        - -        - -  
  DEVELOP       0.64       0.12  
 
         Standardized Total Effects of ETA on ETA  
 
               IDDHI    DEVELOP    
            --------   --------  
    IDDHI        - -        - -  
  DEVELOP       0.80        - -  
 
         Standardized Total Effects of ETA on Y   
 
               IDDHI    DEVELOP    
            --------   --------  
   Iddhi1       0.53        - -  
   Iddhi2       0.56        - -  
   Iddhi3       0.52        - -  
   Iddhi4       0.62        - -  
 Develop1       0.63       0.79  
 Develop2       0.58       0.73  
 Develop3       0.62       0.77  
 Develop4       0.55       0.69  
 Develop5       0.54       0.68  
 
         Completely Standardized Total Effects of E TA on Y    
 
               IDDHI    DEVELOP    
            --------   --------  
   Iddhi1       0.78        - -  
   Iddhi2       0.74        - -  
   Iddhi3       0.76        - -  
   Iddhi4       0.89        - -  



 
๒๓๓ 

 

 Develop1       0.78       0.97  
 Develop2       0.74       0.92  
 Develop3       0.78       0.97  
 Develop4       0.70       0.88  
 Develop5       0.70       0.87  
 
         Standardized Indirect Effects of ETA on Y    
 
               IDDHI    DEVELOP    
            --------   --------  
   Iddhi1        - -        - -  
   Iddhi2        - -        - -  
   Iddhi3        - -        - -  
   Iddhi4        - -        - -  
 Develop1       0.63        - -  
 Develop2       0.58        - -  
 Develop3       0.62        - -  
 Develop4       0.55        - -  
 Develop5       0.54        - -  
 
         Completely Standardized Indirect Effects o f ETA on Y     
 
               IDDHI    DEVELOP    
            --------   --------  
   Iddhi1        - -        - -  
   Iddhi2        - -        - -  
   Iddhi3        - -        - -  
   Iddhi4        - -        - -  
 Develop1       0.78        - -  
 Develop2       0.74        - -  
 Develop3       0.78        - -  
 Develop4       0.70        - -  
 Develop5       0.70        - -  

 
  



 
๒๓๔ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ผลการหาค�าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) 

  



 
๒๓๕ 

 



 
๒๓๖ 

 



 
๒๓๗ 

 



 
๒๓๘ 

 



 
๒๓๙ 

 



 
๒๔๐ 

 



 
๒๔๑ 

 



 
๒๔๒ 

 



 
๒๔๓ 

 



 
๒๔๔ 

 



 
๒๔๕ 

 

 
  



 
๒๔๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ผลการทดสอบค�าความเช่ือมั่น 

  



 
๒๔๗ 

 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 
Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.961 95 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
a1 261.53 2027.430 .617 .960 
a2 261.73 2027.857 .564 .960 
a3 261.53 2029.154 .599 .960 
a4 261.37 2026.447 .616 .960 
a5 260.87 2032.464 .541 .961 
a6 262.00 2017.931 .818 .960 
a7 262.20 2018.717 .809 .960 
a8 262.13 2018.947 .712 .960 
a9 262.13 2017.844 .724 .960 
a10 261.67 2017.816 .712 .960 
a11 262.33 2057.402 .350 .961 
a12 261.33 2043.195 .545 .961 
a13 261.93 2030.202 .697 .960 
a14 262.13 2031.016 .675 .960 
a15 261.93 2034.409 .594 .960 



 
๒๔๘ 

 

a16 262.07 2030.133 .605 .960 
a17 261.60 2030.041 .615 .960 
a18 261.20 2084.303 .041 .961 
a19 261.20 2081.338 .080 .961 
a20 261.17 2081.661 .069 .961 
a21 261.07 2110.616 .262 .962 
a22 261.27 2084.892 .026 .962 
a23 261.57 2065.495 .273 .961 
a24 262.20 2018.717 .809 .960 
a25 262.13 2018.947 .712 .960 
a26 262.13 2017.844 .724 .960 
a27 261.67 2017.816 .712 .960 
a28 261.70 2085.114 .018 .962 
a29 262.30 2072.700 .127 .962 
a30 262.37 2068.516 .171 .961 
b1 262.23 2071.978 .140 .962 
b2 262.20 2078.097 .088 .962 
b3 262.33 2084.920 .016 .962 
b4 262.63 2040.447 .495 .961 
b5 262.73 2043.030 .507 .961 
b6 262.80 2043.890 .472 .961 
b7 262.53 2040.464 .513 .961 
b8 261.40 2031.007 .640 .960 
b9 262.00 2017.931 .818 .960 
b10 262.20 2018.717 .809 .960 
b11 262.13 2018.947 .712 .960 
b12 262.13 2017.844 .724 .960 
b13 261.67 2017.816 .712 .960 
b14 262.33 2057.402 .350 .961 
b15 261.33 2043.195 .545 .961 
b16 261.93 2030.202 .697 .960 
b17 262.13 2031.016 .675 .960 
b18 261.93 2034.409 .594 .960 
b19 262.07 2030.133 .605 .960 
b20 261.60 2030.041 .615 .960 
c1 261.20 2084.303 .041 .961 



 
๒๔๙ 

 

c2 261.20 2081.338 .080 .961 
c3 261.17 2081.661 .069 .961 
c4 260.93 2115.375 .311 .962 
c5 261.27 2084.892 .026 .962 
c6 261.57 2065.495 .273 .961 
c7 261.17 2069.523 .279 .961 
c8 261.60 2085.697 .010 .962 
c9 261.10 2091.403 .052 .962 
c10 261.27 2082.133 .058 .962 
c11 261.53 2027.430 .617 .960 
c12 261.73 2027.857 .564 .960 
c13 261.53 2029.154 .599 .960 
c14 261.37 2026.447 .616 .960 
c15 260.87 2032.464 .541 .961 
c16 261.60 2056.386 .426 .961 
c17 261.47 2056.464 .359 .961 
c18 261.67 2068.920 .229 .961 
c19 261.67 2068.920 .274 .961 
c20 261.80 2072.855 .157 .961 
d1 260.80 2033.131 .441 .961 
d2 261.57 2034.116 .557 .961 
d3 261.73 2031.995 .524 .961 
d4 261.93 2031.444 .520 .961 
d5 262.10 2025.817 .527 .961 
d6 261.70 2023.183 .582 .960 
d7 260.43 2025.013 .650 .960 
d8 261.03 2011.895 .829 .960 
d9 261.23 2012.668 .827 .960 
d10 261.23 2011.495 .685 .960 
d11 261.17 2011.799 .747 .960 
d12 260.70 2011.803 .726 .960 
d13 260.77 2080.185 .062 .962 
d14 261.63 2064.171 .150 .962 
d15 261.77 2057.495 .195 .962 
d16 261.53 2069.568 .116 .962 
d17 261.30 2075.941 .094 .962 



 
๒๕๐ 

 

d18 261.43 2082.737 .031 .962 
d19 261.73 2031.995 .524 .961 
d20 261.93 2031.444 .520 .961 
d21 262.10 2025.817 .527 .961 
d22 261.70 2023.183 .582 .960 
d23 260.43 2025.013 .650 .960 
d24 261.03 2011.895 .829 .960 
d25 261.23 2012.668 .827 .960 
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ภาคผนวก ง 
เคร่ืองมือที่ใช�ในการวิจัย (แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ�) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๕๒ 

 

 
 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมย� 

คําช้ีแจง 
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคP เพ่ือศึกษาการพัฒนาการท[องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมยP 

เพ่ือศึกษาปdจจัยท่ีส[งผลต[อการพัฒนาการท[องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมยP และเพ่ือเสนอแนวการ
พัฒนาการท[องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมยP ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้
จะเปlนประโยชนPในการพัฒนาการท[องเท่ียวเชิงกีฬาตามโมเดลท่ีเก่ียวขnองกับการพัฒนาการท[องเท่ียว
เชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมต[อไป รวมท้ังจะเปlนพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาวิจัยเชิงลึกอีก
ดnวย คําตอบของท[านจะถือเปlนความลับและไม[มีผลกระทบต[อท[านแต[ประการใดดังนั้นใคร[ขอความ
กรุณาตอบแบบสอบถามใหnตรงกับความเปlนจริงของท[านใหnมากท่ีสุดและครบทุกขnอผูnวิจัยขอขอบคุณ
ท[านท่ีกรุณาใหnความร[วมมือในการตอบแบบสอบถาม เพ่ือเปlนขnอมูลในการวิจัยมา ณ โอกาสนี้ดnวย 

 
แบบสอบถามนี้เปlนคําถามเก่ียวกับการพัฒนาการท[องเท่ียวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลัก

พุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมยP โดยแบ[งออกเปlน๖ตอนดังนี้ 
ตอนท่ี ๑ เปlนคําถามเก่ียวกับปdจจัยส[วนบุคคล 
ตอนท่ี ๒ เปlนคําถามเก่ียวกับแนวโนnมการท[องเท่ียวในอนาคต 
ตอนท่ี ๓ เปlนคําถามเก่ียวกับการมีส[วนร[วม 

 ตอนท่ี ๔ เปlนคําถามเก่ียวกับหลักอิทธิบาท ๔ 
 ตอนท่ี ๕ เปlนคําถามเก่ียวกับการพัฒนาการท[องเท่ียวเชิงกีฬา 
 ตอนท่ี ๖ ขnอเสนอแนะ 
 
 

(………………………………………….) 
          นายธงชัย คลnายแสง    

 
 
ตอนท่ี ๑ คําถามเก่ียวกับปQจจัยส�วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม  
คําช้ีแจงกรุณาใส[เครื่องหมาย�ลงในช[อง (   ) ท่ีตรงกับความเปlนจริงของท[านมากท่ีสุด 
๑. เพศ 
  (    ) ชาย    (    ) หญิง 
๒. อายุ 

(    ) ๒๐ – ๓๐ ปw   (    ) ๓๑ – ๔๐ ปw   
 (    ) ๔๑ – ๕๐ ปw   (    ) ๕๑ – ๖๐ ปw 



 
๒๕๓ 

 

๓. ระดับการศึกษา 
 (    ) ตํ่ากว[าปริญญาตรี   (    ) ปริญญาตรี 

(    ) ปริญญาโท    (    ) ปริญญาเอก 
๔. หน[วยงานท่ีท[านสังกัด 
 (    ) สํานักงานการท[องเท่ียวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมยP 
 (    ) หอการคnาจังหวัดบุรีรัมยP 

(    ) สโมสรบุรีรัมยP ยูไนเต็ด และบริษัทในเครือ 
(    ) สาธารณสุขจังหวัด 
(    ) ชมรมผูnประกอบการการท[องเท่ียว 
(    ) ประชาชนท่ีอยู[ใกลnเคียงสโมสรบุรีรัมยP ยูไนเต็ด 

๕. รายไดnต[อเดือน 
(    ) ๒๐,๐๐๐ บาทหรือตํ่ากว[า  (    ) ๒๐,๐๐๑–๓๐,๐๐๐ บาท   
(    ) ๓๐.๐๐๑–๔๐,๐๐๐ บาท    (    ) ๔๐,๐๐๑ บาท ข้ึนไป 

 
ตอนท่ี ๒ คําถามเก่ียวกับแนวโน�มการท�องเท่ียวในอนาคต 
คําช้ีแจงโปรดอ[านขnอความต[อไปนี้โดยละเอียด แลnวทําเครื่องหมาย�ลงในช[องท่ีตรงความคิดเห็น
หรือความรูnสึกของท[านซ่ึงเปlนจริงมากท่ีสุดเพียงขnอเดียว 

ข�อ แนวโน�มการท�องเท่ียวในอนาคต 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๑. การเติบโตของชนช้ันกลางและรายได�ท่ี
เพ่ิมข้ึน 

     

๑ ปdจจุบันมีอัตราการเติบโตของสัดส[วนของกลุ[ม
คนชนชั้นกลางเพ่ิมสูงข้ึนอีกในอนาคต 

     

๒ กลุ[มนักท[องเท่ียวท่ีเปlนชนชั้นกลางมีความเต็ม
ใจในการใชnจ[ายระหว[างการท[องเท่ียวใน
ระดับสูง 

     

๓ ควรมีการพัฒนาสินคnาและบริการทางการ
ท[องเท่ียวท่ีสอดคลnองกับความตnองการของชน
ชั้นกลาง 

     

๔ ควรมีการพัฒนาการใหnบริการโดยเฉพาะดnาน
ภาษาเพ่ือใหnสอดคลnองกับนักท[องเท่ียวท่ี
หลากหลาย  

     

       



 
๒๕๔ 

 

ข�อ แนวโน�มการท�องเท่ียวในอนาคต 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๕ องคPกรดnานการท[องเท่ียวควรพัฒนา
อุตสาหกรรมดnานการท[องเท่ียวใหnครอบคลุมใน
ทุกมิติเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

     

 ๒. การเติบโตของสายการบินต�นทุนต่ํา      
๖ ปdจจุบันมีการพัฒนาการเชื่อมต[อและเพ่ิมความ

สะดวกในเสnนทางการเดินทางภายในและ
ระหว[างประเทศท่ัวโลก 

     

๗ นักท[องเทียวมีทางเลือกในการเดินทางและลด
ค[าใชnจ[าย 

     

๘ นักท[องเท่ียวสามารถคnนหาขnอมูลต๋ัวเครื่องบิน
ราคาถูกจากสายการบินท่ัวโลก 

     

๙ ความตnองการท[องเท่ียวดnวยบริการสายการบิน
ตnนทุนตํ่าไดnรับความนิยมมากข้ึนอย[างรวดเร็ว 

     

๑๐ มีการส[งเสริมความร[วมมือของสายการบินใน
การพัฒนาเสnนทางท[องเท่ียวภายในประเทศสู[
เมืองรองต[าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 

     

 ๓. การเติบโตของสังคมผู�สูงอายุท่ีมีการใช�
สอยสูง 

     

๑๑ ปdจจุบันมีสัดส[วนผูnสูงอายุหรือผูnท่ีมีอายุ ๖๐ ปw
ข้ึนไปต[อประชากรโลกเพ่ิมสูงข้ึน 

     

๑๒ กลุ[มนักท[องเท่ียวผูnสูงอายุมีความเต็มใจท่ีจะ
เดินทางท[องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

     

๑๓ กลุ[มนักท[องเท่ียวผูnสูงอายุเต็มใจในการจับจ[าย
ใชnสอยระหว[างการเดินทางท[องเท่ียวต[อปwสูง
กว[านักท[องเท่ียวในช[วงอายุอ่ืน  

     

๑๔ องคPกรดnานการท[องเท่ียวใหnความสําคัญในการ
พัฒนาโครงสรnางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ
นักท[องเท่ียวสูงอายุ 

     

๑๕ ควรมีพัฒนาสถานท่ีท[องเท่ียวตามหลักการ 
Tourism For All เพ่ือสรnางโอกาสในการเพ่ิม
รายไดnจากการท[องเท่ียว 

     



 
๒๕๕ 

 

ข�อ แนวโน�มการท�องเท่ียวในอนาคต 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๔. การใช�เทคโนโลยีระหว�างการท�องเท่ียว      
๑๖ ปdจจุบันเทคโนโลยีเขnามามีบทบาทมากข้ึน

เรื่อยๆ ในดnานการท[องเท่ียว 
     

๑๗ นักท[องเท่ียวสามารถสืบคnนขnอมูลและใชn
เทคโนโลยีในการเพ่ิมความสะดวกสบายตลอด
การเดินทาง 

     

๑๘ นักท[องเท่ียวสามารถจ[ายเงินค[าบริการต[าง ๆ 
ไดnทุกท่ี ทุกเวลา 

     

๑๙ นักท[องเท่ียวมีการใชnเทคโนโลยีเพ่ือช[วยในการ
บริหารจัดการดnานการท[องเท่ียว 

     

๒๐ มีการพัฒนา Application ต[าง ๆ ท่ีสามารถ
ทํางานร[วมกันจนไรnปdญหาดnานการสื่อสาร 

     

 ๕. นักท�องเท่ียวมุ�งเน�นประสบการณ�      
๒๑ นักท[องเท่ียวตnองการเพ่ิมประสบการณPและ

เรียนรูnสิ่งใหม[ ๆ 
     

๒๒ นักท[องเท่ียวตnองการพักผ[อนร[วมกับครอบครัว/
เพ่ือนหรือคนรัก 

     

๒๓ นักท[องเท่ียวตnองการสัมผัสวิถีชีวิตผูnคนและ
ประเพณีทnองถ่ินอย[างแทnจริง 

     

๒๔ หน[วยงานดnานการท[องเท่ียวควรจัดสรร
แพ็กเกจการท[องเท่ียวท่ีสามารถใหn
ประสบการณPใหม[ ๆ ในการท[องเท่ียว 

     

๒๕ ควรจัดกิจกรรมท่ีสอดคลnองกับความตnองการ
ของนักท[องเท่ียวโดยการร[วมมือกับชุมชน
ทnองถ่ิน 

     

 ๖. แนวโน�มการเปล่ียนแปลงเชิงรูปแบบการ
ท�องเท่ียว 

     

๒๖ พฤติกรรมของนักท[องเท่ียวในปdจจุบันนี้
แตกต[างจากอดีตเปlนอย[างมาก 

     

๒๗ นักท[องเท่ียวตnองการหลีกหนีความวุ[นวายจาก
สังคมเมืองไปหาสังคมชนบท 

     



 
๒๕๖ 

 

ข�อ แนวโน�มการท�องเท่ียวในอนาคต 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๒๘ นักท[องเท่ียวตnองการเห็นวิถีชีวิตและ
บรรยากาศท่ีแปลกใหม[ ไม[ซํ้ากับท่ีอ่ืน 

     

๒๙ การเดินทางท[องเท่ียวในปdจจุบันมีความ
หลากหลายรูปแบบมากข้ึน 

     

๓๐ วิวัฒนาการดnานการท[องเท่ียวจะส[งผลสําคัญต[อ
ตลาดการท[องเท่ียวโลกในอนาคต 

     

 
 
ตอนท่ี ๓ เป[นคําถามเก่ียวกับการมีส�วนร�วม 
คําช้ีแจงโปรดอ[านขnอความต[อไปนี้โดยละเอียด แลnวทําเครื่องหมาย�ลงในช[องท่ีตรงความคิดเห็น
หรือความรูnสึกของท[านซ่ึงเปlนจริงมากท่ีสุดเพียงขnอเดียว 
 

ข�อ การมีส�วนร�วม 

ระดับการมีส�วนร�วม 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๑. การร�วมตัดสินใจ      
๑ ท[านมีส[วนร[วมในการใหnขnอมูลต[าง ๆ เพ่ือใชn

ประกอบการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือกกิจกรรม
หรือโครงการท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาการ
ท[องเท่ียวเชิงกีฬา 

     

๒ ท[านมีส[วนร[วมในการปรึกษาหารือและ
พิจารณาโครงการต[าง ๆ ท่ีอาจเกิดปdญหาต[อ
การพัฒนาการท[องเท่ียวเชิงกีฬา 

     

๓ ท[านมีส[วนร[วมในการแสดงความเห็นคัดคnาน
หรือโตnแยnงอย[างมีเหตุผลเม่ือมีการตัดสินใจ
เลือกโครงการท่ีไม[ตรงกับการพัฒนาการ
ท[องเท่ียวเชิงกีฬา 

 

     

๔  ท[านมีส[วนร[วมในการวิเคราะหPสาเหตุของ
ปdญหาและนําเสนอวิธีการแกnปdญหาเพ่ือพัฒนา
พัฒนาการท[องเท่ียวเชิงกีฬา 

 

     



 
๒๕๗ 

 

ข�อ การมีส�วนร�วม 

ระดับการมีส�วนร�วม 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๕ ท[านมีส[วนร[วมในการประชุมวางแผนหรือ
คัดเลือกกิจกรรมการพัฒนาการท[องเท่ียวเชิง
กีฬาดnวย 

     

 ๒. ร�วมพัฒนา      
๖ ท[านมีส[วนร[วมในการดําเนินกิจกรรมหรือ

ดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาการ
ท[องเท่ียวเชิงกีฬา 

     

๗ ท[านมีส[วนร[วมในการประชาสัมพันธPขnอมูล
แผนงานการพัฒนาการท[องเท่ียวเชิงกีฬาของ
จังหวัด 

     

๘ ท[านมีส[วนร[วมในการเชิญชวนใหnคนท่ีรูnจักร[วม
เปlนส[วนหนึ่งในการพัฒนาการท[องเท่ียวเชิง
กีฬา 

     

๙ ท[านมีส[วนร[วมในการส[งเสริมความสัมพันธPอันดี
ระหว[างกลุ[มงานต[าง ๆ ในจังหวัด 

     

๑๐ ท[านมีส[วนร[วมในการปฏิบัติการเม่ือมีกิจกรรม
หรือโครงการในการพัฒนาพัฒนาการท[องเท่ียว
เชิงกีฬา 

     

 ๓. ร�วมรับผลประโยชน�      
๑๑ ท[านมีส[วนร[วมรับผลประโยชนPจากกิจกรรม 

โครงการต[าง ๆ ท่ีเกิดจากการท[องเท่ียวเชิงกีฬา 
     

๑๒ ท[านมีความยินดีและภาคภูมิใจเม่ือโครงการ 
ต[าง ๆ ก[อใหnเกิดประโยชนPต[อตัวท[านและ
หน[วยงาน 

     

๑๓ ท[านมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจากการเขnาร[วม
กิจกรรมหรือโครงการต[าง ๆ ของการ
พัฒนาการท[องเท่ียวเชิงกีฬา  

     

๑๔ ท[านเห็นว[าชุมชน องคPกรไดnรับประโยชนPจาก
การพัฒนาการท[องเท่ียวเชิงกีฬา จากกิจกรรม
หรือโครงการท่ีไดnร[วมกันทํา 

     

       



 
๒๕๘ 

 

ข�อ การมีส�วนร�วม 

ระดับการมีส�วนร�วม 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๑๕ ท[านเห็นว[าการพัฒนาการท[องเท่ียวเชิงกีฬา
สามารถแกnปdญหาเรื่องความยากจนไดnอย[าง
ยั่งยืน 

     

 ๔. ร�วมในการประเมิน      
๑๖ ท[านมีส[วนร[วมในการติดตามดูผลงาน สภาพ

ปdญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานการ
พัฒนาการท[องเท่ียวเชิงกีฬา 

     

๑๗ ท[านมีส[วนร[วมในการแลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็นกับกับหน[วยงานอ่ืน เพ่ือปรับปรุง
กิจกรรมหรือโครงการใหnความเหมาะสม  

     

๑๘ ท[านมีส[วนร[วมในการเสวนาและแสดงความ
คิดเห็นเพ่ือเปlนขnอมูลในการประเมินผล 

     

๑๙ ท[านมีส[วนในการใหnขnอเสนอแนะขnอคิดเห็นอัน
เปlนประโยชนPในการปรับปรุงการวางแผน
พัฒนาการท[องเท่ียวเชิงกีฬา 

     

๒๐ ท[านมีส[วนร[วมในการใหnองคPกรอ่ืน เขnามามีส[วน
ร[วมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานดnานการ
ท[องเท่ียวเชิงกีฬา 

     

 
ตอนท่ี ๔ เป[นคําถามเก่ียวกับหลักอิทธิบาท ๔ 
คําช้ีแจงโปรดอ[านขnอความต[อไปนี้โดยละเอียด แลnวทําเครื่องหมาย�ลงในช[องท่ีตรงความคิดเห็น
หรือความรูnสึกของท[านซ่ึงเปlนจริงมากท่ีสุดเพียงขnอเดียว 

ข�อ หลักอิทธิบาท ๔ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๑. ฉันทะ (ความพอใจ)      
๑ ท[านปฏิบัติงานดnวยความสมัครใจและมุ[งหวังใน

ผลสําเร็จของงานเหนือสิ่งอ่ืนใด 
     

๒ ท[านมีความสุขและจริงจังกับงานท่ีปฏิบัติอยู[
เสมอแมnงานจะมีปdญหาอย[างมาก 

     



 
๒๕๙ 

 

ข�อ หลักอิทธิบาท ๔ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๓ ท[านเห็นอกเห็นใจผูnมาติดต[อขอรับบริการและ
ใหnความช[วยเหลือดnวยความเต็มใจ 

     

๔ ท[านสมัครใจท่ีจะปฏิบัติงานอย[างสุด
ความสามารถแมnงานนั้นจะยากก็ตาม 

     

๕ ท[านพอใจท่ีจะปฏิบัติงานอย[างเต็มท่ีโดยไม[หวัง
ผลตอบแทนพิเศษใด ๆ 

     

 ๒. วิริยะ (ความเพียร)      
๖ ท[านปฏิบัติงานไดnสมํ่าเสมอจนกว[างานจะสําเร็จ

โดยไม[คํานึงถึงความเหนื่อยยาก 
     

๗ ท[านปฏิบัติงานทันทีท่ีไดnรับมอบหมาย ไม[ย[อทnอ
ต[ออุปสรรค และไม[ละท้ิงงาน  

     

๘ ท[านปฏิบัติงานดnวยความเพียรแมnงานนั้นจะมี
อุปสรรคและตnองใชnระยะเวลายาวนาน  

     

๙ ท[านขยัน อดทน และต้ังใจฝ�กฝนเพ่ือพัฒนา
ทักษะฝwมือใหnเกิดความชํานาญ 

     

๑๐ ท[านพยายามและหม่ันเพียรท่ีจะหา
ประสบการณPในการปฏิบัติงานใหnเพ่ิมพูนเสมอ 

     
 

 ๓. จิตตะ (ความคิดตั้งม่ัน)      
๑๑ ท[านเอาใจใส[ ไม[ปล[อยใจใหnฟุ�งซ[าน ในขณะท่ี

ปฏิบัติงาน 
     

๑๒ ท[านใส[ใจ ใฝ�รูn ในสิ่งท่ีเก่ียวขnองกับงานอยู[เปlน
นิตยP ท้ังในและนอกเวลางาน 

     

๑๓ ท[านมีจิตใจแน[วแน[ ม่ันคงต[องานหรือภารกิจ 
ไม[คิดเรื่องอ่ืนจนกว[างานจะสําเร็จ 

     

๑๔ ท[านเอาใจใส[ในงานและเพ่ือนร[วมงาน เม่ือพบ
ปdญหา ก็พรnอมท่ีจะแกnไข 

     

๑๕ ท[านต้ังม่ันและต้ังใจจริงท่ีจะปฏิบัติงานใหn
ประสบความสําเร็จตามเป�าหมาย 

     

 ๔. วิมังสา (ความไตร�ตรอง หรือทดลอง)      
๑๖ ท[านพิจารณาใคร[ครวญหาขnอดี - ขnอดnอยในการ

ปฏิบัติงานทุกครั้งเพ่ือเปlนแนวทางในครั้งต[อไป 
     



 
๒๖๐ 

 

ข�อ หลักอิทธิบาท ๔ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๑๗ ท[านไตร[ตรองและตรวจสอบขnอบกพร[องของ
การปฏิบัติงานอยู[ตลอดเวลา  

     

๑๘ ท[านตรวจสอบ/ทดสอบคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของผลงานท่ีไดnรับ 

     

๑๙ ท[านคิดคnนแนวทางการปรับปรุงงาน และแกnไข
ปdญหาท่ีเกิดข้ึนดnวยเหตุผล 

     

๒๐ ท[านนําความรูnท่ีไดnจากการทํางานครั้งท่ีผ[านมา
เพ่ือเปlนเกณฑPปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
ในครั้งต[อไป 

     

 
ตอนท่ี ๕ เป[นคําถามเก่ียวกับการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา 
คําช้ีแจงโปรดอ[านขnอความต[อไปนี้โดยละเอียด แลnวทําเครื่องหมาย�ลงในช[องท่ีตรงความคิดเห็น
หรือความรูnสึกของท[านซ่ึงเปlนจริงมากท่ีสุดเพียงขnอเดียว 

ข�อ การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๑. คุณภาพแหล�งท�องเท่ียว      
๑ แหล[งท[องเท่ียวเชิงกีฬาสินคnาและบริการไดnรับ

การรับรองมาตรฐานการท[องเท่ียวไทย 
     

๒ นักท[องเท่ียวใชnเวลาเดินทางในจังหวัดบุรีรัมยP
เพ่ิมสูงข้ึน 

     

๓ รายไดnจากการท[องเท่ียวในจังหวัดบุรีรัมยPมี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยต[อปwเพ่ิมข้ึน 

     

๔ การใชnจ[ายของนักท[องเท่ียวต[างชาติต[อครั้งใน
การเดินทางมาจังหวัดบุรีรัมยPเพ่ิมสูงข้ึน 

     

๕ จํานวนเครือข[ายการท[องเท่ียวเชิงกีฬาเพ่ิมข้ึน
อย[างต[อเนื่อง 

     

 ๒. โครงสร�างพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความ
สะดวก 

     



 
๒๖๑ 

 

ข�อ การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๖ นักท[องเท่ียวมีความสะดวกสบายมากข้ึนในการ
เดินทางมาจังหวัดบุรีรัมยP 

     

๗ นักท[องเท่ียวสามารถเดินทางท[องเท่ียวใน
จังหวัดและพ้ืนท่ีต[าง ๆท้ังในตัวเมืองและชนบท
อย[างสะดวกสบายมากข้ึน 

     

๘ นักท[องเท่ียวมีความประทับใจและมี
ประสบการณPท่ีดีในดnานความปลอดภัย 

     

๙ นักท[องเท่ียวมีความประทับใจดnานสุขอนามัย 
รวมไปถึงคุณภาพของโครงสรnางพ้ืนฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวก 

     

๑๐ นักท[องเท่ียวมีอิสระ มีความสะดวกสบายมาก
ข้ึนในการวางแผนและการเดินทางท[องเท่ียวใน
จังหวัดอ่ืน 

     

 ๓. บุคลากรด�านการท�องเท่ียว      
๑๑ บุคลากรของจังหวัดบุรีรัมยPมีศักยภาพสูงข้ึนท้ัง

ในดnานคุณภาพความรูnความสามารถดnานต[าง ๆ 
     

๑๒ บุคลากรของจังหวัดมีทักษะการบริหาร 
และทักษะเฉพาะทางเพ่ือรองรับการท[องเท่ียว
เชิงกีฬา 

     

๑๓ บุคลากรมีความพรnอมท่ีจะสรnางประสบการณPท่ี
ดีใหnกับนักท[องเท่ียวและสนับสนุนการพัฒนา
แหล[งท[องเท่ียวใหnมีคุณภาพ 

     

๑๔ จังหวัดมีบุคลากรเพียงพอต[อความตnองการของ
อุตสาหกรรมท[องเท่ียว ลดการพึงพาแรงงาน
ต[างดnาว 

     

๑๕ ประชาชนทุกภาคส[วนมีความเขnาใจและความ
พรnอมท่ีจะมีส[วนร[วมในการพัฒนาสินคnาและ
บริการท่ีเก่ียวขnองกับอุตสาหกรรมท[องเท่ียว 

     

 ๔. การสร�างความสมดุลให�กับการท�องเท่ียว      
๑๖ นักท[องเท่ียวมีความม่ันใจและเชื่อม่ันในการ

เดินทางมาจังหวัดบุรีรัมยPมากข้ึน 
     



 
๒๖๒ 

 

ข�อ การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น�อย 
 

(๒) 

น�อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๑๗ จังหวัดบุรีรัมยPมีภาพลักษณPเปlนแหล[งท[องเท่ียว
เชิงกีฬาท่ีมีคุณภาพ 

     

๑๘ จังหวัดบุรีรัมยPยังคงเปlนแหล[งท[องเท่ียวยอด
นิยมของนักท[องเท่ียวกลุ[มเป�าหมาย 

     

๑๙ จังหวัดบุรีรัมยPเปlนแหล[งท[องเท่ียวท่ีน[าสนใจ
และน[ามาเยือนสําหรับนักท[องเท่ียวท่ีชื่นชอบ
กีฬา 

     

๒๐ นักท[องเท่ียวมีความเขnาใจในอัตลักษณPของ
บุรีรัมยPและของแต[ละทnองถ่ินเพ่ิมข้ึน 

     

 ๕. การบูรณาการการจัดการการท�องเท่ียว      
๒๑ มีการวางแผนและการดําเนินงานของทุกภาค

ส[วนอย[างมีการบูรณาการมีความสอดคลnอง
เเละเปlนไปในทิศทางเดียวกัน 

     

๒๒ ทุกภาคส[วนมีความร[วมมือกันในการพัฒนาและ
บริหารการท[องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมยP 

     

๒๓ องคPกรธุรกิจและประชาชนในระดับทnองถ่ินมี
โอกาสและมีส[วนร[วมในการพัฒนาและบริหาร
จัดการการท[องเท่ียวในพ้ืนท่ีมากข้ึน 

     

๒๔ การดําเนินงานของทุกภาคส[วนมีประสิทธิภาพ
ผ[านระบบขnอมูลส[วนกลาง เปlนไปตามกฎหมาย
ต[าง ๆ ท่ีเก่ียวขnอง 

     

๒๕ มีการลงทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท[องเท่ียว
เชิงกีฬา ผ[านความร[วมมือระหว[างภาครัฐ
เอกชนและชุมชน 

     

 
 

ตอนท่ี ๖ ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา 
๑. ดnานคุณภาพแหล[งท[องเท่ียว 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
๒๖๓ 

 

๒. ดnานโครงสรnางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ดnานบุคลากรดnานการท[องเท่ียว 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. ดnานการสรnางความสมดุลใหnกับการท[องเท่ียว 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕. ดnานการบูรณาการการจัดการการท[องเท่ียว 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

"ขอบคุณทุกท�านท่ีให�ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถามเป[นอย�างดี" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

เร่ือง การพัฒนาการท�องเที่ยวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัด

 
ตอนท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู�ให�สัมภาษณ�
 
วัน/เดือน/ปw ท่ีใหnสัมภาษณP
 

ชื่อ ....................................................................... 
อายุ..................... ปw ตําแหน[ง
 
ตอนท่ี ๒ การพัฒนาการท�องเท่ียว
 ๑) ท[านคิดว[า
พัฒนาดnานใดอีกบnาง 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………….

 ๒) ท[านคิดว[าโครงสรnางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
กีฬาเปlนอย[างไร และควรเพ่ิมเติม เร[งด[วนดnานใด

 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……..………….……………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………..……………..……………………………………………………………………

 ๓) ท[านคิดว[า
ความสามารถ และเพียงพอหรือไม[ อย[างไร

 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……..………….……………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………..……………..……………………………………………………………………

 
 
  

 
 

แบบสัมภาษณ� 
การพัฒนาการท�องเที่ยวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัด

บุรีรัมย� 
 

ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู�ให�สัมภาษณ�  

ปw ท่ีใหnสัมภาษณP…………………………………………………………เวลา…………………………………

....................................................................... นามสกุล...................................................................
ตําแหน[ง.................................................................................................................

การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย� 
ท[านคิดว[าคุณภาพแหล[งท[องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมยPเปlนอย[างไร คว

…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………….

โครงสรnางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจะสนับสนุนการท[องเท่ียวเชิง
กีฬาเปlนอย[างไร และควรเพ่ิมเติม เร[งด[วนดnานใด 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………………………………………….
ท[านคิดว[าบุคลากรดnานการท[องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมยPเปlนอย[างไร มีทักษะ 

ความสามารถ และเพียงพอหรือไม[ อย[างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………………………………

 
๒๖๔ 

การพัฒนาการท�องเที่ยวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัด

…………………………………น. 

................................................................... 
................................................................................................................. 

เชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมยPเปlนอย[างไร ควรมีการ

…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

ท่ีจะสนับสนุนการท[องเท่ียวเชิง

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 
ของจังหวัดบุรีรัมยPเปlนอย[างไร มีทักษะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 



 
๒๖๕ 

 

 ๔) ท[านคิดว[าการจัดการท[องเท่ียวในปdจจุบันสรnางความสมดุลใหnกับการท[องเท่ียวหรือไม[ 
หรือเนnนหนัก สรnางผลกระทบในดnานใด 

 ……………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
….……………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

 ๕) หน[วยงานต[าง ๆ ในจังหวัดบุรีรัมยPมีการบูรณาการใหnความร[วมมือ ช[วยเหลือเก่ียวกับ
การท[องเท่ียวเชิงกีฬาหรือไม[ อย[างไร 

 ………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนท่ี ๓ ปQจจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย� 
 ๓.๑ ปQจจัยด�านแนวโน�มการท�องเท่ียวในอนาคต 

 ๑) ท[านคิดว[าการเติบโตของชนชั้นกลางซ่ึงมีรายไดnท่ีเพ่ิมข้ึนส[งผลต[อการท[องเท่ียวเชิง
กีฬาหรือไม[ อย[างไร  

 ………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 

  ๒) ท[านคิดว[าการเติบโตของสายการบินตnนทุนตํ่ามีผลต[อการท[องเท่ียวเชิงกีฬาหรือไม[ 
อย[างไร 

 ………………………………………………………………………………………………………….…………………
……..………….……………………………………………………………………………………………………………………………
………………..………………..…………………………………………………………………………………………..……………… 

 ๓) การท่ีสังคมโลกกําลังกnาวเขnาสู[สังคมผูnสูงอายุมีผลดีย[างไร ต[อการท[องเท่ียวเชิงกีฬา 
 ………………………………………………………………………………………………………………………..……

………..……….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………..………………………………………………………………………………………………..………… 

 ๔) เทคโนโลยีในปdจจุบันมีผลดีต[อการท[องเท่ียวเชิงกีฬาหรือไม[ อย[างไร 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….……

……..………….………………………………………………………………………………………………………………….….….…
……………………..……………..………………………………………………………………………………………………..……… 

 ๕) การท่ีนักท[องเท่ียวเดินทางท[องเท่ียวเพ่ือมุ[งเนnนประสบการณPส[งผลต[อการท[องเท่ียว
เชิงกีฬาหรือไม[ อย[างไร 

 ……………………………………………………………………………………………………………………….……
……..………….………………………………………………………………………………………………………………….…..……
……………………..……………..………………………………………………………………………………………………..……… 



 
๒๖๖ 

 

 ๖) นักท[องเท่ียวมีแนวโนnมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท[องเท่ียวมากข้ึนส[งผลอย[างไร ต[อ
การท[องเท่ียวเชิงกีฬา 

 …………………………………………………………………………………………………………………….………
……..………….…………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………..……………..………………………………………………………………………………………………..……… 

 ๓.๒ ปQจจัยด�านการมีส�วนร�วม  
  ๑) ท[านมีส[วนร[วมในการแสดงความคิด เสนอแนะในการจัดการท[องเท่ียวของชุมชนเพ่ือ
นําไปสู[กระบวนการวางแผน และตัดสินใจอย[างไรบnาง  

 ……………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………….………… 

 ๒) ท[านมีส[วนร[วม และสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมทางการท[องเท่ียวเชิงกีฬา เพ่ือใหn
บรรลุผลตามวัตถุประสงคPท่ีวางไวnอย[างไรบnาง 

 ……………………………………………………………………………………………………………………..………
……..………….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………..……………………………………………………………………………………………………..…… 

  ๓) ท[านไดnรับประโยชนPจากการดําเนินกิจกรรม และการพัฒนาการท[องเท่ียวเชิงกีฬา
อย[างไรบnาง 

 ……………………………………………………………………………………………………………………..………
……..………….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………..…………………………………………………………………………………………………..……… 

  ๔) ท[านมีส[วนร[วมในการประเมินกิจกรรมหรือโครงการดnานการท[องเท่ียวเชิงกีฬาหรือไม[ 
ดnานใดบnาง 

 …………………………………………………………………………………………………………………………..…
……..………….……………………………………………………………………………………………………………………………
………………..………………..……………………………………………………………………………………………………..…… 
 
 ๓.๓ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการพัฒนางาน (หลักอิทธิบาท ๔) 

 ๑) ท[านคิดว[าการจะพัฒนาการท[องเท่ียวเชิงกีฬาใหnประสบความสําเร็จไดnนั้นคนท่ี
รับผิดชอบตnองมีความพอใจ เต็มใจก[อนถึงจะสามารถทําไดnจริงหรือไม[ อย[างไร  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 



 
๒๖๗ 

 

 ๒) หากท[านจะพัฒนาการท[องเท่ียวเชิงกีฬาใหnประสบความสําเร็จไดn ท[านตnองใชnความ
เพียรพยามหรือเปล[าท่ีจะทํางานแต[ละอย[างนั้นใหnสําเร็จ  

 …………………………………………………………………………………………………………………………..…
……..………….……………………………………………………………………………………………………………………………
………………..………………..………………………………………………………………………………………………………..… 

 ๓) ท[านคิดว[าการใส[ใจ การใฝ�รูnกับงานท่ีรับผิดชอบทําใหnงานนั้นเกิดการพัฒนาหรือไม[ 
อย[างไร 

 …………………………………………………………………………………………………………………………..…
……..………….……………………………………………………………………………………………………………………………
………………..………………..……………………………………………………………………………………………………..…… 

 ๔) ท[านคิดว[าการไตร[ตรอง การประเมินการทํางานมีความสําคัญหรือไม[ อย[างไร 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……..…….……………………………………………………………………………………………………………………….………
…..…………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนท่ี ๔ ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงกีฬา  
  ท[านคิดว[าภาครัฐ หรือหน[วยงานต[าง ๆ ควรมีสิ่งใดเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาการท[องเท่ียว
เชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมยP กรุณาใหnคําชี้แนะ 
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ขอขอบพระคุณทุกท[านท่ีใหnความร[วมมือในการตอบแบบสัมภาษณPเพ่ือประโยชนPในการศึกษาวิจัย 

 



 
๒๖๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห�ในการตรวจเคร่ืองมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๖๙ 

 

 

 

 



 
๒๗๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอความอนุเคราะห�เก็บข�อมูลเพ่ือการวิจัย 

  



 
๒๗๑ 

 



 
๒๗๒ 

 



 
๒๗๓ 

 

 
  



 
๒๗๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
หนังสือขอความอนุเคราะห�สัมภาษณ�เพ่ือเก็บข�อมูลการวิจัย 

  



 
๒๗๕ 

 



 
๒๗๖ 

 



 
๒๗๗ 

 



 
๒๗๘ 

 



 
๒๗๙ 

 



 
๒๘๐ 

 



 
๒๘๑ 

 



 
๒๘๒ 

 



 
๒๘๓ 

 



 
๒๘๔ 

 



 
๒๘๕ 

 



 
๒๘๖ 

 

 
  



 
๒๘๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 
หนังสือขอเชิญร�วมสนทนากลุ�ม (Focus Group Discussion) 

  



 
๒๘๘ 

 



 
๒๘๙ 

 



 
๒๙๐ 

 



 
๒๙๑ 

 



 
๒๙๒ 

 



 
๒๙๓ 

 



 
๒๙๔ 

 



 
๒๙๕ 

 



 
๒๙๖ 

 



 
๒๙๗ 

 



 
๒๙๘ 

 



 
๒๙๙ 

 



 
๓๐๐ 

 

 
  



 
๓๐๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 
ภาพประกอบการสัมภาษณ�และสนทนากลุ�ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
๓๐๒ 

 

 
๑.สัมภาษณP ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ  สุขเหลือง 

รองคณะบดีคณะสังคมศาสตรP มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๒. ดร.สุริยา  รักษาเมือง 

อาจารยPประจําหลักสูตรรัฐประศาสสนศาสตรP หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตรP คณะสังคมศาสตรP มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 
๓๐๓ 

 

 
๓. ผศ.ดร.อนุวัติ  กระสังขP 

อาจารยPประจําหลักสูตรรัฐประศาสสนศาสตรP หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตรP คณะสังคมศาสตรP มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๔. นายกิตติเดช  เก้ือกิตติวงศP , ๕. นายศักด์ิสิทธิ์  ประหยัดรัตนP 

ประธานหอการคnาจังหวัดบุรีรัมยP ,รองประธานหอการคnาจังหวัดบุรีรัมยP 



 
๓๐๔ 

 

 
๖. นายวสันตP  เทพนคร (ผูnแทน) 

ประธานชมรมผูnประกอบการโรงแรมจังหวัดบุรีรัมยP 

 
๗. รศ.ดร.สมาน  งามสนิท 

อาจารยPประจําหลักสูตรรัฐประศาสสนศาสตรP หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตรP คณะสังคมศาสตรP มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



 
๓๐๕ 

 

 
๘. นายบดินทรP  เรืองสุขศรีวงศP  (ผูnแทน) 
นายกสมาคมธุรกิจท[องเท่ียวจังหวัดบุรีรัมยP 

 

 
๙. นายเนวิน  ชิดชอบ  (ผูnแทน) 

ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยPยูไนเต็ด 



 
๓๐๖ 

 

 
๑๐. นายธีรวฒันP  วุฒิคุณ (ผูnแทน) 

ผูnว[าราชการจังหวัดบุรีรัมยP 

 
๑๑. นายพิจิตร  บุญทัน (ผูnแทน) 
รองผูnว[าราชการจังหวัดบุรีรัมยP 



 
๓๐๗ 

 

 
๑๒. นายกฤษฎา  แกnวสองเมือง (ผูnแทน) 

รองผูnว[าราชการจังหวัดบุรีรัมยP 

 
๑๓. นางจิราณี  พูนนายม 

ผูnอํานวยการกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท[องเท่ียวแห[งประเทศไทย 
 



 
๓๐๘ 

 

 
๑๔. นายสมชาย  ชมพูนnอย 

ผูnอํานวยการภูมิภาค ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ การท[องเท่ียวแห[งประเทศไทย 

 
 

๑๕. นายสมพันธP  สนสุผล 
ขnาราชการบํานาญ สังกัด สพป.ขร.๓ 



 
๓๐๙ 

 

 
๑๖. นายธีระ  คนชุม 

ผูnอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง 

 
๑๗. นายสมปอง  จันทรี (ผูnแทน) 

ผูnอํานวยการการกีฬาแห[งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมยP 
  



 
๓๑๐ 

 

ภาพประกอบการสนทนากลุ�ม 

 

 



 
๓๑๑ 

 

 

 

 

 



 
๓๑๒ 
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  ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยการช2าง มหาวิทยาลัย 

 เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 
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