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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑. วิเคราะห์ความสอดคล้องของปัจจัยเชิงสาเหตุการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ๒. สังเคราะห์ตัวแบบจ าลองการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ และ ๓. พัฒนาตัวแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ส ารวจกลุ่มตัวอย่างจาก
หมู่บ้านเป้าหมายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
จ านวน ๓๖ หมู่บ้าน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ๕ กลุ่ม คือ แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว
ประเภทวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวประเภทวิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวประเภทศาสนา และแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน จ านวน ๕๐๐ คนจากประชากรทั้งหมด จ านวน ๒,๗๓๓ คน สุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ ๐.๙๘๑ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติพรรณนา
ที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างและการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒๗ รูป/คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างซึ่งมีค่าดัชนีความ
ตรงตามเนื้อหาเท่ากับ ๑ และวิเคราะห์ SWOT Analysis เพ่ือน ามาสังเคราะห์เป็นตัวแบบจ าลองและ
ประเมินผลด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และการใช้ประโยชน์โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว จ านวน ๘ รูป/คน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด



ข 

ทุกด้าน และวิเคราะห์ TOWS Matrix เพ่ือน าไปพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. ปัจจัยเชิงสาเหตุการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์มีความสอดคล้องของกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์พิจารณาได้จากค่าสถิติ ไค-สแควร์ เท่ากับ ๔๗.๘๖ df เท่ากับ ๓๗ p เท่ากับ .๑๐๙ 
GFI เท่ากับ .๙๙ AGFI เท่ากับ .๙๕ RMR เท่ากับ .๐๑๓ และ RMSEA เท่ากับ .๐๒๕ ค่าตัวแปร
ทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ได้
ร้อยละ ๙๘ 

๒. การสังเคราะห์ตัวแบบจ าลองการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
นครสวรรค์ ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ ๑ หัวใจของการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมท ารู้จัก ตระหนักคุณค่า พัฒนา
สร้างสรรค์ และจัดการชุมชน องค์ประกอบที่ ๒ เครื่องมือการจัดการท่องเที่ยว โดยการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์จ าเป็นต้องการจัดผ่านเครื่องมือ PTM ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม 
(Participation) ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resources) และการตลาด (Market) และ
องค์ประกอบที่ ๓ เครื่องก ากับใจ ประกอบด้วย ๓ ระดับ คือ ระดับบุคคล-อิทธิบาทธรรม ระดับผู้น า-
ทุติยปาปณิกธรรม และระดับชุมชน-สาราณียธรรม โดยธรรมทั้งหลายเป็นเครื่องก ากับจากภายใน
จิตใจ 

๓. การพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ 
CCBT=REALITYS ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือส่วนที่ ๑ แปดเหลี่ยม คือ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ มีองค์ประกอบ ๘ ด้าน ส่วนที่ ๒ ห้าเหลี่ยม คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ๕ กลุ่มคน ประกอบด้วย ชุมชน เครือข่าย/
ผู้ประกอบการ ภาครัฐ นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชนส่วนที่ ๓ ศักยภาพ ๓ ด้าน ๘ องค์ประกอบ 
ประกอบด้วยด้านที่ ๑ ศักยภาพด้านพ้ืนที่ ประกอบด้วย REALR-Reciprocating แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
E-Experiencing ร่ วมท ารู้ จั ก  A-Appreciating ตระหนักคุณค่ า  L-Lifelong Learning พัฒนา
สร้างสรรค์ ด้านที่ ๒ ศักยภาพด้านการจัดการ ประกอบด้วย ITI-T-Technology การใช้เทคโนโลยี 
และด้านที่ ๓ ศักยภาพด้านคน ประกอบด้วย YS-Young Blood การสืบสาน รักษา และต่อยอด และ 
S- Service Mind การบริการด้วยใจ กลยุทธ์ ๔ ร ประกอบด้วย รุก รับ รอ และรา 
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Abstract 
Objectives of this research were: 1  to analyze the causal relationship of the 

creative community-based tourism and the empirical data 2 to synthesize a model of the 
creative community-based tourism in Nakhonsawan Province and 3  to develop a model 
of the creative community-based tourism in Nakhonsawan Province 

Methodology was the mixed methods: The quantitative research surveyed the 
samples from the 3 6  target villages that conducted the creative community-based 
tourism of the Department of Community Development Ministry of Interior dividing into 
5 groups: Natural tourism cultural tourism way of life tourism religious tourism and ancient 
and historical tourism. The sample size was 4 7 0  samples derived from the populations 
of 2 7 3 3  people by simple random by lots drawing and collected data with 
questionnaires that had confidence level at 0.981 and analyzed data by social research 
program. The descriptive statistics used were frequency percentage mean and standard 
deviation and hypothesis test structural model analysis The qualitative research  
collected data from 27 key informants with structured in-depth-interview transcript that 
had validity level at 1  and SWOT analysis to create a model that was evaluated for 
correctness appropriateness  and practicality by 8  experts in tourism. The result was at 
high and highest level in all aspects. The TOWS Matrix was also analyzed to create the 



 ง 

 

management model of the creative community-based tourism in Nakhonsawan Province 
and data was also analyzed by descriptive interpretation  

Findings were as follows: 
1. Causal model of the creative community-based tourism coincided with the 

empirical data considering from the statistics of qui-square equaling to 47.86 df equaling 
to 37 p equalling to 109 GFI equal to 99 AGFI equaling to 95 RMR equaling to .013 and 
RMSEA equalling to .0 2 5 .  The values of all variables in the model can explain the 
deviation of the creative community-based tourism by 98 percent.  

2 .  The synthesis management model of   the creative community-based 
tourism in Nakhonsawan Province consisted of 3  components: Component 1 ; the heart 
of the creative community-based tourism management in Nakhonsawan Province 
consisted of exchange learning cooperation knowing acknowledge value development 
creation and community management. Component 2 ; the tool of management of the 
creative community-based tourism needed to be done through PTM tool consisting of 
participation tourism resources and marketing. Component 3 ; mind control mechanism 
consisting of 3  levels personal level is Itthipadhadhamm leaders level is 
Tutiyapapanikadhamma and community level is Saraniyadhamma. All dhdamma are the 
controlling mechanism from within mind. 

3 .  Developing Model of Creative Community-based Tourism Management in 
Nakhonsawan Province: CCBT=REALITYS consisted of 3  parts; Part 1  Octagon; the 
management of the creative community-based tourism in Nakhonsawan Province 
consisted of 8 sides. Part 2 consisted of pentagon people participating in the management 
of the creative community-based tourism in Nakhonsawan Province consisted of 5 groups: 
community network entrepreneur state agency tourists and mass media. Part 3 capability 
in 3  areas with 8  components consisting of area 1  area capability consisting of REALR: 
Reciprocating exchange learning. Experiencing cooperating knowing Appreciating 
acknowledging values Lifelong learning development creation. Area 2  Management 
capability consisting of ITI: Technology using capability and Area 3  Human capability 
consisting of YS: Young blood; heritage maintaining and extending and Service mind giving 
service with heart and 4 R’s strategy: proactive act receiving waiting and departing. 
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ผู้ทรงคุณวุฒิในกำรสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ที่เมตตำชี้แนะให้แก้ไขเนื้อหำที่บกพร้องให้เกิดควำม
สมบูรณ์ถูกต้องมำกยิ่งขึ้น 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชำญทุกท่ำนที่กรุณำช่วยตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ซึ่งประกอบด้วย พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร., พระรำชรัตนเวที, ผศ.ดร., ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง,  
รศ.ดร.พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี, รศ.ดร.นันทิยำ น้อยจันทร์, รศ.ดร.อุทัยวรรณ ภู่เทศ, ผศ.ดร.เกียรติ
ศักดิ์ สุขเหลือง, ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร และอำจำรย์โอปอล์ รังสิมันตุชำติ ที่ให้ควำมเมตตำตรวจสอบ
ข้อค ำถำม ควำมถูกต้อง และควำมตรงตำมหลักวิชำกำร เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรท ำควำมเข้ำใจของผู้ตอบ
แบบสอบถำม รวมถึงกำรแนะน ำและเพ่ิมเติมข้อค ำถำมบำงประกำรเพ่ือควำมชัดเจนและปรับข้อ
ค ำถำมเพ่ือควำมเกี่ยวข้องกับบริบทของงำนวิจัย รวมถึงพระสมนึก ธีรปญฺโญ ผู้ประสำนงำนที่ยอด
เยี่ยม และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้วิจัยเป็นอย่ำงดี  

นอกจำกนั้นกำรวิจัยครั้งนี้จะส ำเร็จลุล่วงไม่ได้หำกไม่ได้รับควำมอนุเครำะห์จำกภำค
ส่วนรำชกำร ภำคเอกชน และชุมชนท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 
ขอขอบพระคุณพ่ีเจี๊ยบจำกส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ส ำหรับข้อมูลรำยงำนต่ำง ๆ 
ของจังหวัดเพ่ือเป็นข้อมูลในกำรเขียนโครงร่ำงดุษฎีนิพนธ์, ขอบพระคุณนำยอ ำเภอรัฐพลนำยอ ำเภอ
เก้ำเลี้ยว, ซ้อจ๋ำ, พี่อำทิตย์, อ.สุชำติ, นำยกหนอ และพ่ีชัยรัตน์ ส ำหรับประสบกำรณ์ตรงในกำรท ำงำน 
ค ำแนะน ำ และควำมเชื่อมั่นว่ำดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่สังคม, ขอบพระคุณพ่ีปภำวี พี่
ชนัษฎำ พ่ีพัฒชรี น้องกัลยำจำกส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอที่อนุเครำะห์รำยงำนสถิติ ค ำแนะน ำ ให้
แนวทำง ข้อมูลองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ตั้งแต่ผู้วิจัยเริ่มเขียนโครงร่ำงจนกระทั่งส ำเร็จสมบูรณ์เป็นรูปเล่ม 
ขอบพระคุณก ำนันอ ำนำจ ผู้ใหญ่น้ ำอ้อย ผู้ใหญ่เฉลิม น้องชัย ที่พำเดินส ำรวจชุมชนในแง่มุมต่ำง ๆ 
ด้วยควำมภำคภูมิใจในพ้ืนที่ท่องเที่ยวและให้ควำมอนุเครำะห์ข้อมูลเชิงลึก อันเป็นประโยชน์แก่ ดุษฎี



 ฉ 

 

นิพนธ์ฉบับนี้ รวมถึงพ่ีโด้ที่มอบเสื้อรักษ์ดงแม่นำงเมืองมำให้เป็นที่ระลึก และที่ขำดไม่ได้คือพ่อ-แม่-พ่ี
น้อง จำกชุมชนท่องเที่ยวทั้ง 5 ชุมชน ที่ให้เมตตำเอ็นดูเหมือนลูกหลำน ป้ำระพิน ป้ำวันเพ็ญ ลุงหน่อง 
พ่ียอด พ่ีนงเยำว์ ผู้ใหญ่ณรงค์ พ่ีบุญสม พ่ีจงกล พ่ีปลัดบุญธรรม และน้อง ๆ นักท่องเที่ยวที่นอกจำก
ให้ควำมอนุเครำะห์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แล้ว ยังมอบรอยยิ้ม ก ำลังใจ และสร้ำงแรงบันดำลให้มี
ควำมมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร ศึกษำหำควำมรู้อยู่ตลอดเวลำ ที่ส ำคัญต้องเปิดหู เปิดตำและเปิดใจจึงจะ
ท ำงำนทุกอย่ำงได้ส ำเร็จ  

สุดท้ำยต้องขอบพระคุณมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ที่เปิดโอกำสสังคม
แห่งกำรเรียนรู้ และสร้ำงประสบกำรณ์ที่ไม่สำมำรถหำได้ในมหำวิทยำลัยอ่ืน ควำมเข็มแข็งเป็นน้ ำหนึ่ง
ใจเดียวกันบนพ้ืนฐำนของกัลยำณมิตรธรรม ขอบพระคุณสร้ำงมิตรภำพอันเหนียวแน่นส ำหรับปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ รุ่นที่ ๔ ที่มีน้ ำใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่อำหำรและขนมที่อร่อย
ที่สุด คณะ ปร.ด.นครสวรรค์ พระครูนิติจนทฺโชติ, พระครูนิภำภัทรกิจ, พระมหำสุเมฆ สมำหิโต, พ่ีโต
พ่ีโย พ่ีปุ้ม พ่ีหน่อยที่ร่วมภำรกิจตลอดระยะ ๔ ปีในกำรเดินทำง ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ถกเถียง วิพำกษ์ 
วิจำรณ์เพ่ือหำประเด็นสรุปอันน ำมำซึ่งควำมรู้ต่อยอดในกำรเรียน และท ำดุษฎีนิพนธ์ ด้วยควำมเป็น
กัลยำณมิตร มีน้ ำใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และร่วมเป็นแรงผลักดัน เป็นแรงเกื้อหนุนกันด้วยดีตลอดมำ และ
ที่ส ำคัญที่สุดต้องขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ ด.ช.ชนชน และด.ช.ชนพล พรหมกัลป์ที่
เป็นแรงบันดำลใดอันยิ่งใหญ่ เป็นส่วนเติมเต็มและสนับสนุนในทุก ๆ ด้ำน เป็นก ำลังใจยำมท้อ เป็นที่
ปรึกษำยำมมีปัญหำ เป็นสำมีและลูกชำยที่น่ำรักเสมอมำ และท่ีขำดไม่ได้คือ ขอกรำบขอบพระคุณนำง
มัณฑนำ-นำยมำนนท์ เหนืออ ำนำจ พ่อเดชำ-แม่บัวพันธ์ พรหมกัลป์ ป้ำแหลม ป้ำสำคร ป้ำตำ ป้ำแอร์ 
ญำติพ่ีน้องที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดนครพนมทุกคนที่ให้เป้ำหมำยหลักในชีวิต เป็นก ำลังใจ เป็น
แรงผลักดัน เป็นทุกสิ่งทุกอย่ำงที่มอบให้แก่ผู้วิจัยด้วยควำมรักและปรำรถนำดีตลอดมำ ขอขอบคุณ
ควำมดีและอรรถประโยชน์ใดอันเกิดจำกดุษฎีนิพนธ์นี้ ขอถวำยเป็นพุทธบูชำ ธรรมบูชำสังฆบูชำ และ
ขอมอบเป็นกตเวทิตำคุณแด่ครู-อำจำรย์ทุกรูป/ท่ำน มำ ณ โอกำสนี้ 

 
นำงสำวรัตติยำ เหนืออ ำนำจ 

๑๐ ตุลำคม ๒๕๖๒ 

 



 ช 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง  หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ช 
สารบัญตาราง ญ 
สารบัญแผนภาพ ฑ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ            ณ 
  

บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๕ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๕ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๖ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย  ๘ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๘ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๑ 
   

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๑ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ๑๔ 
 ๒.๒ องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ๓๐ 
 ๒.๓ การบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาท ๔ ๗๑ 
 ๒.๔ ข้อมูลเรื่องที่วิจัย ๘๒ 
 ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๑๐๒ 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๔๑ 
   

   

   

   



 ซ 

 

 สารบัญ (ตอ่)  
  
เรื่อง  หน้า 

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ๑๔๕ 
 ๓.๒ รูปแบบการวิจัย ๑๔๗ 
 ๓.๓ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและผู้เชี่ยวชาญ ๑๔๙ 
 ๓.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๕๗ 
 ๓.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๘๐ 
 ๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๘๒ 
  

บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๔.๑ การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัย 
 

๑๘๘ 
 ๔.๒ การวิเคราะห์ความสอดคล้องของปัจจัยเชิงสาเหตุการจัดการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

๑๙๐ 
 ๔.๓ การสังเคราะห์ตัวแบบจ าลองการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง

สร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ 
 

๒๒๑ 
 ๔.๔ 

 
การพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ใน
จังหวัดนครสวรรค์  

 
๒๘๐ 

 ๔.๕ องค์ความรู้จากการวิจัย ๓๒๒ 
   

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๓๔๕ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๓๕๓ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๓๕๘ 

   

บรรณานุกรม  ๓๖๑ 

 

 



 ฌ 

 

สารบัญ (ตอ่) 
 

เรื่อง  หน้า 

ภาคผนวก   

ก. หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
(แบบสอบถาม) 

 
๓๗๖ 

ข. ผลการหาดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ (IOC) ๓๗๘ 
ค. ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) ๓๘๑ 
ง. แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๓๘๓ 
จ. ค่า Print Out จากโปรแกรมส าเร็จรูป ๓๘๗ 
ฉ. หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการท าดุษฎีนิพนธ์ 

(แบบสัมภาษณ์) 
 

๓๙๒ 
ช. ผลการหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index = CVI) ๓๙๔ 
ซ. หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

(สัมภาษณ์เชิงลึก) 
 

๓๙๕ 
ฌ. แบบสัมภาษณ์เพ่ือการศึกษาวิจัยแบบกึ่งโครงสร้าง ๔๐๔ 
ญ. หนังสือขอเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ๔๐๕ 
ฎ. รายงานผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญ ๔๐๘ 
ฏ. ประเด็นในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ๔๐๙ 
ฐ. ภาพประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) ๔๑๒ 
ฑ. ภาพประกอบการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ๔๑๙ 

   
ประวัติผู้วิจัย  ๔๒๓ 
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สารบัญตาราง 
ตารางท่ี  หน้า 
   

๒.๑ ตัวแปร ดัชนี และตัวชี้วัด ส าหรับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ๒๙ 
๒.๒ การวิเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 

๓๑ 
๒.๓ การสังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 

๓๓ 
๒.๔ การวิเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทองค์ประกอบของ

การมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว 
 

๓๖ 
๒.๕ การสังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทการมีส่วนร่วม ๓๗ 
๒.๖ ตัวแปร ดัชนี และตัวชี้วัด ส าหรับตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านการมีส่วนร่วม 
 

๔๓ 
๒.๗ การวิเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทองค์ประกอบของ 

ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
 

๔๗ 
๒.๘ การสังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบททรัพยากรการ 

ท่องเที่ยว 
 

๔๙ 
๒.๙ ตัวแปร ดัชนี และตัวชี้วัด ส าหรับตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว 
 

๕๖ 
๒.๑๐ การวิเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทองค์ประกอบของ 

การตลาด 
 

๖๓ 
๒.๑๑ การสังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทด้านการตลาด ๖๔ 
๒.๑๒ ตัวแปร ดัชนี และตัวชี้วัด ส าหรับตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านการตลาด 
 

๗๑ 
๒.๑๓ ตัวแปร ดัชนี และตัวชี้วัด ส าหรับตัวแปรการบริหารจัดการ ๘๑ 
๒.๑๔ หมู่บ้านเป้าหมายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของส านักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดนครสวรรค์ 
 

๘๓ 
๒.๑๕ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๑๒๐ 
๒.๑๖ ตัวแปรแฝง ทิศทางความสัมพันธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๑๓๑ 
๒.๑๗ ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบของการ

จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 

๑๓๓ 



 ฎ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี  หน้า 
   

๒.๑๘ ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบของการมี
ส่วนร่วม 

 
๑๓๕ 

๒.๑๙ ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบทรัพยากร
การท่องเที่ยว 

 
๑๓๗ 

๒.๒๐ ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบด้าน
การตลาด 

 
๑๓๘ 

๒.๒๑ ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบการ
บริหารจัดการ 

 
๑๔๐ 

๓.๑ หมู่บ้านเป้าหมายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจ าแนกตามทรัพยากรการท่องเที่ยว ๑๕๐ 
๓.๒ โครงสร้าง และน้ าหนักข้อค าถามของแบบสอบถาม ๑๕๘ 
๓.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่าง 

ตัวแปรในองค์ประกอบการมีส่วนร่วม 
 

๑๖๔ 
๓.๔ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบการมีส่วนร่วม ๑๖๕ 
๓.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปร

ในองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยว (TOUR) 
 

๑๖๖ 
๓.๖ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบทรัพยากรการ

ท่องเที่ยว (TOUR) 
 

๑๖๗ 
๓.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปร

ในองค์ประกอบการตลาด 
 

๑๖๙ 
๓.๘ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบการตลาด ๑๗๐ 
๓.๙ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัว

แปรในองค์ประกอบการบริหารจัดการ 
 

๑๗๑ 
๓.๑๐ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบการบริหาร

จัดการ 
 

๑๗๒ 
๓.๑๑ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัว

แปรในองค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 

๑๗๔ 
๓.๑๒ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบการจัดการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 

๑๗๕ 



 ฏ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี  หน้า 
   

๔.๑ จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๑๘๘ 
๔.๒ ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่แสดง

อิทธิพลของตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
นครสวรรค์ 

 
 

๑๙๓ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเที่ยว

โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านการมีส่วนร่วม (PART) 
 

๑๙๖ 
๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเที่ยว

โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว (TOUR) 
 

๑๙๙ 
๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเที่ยว

โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านการตลาด (MARK) 
 

๒๐๒ 
๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเที่ยว

โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านการบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาท ๔ (MANA) 
 

๒๐๕ 
๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเที่ยว

โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
(CREA) 

 
 

๒๐๘ 
๔.๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของ

ตัวแปรสังเกตได้ในตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ใน
จังหวัดนครสวรรค์ 

 
 

๒๑๓ 
๔.๙ ค่าสถิติการวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงและการวิเคราะห์

อิทธิพลของโมเดลตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
นครสวรรค์ 

 
๒๑๗ 

๔.๑๐ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการมีส่วนร่วม ๒๓๐ 
๔.๑๑ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ๒๓๙ 
๔.๑๒ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการตลาด ๒๔๖ 
๔.๑๓ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการบริหารจัดการ ๒๕๒ 
๔.๑๔ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เชิงสร้างสรรค์ 
 

๒๗๐ 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี  หน้า 
   

๔.๑๕ ผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างชุมชนท่องเที่ยวในการพัฒนาตัวแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ 

 
๒๗๓ 

๔.๑๖ ผลการประเมินผลตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
นครสวรรค์ ในภาพรวม 

 
๒๙๔ 

๔.๑๗ ผลการประเมินผลตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
นครสวรรค์ ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) 

 
๒๙๕ 

๔.๑๘ ผลการประเมินผลตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
นครสวรรค์ ด้านการมีประสบการณ์ตรงในพ้ืนที่ท่องเที่ยว (ร่วมท ารู้จัก) 

 
๒๙๙ 

๔.๑๙ ผลการประเมินผลตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
นครสวรรค์ ด้านการชื่นชมและเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่ (ตระหนักคุณค่า) 

 
๓๐๓ 

๔.๒๐ ผลการประเมินผลตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
นครสวรรค์ ด้านการเรียนรู้สิ่งใหม่ (พัฒนาสร้างสรรค์) 

 
๓๐๘ 

๔.๒๑ กลยุทธ์เชิงรุก (เร่ง รุก บุกเร็ว) (SO) ๓๒๗ 
๔.๒๒ กลยุทธ์เชิงรับ (ตั้ง รับ ปรับแก้ไข) (WO) ๓๒๙ 
๔.๒๓ กลยุทธ์เชิงป้องกัน (รั้ง รอ ขอจังหวะ) (ST) ๓๓๑ 
๔.๒๔ กลยุทธ์หลีกเลี่ยง (เลิก รา หาแผนใหม่) (WT) ๓๓๓ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 ฑ 

 

สารบัญแผนภาพ 
ภาพที่ หน้า 
   

๒.๑ กระบวนการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ๒๑ 
๒.๒ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ท่ีได้จากการวิเคราะห์แนวคิด ๓๐ 
๒.๓ Structural Model ที่ ได้จากการสัง เคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจาก

ผลงานวิจัย 
 

๓๔ 
๒.๔ แนวคิดการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ๓๕ 
๒.๕ องค์ประกอบการมีส่วนร่วมที่ได้จากการสังเคราะห์แนวคิดและข้อค้นพบจาก

ผลงานวิจัย 
 

๓๘ 
๒.๖ องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ได้จากการสังเคราะห์แนวคิด และ

ข้อค้นพบจากผลงานวิจัย 
 

๕๐ 
๒.๗ แผนที่กลยุทธ์  (Strategy Map) ของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดย             

ชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

๖๐ 
๒.๘ องค์ประกอบของการตลาดที่ได้จากการสังเคราะห์แนวคิดและข้อค้นพบจาก

ผลงานวิจัย 
 

๖๕ 
๒.๙ องค์ประกอบการบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาท ๔ ที่ได้จากการวิเคราะห์

แนวคิด ทฤษฎี และหลักธรรม 
 

๘๐ 
๒.๑๐ แผนที่บ้านวังหยวก หมู่ ๒ ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ ๘๕ 
๒.๑๑ แผนที่บ้านท่าเตียนสามัคคี หมู่ ๑๔ ต าบลท่าไม้ อ าเภอชุมแสง ๘๘ 
๒.๑๒ แผนที่บ้านหนองโพใต้ หมู่ ๑ ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี ๙๒ 
๒.๑๓ แผนที่บ้านซับตะเคียน หมู่ ๑๑ ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า ๙๖ 
๒.๑๔ แผนที่บ้านดงแม่นางเมือง หมู่ที่ ๑๐ ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย ๙๘ 
๒.๑๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๔๓ 
๓.๑ ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ๑๔๖ 
๓.๒ แผนแบบการวิจัย ๑๔๗ 
๓.๓ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดการมีส่วนร่วม ๑๖๕ 
๓.๔ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดทรัพยากรการ

ท่องเที่ยว 
 

๑๖๖ 
๓.๕ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดการตลาด ๑๗๐ 

 



 ฒ 

 

สารบัญแผนภาพ (ต่อ) 
ภาพที่ หน้า 
๓.๖ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดการบริหารจัดการ ๑๗๖ 
๓.๗ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดการจัดการท่องเที่ยว

โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 

๑๗๕ 
๔.๑ ตัวแบบจ าลองการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด

นครสวรรค์ 
๒๒๐ 

๔.๒ ตัวแบบจ าลองการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
นครสวรรค์ ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 
๒๗๒ 

๔.๓ ตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ 
ฉบับร่าง (จากการแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก) 

 
๒๘๑ 

๔.๔ ตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม  
(แลกเปลี่ยนเรียนรู้) 

 
๒๘๒ 

๔.๕ ตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวด้านการมีประสบการณ์ตรงในพ้ืนที่ท่องเที่ยว  
(ร่วมท ารู้จัก) 

 
๒๘๖ 

๔.๖ ตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวด้านการชื่นชมและเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่ 
(ตระหนักคุณค่า) 

 
๒๘๙ 

๔.๗ ตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้สิ่งใหม่ (พัฒนาสร้างสรรค์) ๒๙๒ 
๔.๘ ตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ 

(จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม) 
 

๓๒๑ 
๔.๙ องค์ความรู้จากการวิจัย ๓๒๓ 

๔.๑๐ ตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์  
(ฉบับสมบูรณ์) 

 
๓๓๗ 

 



 ณ 

 

ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 

๑. ค ำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการ
อ้างอิง โดยจะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังค าย่อชื่อคัมภีร์ เช่น ที.สี. (ไทย) ๙/๑๗๐/๕๖ หมายถึง
สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่มที่ ๙ ข้อที่ ๑๗๐ หน้า ๕๖ 

พระสุตตันตปิฎก 

ค ำย่อ ชื่อคัมภีร์ ภำษำ 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ทุก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต (ภาษาไทย) 

๒. กำรระบุเลขหมำยพระไตรปิฎก 

ในงานวิจัยเล่มนี้พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ .ศ.๒๕๓๙
และพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยจะระบุเล่ม/ข้อ/หน้า/ เช่น ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๒๑-๓๒๒/๑๓๓ 
หมายความว่าระบุถึงสุตตันตปิฎกขุททกนิกายธรรมบทฉบับภาษาไทยพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อที่
๓๒๑-๓๒๒ หน้าที่ ๑๓๓ เป็นต้น 

 



     
   

 

บทท่ี ๑ 
 

บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การพัฒนาการท่องเที่ยวระดับชุมชนท้องถิ่นและเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่
ระดับชุมชนหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอและจังหวัด ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบน
พ้ืนฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่จะต้องด าเนินควบคู่เพ่ือการป้องกันการสูญสลายของสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ รวมทั้งการเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพให้กับผู้มาเยือน ปัจจุบันสังคม
มีความตระหนักถึงความส าคัญของศิลปะ วัฒนธรรม เทศกาล รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านมาก
ขึ้น ทั้งนี้การตื่นตัวต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประกอบกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของใน
แต่ละพ้ืนที่ถือเป็นจุดก าเนิดของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระแสการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงได้รับความสนใจเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวและมรดกทาง
วัฒนธรรมของประเทศไทยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้มีการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม
สืบเนื่องมาเป็นเวลานาน โดยชุมชนผู้เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวจะเป็นผู้เสนอความงดงามทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่นสู่ผู้ท่องเที่ยวภายนอก สอดคล้องกับการส ารวจในรายงานและพยากรณ์
สถานการณ์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ
ไทย ไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๐ พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติมีเป้าหมายหลักในการมาเที่ยวไทย คือ การ
เยี่ยมชมสถานที่ทางวัฒนธรรม ร้อยละ ๔๑ เป็นอันดับที่ ๒ รองจากการเยี่ยมชมธรรมชาติ ร้อยละ ๕๑ 
นวดและสปา ร้อยละ ๔๑ ปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวยังประเทศไทย คือ วัฒนธรรม
ไทยและศาสนา ร้อยละ ๓๑ รองจากราคาท่ีคุ้มค่า ร้อยละ ๓๖ อาหารไทย ร้อยละ ๓๕ ความสวยงาม
ของแหล่งท่องเที่ยว ร้อยละ ๓๔ นักท่องเที่ยวไทยมีการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศในไตรมาสที่ ๔/
๒๕๖๐ ประมาณร้อยละ ๔๑ สูงกว่าที่วางแผนจากไตรมาสก่อน แต่ยังคงต่ ากว่าสัดส่วนในระยะ
เดียวกันของปีก่อนค่อนข้างมาก จุดหมายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑ ได้แก่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ ๒๕ ภาคเหนือ ร้อยละ ๒๓ และภาคกลาง ร้อยละ ๑๘ ทั้งนี้หาก
พิจารณาจากสถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ ในปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ พบว่า มีผู้มาเยี่ยมเยือน 
จ านวน ๑,๖๖๑,๓๙๑, ๑,๗๐๖,๙๖๔ และ ๑๕๙,๓๓๕ คนตามล าดับ เป็นชาวไทย ๑,๖๒๓,๐๓๓, 
๑,๖๖๘,๑๒๑ และ ๑๕๗,๒๐๖ คน และเป็นชาวต่างชาติ ๓๘,๓๕๘, ๓๘,๘๔๓ และ ๒,๑๒๙ คน สร้าง



 ๒ 

 

รายได้ ๓,๑๙๗, ๓,๒๙๔ และ ๓๕๖.๙๙ ล้านบาท๑  จากตารางร้อยละของประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้น
ไปที่เดินทางท่องเที่ยวในรอบปี ๒๕๕๙ จ าแนกตามกิจกรรมที่ท าระหว่างเดินทางและจังหวัดที่เดินทาง
ไป พบว่า นครสวรรค์เป็นจังหวัดหลักในการเดินทาง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือท่องเที่ยว/พักผ่อน 
ร้อยละ ๔.๔ และเข้าร่วมงานเทศกาล/งานประเพณี ร้อยละ ๕.๕ แต่หากเป็นจังหวัดที่แวะพักระหว่าง
เดินทาง จะแวะรับประทานอาหาร ร้อยละ ๖๒.๘ และซื้อของฝาก ร้อยละ ๒๕.๕ โดยมีกิจกรรมที่ท า
ระหว่างเดินทาง คือ ท่องเที่ยวเชิงพักผ่อน หย่อนใจ (ขับรถเที่ยว ชมการแสดงต่าง ๆ ช็อปปิ้ง) ร้อยละ 
๕๒.๗ พักผ่อนในที่พักหรือบ้านญาติ/ไม่ท ากิจกรรม ร้อยละ ๓๕.๑ ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม ร้อยละ 
๘.๑๒ 

การให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจระดับมหภาคเป็นหลักภายใต้
แนวคิดการพัฒนาประเทศ นโยบายการพัฒนาที่เกิดขึ้นจึงให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพ่ือสร้างมาตรฐานความเจริญและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันเนื่องมาจากการ
ท่องเที่ยวสามารถน าไปสู่รายรับจ านวนมหาศาลที่ดูดซับจากการจับจ่ายของนักท่องเที่ยว การ
สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการ ใช้ประโยชน์จากทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม 
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมและประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน เพ่ือแก้ปัญหาความ
ยากจน และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ตลอดจนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุล
และยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
บูรณาการการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวทางการ
พัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๓  และการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แห่งความเป็น
ไทยที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทาง

                                           
๑ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศ รายจังหวัด , [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา :  https://www.mots.go.th/more_news.php?cid=๔๒๒&filename=index๖ [๑๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๑]. 

๒ ส านักสถิติเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ, กำรส ำรวจพฤติกรรมกำรเดินทำงท่องเท่ียว
ของชำวไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ (ในรอบปี ๒๕๕๙), (กรุงเทพมหานคร: ส านักสถิติพยากรณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 
๒๕๖๐), หน้า ๑๖๐-๑๗๐. 

๓ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)”, รำชกิจจำนุเบกษำ ๑๒๘ (ธันวาคม ๒๕๕๔): ๑๐๙. 



 ๓ 

 

เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒๔  
สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมให้ภาคีเครือข่าย
การท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม
ในระดับพ้ืนที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔)๕ การพัฒนาความหลากหลาย คุณภาพ และสร้างเอกลักษณ์การท่องเที่ยวไทย โดย
ต้องเน้นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ในระยะยาวต้องเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่าง
ยั่งยืน โดยไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ท าลายวิถีชีวิตและ
เอกลักษณ์ของชุมชน ตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ๒๖ ในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวธรรมชาติ
และวัฒนธรรมล้ าค่าระดับประเทศ๗ และวิสัยทัศน์จังหวัดนครสวรรค์ท่ีให้ความส าคัญกับการเป็นเมือง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ๘ 

จังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองโบราณมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ สันนิษฐานว่าตั้งขึ้นในสมัย
สุโขทัยเป็นราชธานี โดยมีปรากฏชื่อในศิลาจารึกว่า “เมืองพระบาง” ตัวเมืองดั้งเดิมตั้งอยู่บริเวณเชิง
เขาขาด (เขาฤาษี) จรดวัดหัวเมือง (วัดนครสวรรค์) ยังมีเชิงเทินดินเป็นแนวปรากฏอยู่ ต่อมาได้เปลี่ยน
ชื่อเป็น “เมืองชอนตะวัน” เพราะตัวเมืองตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา และหันหน้าไป
ทางแม่น้ าซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก ท าให้แสงอาทิตย์ส่งเข้าหน้าเมืองตลอดเวลา ภายหลังได้เปลี่ยนเป็น
ชื่อ “เมืองนครสวรรค์” ร่องรอยอารยธรรมเก่าแก่ยังคงปรากฏอยู่ทั่วไปในจังหวัดนครสวรรค์ เช่น 

                                           
๔ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)”, รำชกิจจำนุเบกษำ ๑๓๓ (ธันวาคม ๒๕๕๙): ๙๔. 
๕ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เรื่อง 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)”, รำชกิจจำนุเบกษำ ๑๓๔ (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐): 
๔๙.  

๖ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย จังหวัดก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และ
อุทัยธานี. 

๗ ส านักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒, วิสัยทัศน์, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
http://www.thailowernorth.com/webosm/vision.html [๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

๘ จังหวัดนครสวรรค์, วิสัยทัศน์ จังหวัดนครสวรรค์ , [ออนไลน์] , แหล่งที่มา: http://www. 
nakhonsawan.go.th/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=๒:๒๐๑๗-๑๒-๒๒-๐๘-
๔๒-๔๑&catid=๘&Itemid=๑๐๒ [๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 



 ๔ 

 

เมืองโบราณจันเสน ต าบลจันเสน อ าเภอตาคลี ที่มีการสันนิษฐานว่าอยู่ในสมัยทวารวดี, ดงแม่นาง
เมือง ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย จากซากโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ขุดพบบ่งบอกว่า เมือง
โบราณแห่งนี้มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยทวารวดี
และสมัยลพบุรีตอนต้น ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๘ ต าบลส าโรงชัย ชุมชนดั้งเดิม คือบ้านส าโรงชัย 
ตั้งมานานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยารัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นเมืองสมัยโบราณสมัยขอม
เรืองอ านาจในดินแดนสุวรรณภูมิ มีซากวัตถุโบราณให้เห็น เช่น อุโบสถ วิหาร หอสมุด กุฏิฤาษี พระ
พุทธปฏิมากร ระฆัง จอมปราสาท สระแก้ว สระขวัญ ฯลฯ มีอายุในราวปีพุทธศักราช ๑๒๐๔ ฯลฯ 
นครสวรรค์ยังมีชื่อเรียกที่เป็นที่รู้จักรแพร่หลายแด่เดิมว่า “ปากน้ าโพ” โดยปรากฏเรียกกันมาตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยา ยังเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีประชาชนหลากหลายเชื้อชาติ 
จีน มอญ ลาว คนไทย แต่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างกลมกลืน ต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน ในแต่
เชื้อชาติและศาสนา มีความขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้ วัฒนธรรมดีงามหลายอย่างได้กล่อมเกลาคนแต่
ละเชื้อชาติเข้าด้วยกันเปรียบเสมือนเป็นพ่ีเป็นน้องกัน อีกลักษณะหนึ่งการที่เป็นสังคมการเกษตรที่
ยังคงมีความเป็นชนบทหลงเหลืออยู่ ท าให้เกิดความกลมเกลียว นับเป็นสังคมที่มีความกลมกลืนทาง
วัฒนธรรม และสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าอยู่คู่กับจังหวัดนครสวรรค์มาช้านาน ความเชื่อ ความศรัทธาใน
บวรพระพุทธศาสนาอันมีวัดวาอารามที่อยู่คู่บ้าน คู่เมืองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เช่น 
วัดจอมคีรีนาคพรต วัดช่องลม วัดเขากบ วัดบนในอ าเภอเมืองนครสวรรค์ วัดถ้ าเนินพระปรางค์ 
อ าเภอชุมแสง ฯลฯ รวมถึงวัดที่มีเกจิดัง เช่น วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม พุทธสโร) อ าเภอตาคลี, วัดวัง
เดื่อ (หลวงพ่อจ้อย จนฺทสุวณฺโณ) อ าเภอเมือง ฯลฯ รวมถึงวัดคู่บ้าน คู่เมืองของจังหวัดนครสวรรค์
มากว่า ๕๘๐ ปี คือ วัดนครสวรรค์ โดยมีพระพุทธศรีสวรรค์ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ อันเป็น
สักการบูชาของชาวบ้าน และนักท่องเที่ยว และด้วยศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ ท าให้แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติทั้งที่เกิดขึ้นเอง และมนุษย์สร้างขึ้นก็เป็นอีกประการที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และ
จังหวัด เช่น ทุ่งทานตะวันและปอเทือง อ าเภอตากฟ้า, ล่องแก่งล าน้ าแม่เรวา อ าเภอแม่วงก์ แหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรม ทางศาสนา ทางธรรมชาติ และวิถีชีวิต ที่ปรากฏอยู่ใน
พ้ืนที่ส่วนต่าง ๆ ของจังหวัดนครสวรรค์ ล้วนเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่นให้เกิดความ
เข้มแข็ง สามารถบริการจัดการตนเองได้ สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวโดยสนับสนุนการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและการ
อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ส าหรับนักท่องเที่ยวต่างพ้ืนที่ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความ
เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในระหว่างภูมิภาคเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบ  



 ๕ 

 

การจัดการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์แม้จะให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวฯ ตามแผนพัฒนาฯ แต่ยังเป็นการจัดการท่องเที่ยวในลักษณะแยกส่วน ไม่มีความเชื่อมโยง 
สัมพันธ์กัน ไม่มีแก่นเรื่องที่จะสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาเที่ยวหรือกลับมาเที่ยวซ้ าได้ 
ส่งผลให้การท่องเที่ยวขาดความต่อเนื่องและพัฒนาเป็นส่วน ๆ ในระยะยาวชุมชนก็ไม่สามารถสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวจนก่อให้เกิดการดูดกลืนวัฒนธรรมหรือย้ายถิ่นฐานได้ แม้แหล่งท่องเที่ยวมีจะ
ศักยภาพและมีความพร้อมเพียงใด หากแต่ยังอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดการสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวของชุมชนแทนที่การน ารายได้กลับมาพัฒนาชุมชนบนฐานการจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนก็จะไม่สามารถท าให้ประชาชนสามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเกิดการจัดการ
ท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนได้ ดังนั้นแล้วการจัดการท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมโยงเส้นทางศิลปะ ประเพณี 
วัฒนธรรม และรูปแบบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือท าความเข้าใจ
ในคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้งโดยผ่านประสบ
การณ์ตรงร่วมกับเจ้าของพ้ืนที่หรือเจ้าของวัฒนธรรม ก็จะเป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าจากการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ให้มีความยั่งยืน การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษา
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการจัดการท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนาเป็นตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิผล และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน อันจะเป็นข้อมูลในการน าไป
พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ และการประยุกต์ใช้ในบริบทอ่ืน ๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวต่อไป  

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
๑.๒.๑ ความสอดคล้องของปัจจัยเชิงสาเหตุการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์

กับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างไร 
๑.๒.๒ ตัวแบบจ าลองการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์

ควรเป็นอย่างไร 
๑.๒.๓ ตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ควร

พัฒนาอย่างไร 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

๑.๓.๑ เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องของปัจจัยเชิงสาเหตุการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เชิงสร้างสรรค์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๑.๓.๒ เพ่ือสังเคราะห์ตัวแบบจ าลองการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ใน
จังหวัดนครสวรรค์ 



 ๖ 

 

๑.๓.๓ เพ่ือพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
นครสวรรค์ 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การบริหารจัดการตาม
หลักอิทธิบาท ๔ และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพ่ือน ามาพัฒนาเป็นตัวแบบการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์  

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพ่ือค้นหาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ พบว่า 

๑) ตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variable) ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงภายนอก 
และตัวแปรแฝงภายใน ดังนี้ 

๑.๑) ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Latent Variable) ประกอบด้วย ๓ 
ตัวแปร 

๑.๑.๑) การมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ (Observation 
Variable) คือ ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมวางแผน และร่วมคิด 

๑.๑.๒) ทรัพยากรการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้  
(Observation Variable) คือ สิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรม สิ่งดึงดูดใจ และพ้ืนที่ 

๑.๑.๓) การตลาด ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ (Observation 
Variable) คือ ช่องทางการสื่อสาร เครือข่าย และการประชาสัมพันธ์ 

๑.๒) ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Latent Variable) ประกอบด้วย ๒ 
ตัวแปร 

๑.๒.๑) การบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ตัวแปร
สังเกตได้ (Observation Variable) คือ เชื่อมั่นต่อสิ่งที่ท า มีความเพียร ความมุ่งม่ันทุ่มเท มีใจที่จดจ่อ
และรับผิดชอบ และการทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ท ามา 

๑.๒.๒) การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ตัว
แปรสังเกตได้ (Observation Variable) คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การมีประสบการณ์
ตรงในพ้ืนที่ท่องเที่ยว การชื่นชม และเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่ และการเรียนรู้สิ่งใหม่ 
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๒) ตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative Variable) ประกอบด้วย การพัฒนาตัวแบบ
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกร ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ และผู้เชี่ยวชำญ 
๑) ประชำกร (Population) ที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จ านวน ๕ หมู่บ้าน ใน
๓๖ หมู่บ้าน ๑๕ อ าเภอของจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน ๒,๗๓๓ คน๙ 

๒) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๗ รูป/คน ได้แก่ 

๒.๑) ด้านองค์กรภาครัฐท้องถิ่น หรือภาคีเครือข่าย จ านวน  ๔   คน 
๒.๒) ด้านผู้น าชุมชน     จ านวน  ๕   รูป/คน 
๒.๓) นักวิชาการท้องถิ่น    จ านวน  ๔   คน 
๒.๔) ด้านภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว  จ านวน  ๕   คน 
๒.๕) ประชาชน และชุมชน    จ านวน ๔   รูป/คน 
๒.๖) นักท่องเที่ยว     จ านวน  ๕   คน 

๓) ผู้เชี่ยวชำญ (Expert) ผู้วิจัยก าหนดการประชุมความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้าน
การท่องเที่ยวโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ได้แก่ ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน 
หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และภาคเอกชน 
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือน าไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ การสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และ
การสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์อย่างรอบ
ด้านด้วยความละเอียดลึกซ้ึง จ านวน ๘ รูป/คน  

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 

การศึกษาวิจัย “การพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ใน
จังหวัดนครสวรรค์” ไดด้ าเนินการศึกษาวิจัยพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์  

๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนเวลำ 

ศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๑๑ 
เดือน 

                                           
๙๙ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์, “รายงานหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว 

OTOP นวัตกรรม จังหวัดนครสวรรค์”, (อัดส าเนา). 
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๑.๕ สมมติฐำนกำรวิจัย 

การพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

๑.๖.๑ กำรพัฒนำตัวแบบ หมายถึง การน าตัวแบบจ าลองการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
มาวิเคราะห์ผ่านการมีส่วนร่วม การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว การตลาด การบริหารจัดการ โดย
ผ่านกระบวนการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มเพ่ือให้เกิดตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรคใ์นจังหวัดนครสวรรค์ที่มีองค์ประกอบ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัด 

๑.๖.๒ กำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ หมายถึง การจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนที่มีองค์ประกอบของการมีส่วนร่วม และทรัพยากรการท่องเที่ยวผ่านกระบวนการบริหารจัดการ 
ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การมีประสบการณ์ตรงในพ้ืนที่ท่องเที่ยว การชื่น
ชม และเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่ และการเรียนรู้สิ่งใหม่ 

๑) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม หมายถึง การเข้าใจในสิ่งเรียนรู้ เกิดการ
ลงมือปฏิบัติ และเกิดความผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าของบ้าน ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมหรือข้ามวัฒนธรรม ให้คนหลากหลายทักษะ 
หลากหลายวิธีคิดท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ความผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของบ้าน 
และมีระบบเครือข่ายช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ 

๒) กำรมีประสบกำรณ์ตรงในพื้นที่ท่องเที่ยว หมายถึง การเข้าถึงพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย ประสบการณ์การรับสัมผัส (ประสาทสัมผัส) ประสบการณ์ทางอารมณ์ (ความรู้สึก) 
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ (ความคิด) ประสบการณ์ทางกายภาพ พฤติกรรม และ
วิถีชีวิต (การปฏิบัติ) และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมซึ่งเป็นผลให้เกิดความเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
อ้างอิง หรือวัฒนธรรม (ความเก่ียวข้อง) 

๓) กำรชื่นชมและเข้ำใจจิตวิญญำณของพื้นที่  หมายถึง เป็นการสัมผัสและ
ตระหนักในคุณค่าของพ้ืนที่ท่องเที่ยว ประกอบด้วย เข้าใจในคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรมและ
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่การท่องเที่ยว , มีความจริงแท้ทั้งในกระบวนการการผลิต ผลิตภัณฑ์ และ
ประสบการณ์จริง, ไม่ท าลายคุณค่าของชุมชน และวิถีชีวิต และมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างความ
ประทับใจ ท าให้จดจ าและเกิดความเข้าใจในท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

๔) กำรเรียนรู้สิ่งใหม่ หมายถึง การลงมือท าสิ่งใหม่เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพของตนเอง
อย่างไม่สิ้นสุด และมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย การเคารพกฎ กติกา ประเพณีปฏิบัติของ
คนในพ้ืนที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ของตนเอง การมีส่วนร่วม
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ในการตัดสินใจร่วมกับเจ้าของพ้ืนที่ การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
อยู่เดิม การแสวงหาประสบการณ์ที่เก่ียวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แท้จริงของนักท่องเที่ยว 

๑.๖.๓ กำรมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมที่เป็นอิสระ
โดยความสมัครใจ เพ่ือน าไปสู่กระบวนการวางแผน และการตัดสินใจ ประกอบด้วย การร่วมท า ร่วม
รับผลประโยชน์ ร่วมวางแผน และร่วมคิด 

๑) กำรร่วมท ำ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการลงมือท า เป็นขั้นการน าโครงการไป
ปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ประกอบด้วย การสนับสนุนทางด้านทรัพยากร 
ร่วมกิจกรรม การประสานขอความร่วมมือ การด าเนินงานตามแผนงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

๒) กำรร่วมรับผลประโยชน์ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์เป็น
ขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่ พึงได้รับจากการพัฒนาหรือยอมรับ 
ผลประโยชน์อันเกิดจากการพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจ ประกอบด้วย การได้รับความสะดวก สบาย
จากการบริการของภาครัฐ ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่ง
อ านวยความสะดวก สามารสร้างรายได้จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของชุมชน ร่วมด าเนินธุรกิจ 
และความพอใจในสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

๓) กำรร่วมวำงแผน หมายถึง การมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน ต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา การจัดล าดับความส าคัญ ก าหนดเป้าหมาย 
ก าหนดการใช้ทรัพยากร และติดตามประเมินผลความส าเร็จของโครงการเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและ
ปรับปรุงให้โครงการมีประสิทธิภาพและส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

๔) กำรร่วมคิด หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร การให้
ค าปรึกษาหารือ หรือการรับฟังความคิดเห็น เพ่ือน าไปสู่กระบวนการวางแผน และการตัดสินใจ 
ประกอบด้วย ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมเสนอแนะในที่ประชุม ร่วมวางกฎ ระเบียบของชุมชน ร่วม
ตัดสินใจ และร่วมรับฟังความคิดเห็น  

๑.๖.๔ ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพ้ืนที่ทั้งที่
เกิดข้ึนตามธรรมชาติ และสิ่งที่ชุมชนสร้างขึ้น ประกอบด้วย สิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรม สิ่งดึงดูด
ใจ และพ้ืนที่ 

๑) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก หมายถึง สิ่งที่รองรับในการเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวเพ่ือให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย ประกอบด้วย มีร้านอาหารราคา
เหมาะสมส าหรับบริการนักท่องเที่ยว มีห้องน้ าสะอาดบริการอย่างเพียงพอ มีที่พักราคาเหมาะสม
ส าหรับบริการนักท่องเที่ยว ถนนหนทางที่สะดวกและเชื่อมโยงทั่วทั้งจังหวัด และมีศูนย์ข้อมูลบริการ
นักท่องเที่ยว 



 ๑๐ 

 

๒) กิจกรรม หมายถึง สิ่งจัดขึ้นเพ่ือเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ สร้างความเพลิดเพลิน ความรู้ ทักษะให้แก่การท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและกฎหมาย กิจกรรมที่ไม่
ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ และวิถีชีวิตของชุมชน กิจกรรมก่อให้เกิดความสุขแก่นักท่องเที่ยว โดยกิจกรรม
การท่องเที่ยวเกิดจากความคิดเห็นร่วมกันของคนในชุมชน และเปิดโอกาสให้ท่องเที่ยวมีส่วนร่วม ใน
กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 

๓) สิ่งดึงดูดใจ หมายถึง สิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังสถานที่นั้น ๆ ทั้ง
สถานที่ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งดึงดูดใจที่มนุษย์สร้างขึ้น ประกอบด้วย ชุมชนยังคง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง, มีการสืบทอดภูมิปัญญา และองค์ความรู้ท้องถิ่น, การเรียนรู้วิถี
ชีวิต หรือร่วมท ากิจกรรมกับคนในชุมชน, อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีความคิด
สร้างสรรค์ และมีการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้สามารถดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว 

๔) พื้นที่ หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยว ประกอบด้วย การจัดภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ 
มีการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้สามารถดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยวได้ , มีการพัฒนา 
และปรับปรุงบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง, มีข้อบังคับของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว 

๑.๖.๕ กำรตลำด หมายถึง การกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลให้เกิดการตัดสินใจมา
ท่องเที่ยว และได้รับความพึงพอใจ ประกอบด้วย ช่องทางการสื่อสาร เครือข่ าย และการ
ประชาสัมพันธ์ 

๑) ช่องทำงกำรสื่อสำร หมายถึง เส้นทางที่น าข้อมูลไปสู่กระบวนการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยว ประกอบด้วย ผู้ให้บริการการท่องเที่ยว ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางในการสื่อสาร และ
นักท่องเที่ยว 

๒) เครือข่ำย หมายถึง การจัดการการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยวโดยการก าหนดที่
กระบวนการ และคนอันเป็นปัจจัยส าคัญในการสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ประสาน
เครือข่าย การท างานอย่างสม่ าเสมอ  การพัฒนากระบวนการท างาน และการปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ 

๓) กำรประชำสัมพันธ์ หมายถึง การเผยแพร่ชี้แจงให้ประชาชนทราบ ชักชวนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย ประกอบด้วย การระบุปัญหาหรือโอกาสด้านการประชาสัมพันธ์ การ
วางแผน และการก าหนดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เพ่ือการตลาด และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 



 ๑๑ 

 

๑.๖.๖ กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักอิทธิบำท ๔ หมายถึง การท างานที่เป็นไปตามหลัก
อิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย เชื่อมั่นต่อสิ่งที่ท า มีความเพียร ความมุ่งมั่นทุ่มเท มีใจที่จดจ่อและ
รับผิดชอบ และการทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ท ามา 

๑) กำรเชื่อม่ันต่อสิ่งที่ท ำ หมายถึง การท างานด้วยเชื่อมั่น เต็มใจที่จะท างานนั้นให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์โดยสมัครใจ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานด้วยความสมัครใจและ
มุ่งหวังในผลส าเร็จของงาน ความเต็มใจในการช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน สมัครใจที่จะปฏิบัติงานอย่าง
สุดความสามารถที่จะปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถแม้งานนั้นจะเหนือความสามารถ ยินดีรับฟัง
ความคิดเห็นเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาให้ดีขึ้น และรักและพอใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

๒) กำรมีควำมเพียร ควำมมุ่งม่ันทุ่มเท หมายถึง การท างานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท 
และมีความเพียรที่จะท างานนั้นให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายได้ต่อเนื่องยาวนานไม่เบื่อหน่าย ปฏิบัติงานด้วยความสม่ าเสมอ ปฏิบัติงานทันทีที่
ได้รับมอบหมาย ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและไม่ละทิ้งงาน ยึดหลักความส าเร็จของงานเป็นที่ตั้ง และ
อดทนและตั้งใจฝึกฝน เพ่ือพัฒนาทักษะฝีมือให้เกิดความช านาญ 

๓) กำรมีใจที่จดจ่อ และรับผิดชอบ หมายถึง การท างานนั้นให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ด้วยใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ ประกอบด้วย การมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย แน่วแน่มั่นคงต่องาน หรือภารกิจไม่คิดเรื่องอ่ืนจนกว่างานจะส าเร็จ ใส่ใจ 
ใฝ่รู้ ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานอยู่เป็นนิตย์ทั้งใน-นอกเวลางาน เอาใจใส่ในงานและเพ่ือนร่วมงาน เมื่อ
พบปัญหาก็พร้อมที่จะแก้ไข สนใจรับรู้ และรับผิดชอบในงานอย่างเต็มที่ แม้งานจะมีอุปสรรค 

๔) กำรทบทวนในสิ่งท่ีได้คิดได้ท ำมำ หมายถึง การท างานนั้นให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าประสงค์โดยมีการทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ท ามา ประกอบด้วย ไตร่ตรอง หาข้อดี ข้อด้อย ในการ
ปฏิบัติงานทุกครั้งเพ่ือเป็นแนวทางครั้งต่อไป ไตร่ตรองคิดค้นแนวทางการปรับปรุงงาน และแก้ไข 
ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเหตุและผล ตรวจสอบข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา พิจารณา
แผนการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างระบบและขั้นตอนที่ชัดเจน ค้นคว้า และวิ เคราะห์ข้อมูลเพ่ือเพ่ิมพูน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

๑.๗.๑ ปัจจัยเชิงสาเหตุการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์จะเป็นฐานข้อมูลใน
การน าไปศึกษา และพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 



 ๑๒ 

 

๑.๗.๒ ตัวแบบจ าลองของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์จะเป็นแนวทางที่
จะน าไปสู่การพัฒนาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
เพ่ือให้การจัดการท่องเที่ยวเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และรอบด้าน 

๑.๗.๓ ตัวแบบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์จะเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนเพ่ือให้การจัดการท่องเที่ยวเกิดการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ และรอบด้าน 

๑.๗.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ หรือแนวทางการน าไปพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวในบริบทอ่ืน ๆ ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวต่อไป 



บทท่ี ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์” ได้มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆ 
โดยแบ่งการน าเสนอดังนี้ 

๒.๑ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
๒.๑.๑ แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
๒.๑.๒ แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
๒.๑.๓ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 
๒.๑.๔ การมีประสบการณ์ตรงในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
๒.๑.๕ การชื่นชม และเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่ 
๒.๒.๖ การเรียนรู้สิ่งใหม่ 

๒.๒ องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
๒.๒.๑ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
๒.๒.๒ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 
๒.๒.๓ ปัจจัยด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว 
๒.๒.๔ ปัจจัยด้านการตลาด 

๒.๓ การบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาท ๔ 
๒.๓.๑ การเชื่อม่ันต่อสิ่งที่ท า 
๒.๓.๒ การมีความเพียร ความมุ่งม่ันทุ่มเท 
๒.๓.๓ การมีใจที่จดจ่อ และรับผิดชอบ 
๒.๓.๔ การทบทวนในสิ่งที่ได้คิด ได้ท ามา 

๒.๔ ข้อมูลเรื่องที่วิจัย 

๒.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 



๑๔ 

 

๒.๑ แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
การให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจระดับมหภาคเป็นหลักภายใต้

แนวคิดการพัฒนาประเทศ นโยบายการพัฒนาที่เกิดขึ้นจึงให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพ่ือสร้างมาตรฐานความเจริญและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันเนื่องมาจากการ
ท่องเที่ยวสามารถน าไปสู่รายรับจ านวนมหาศาลที่ดูดซับจากการจับจ่ายของนักท่องเที่ยว การ
สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม 
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมและประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน เพ่ือแก้ปัญหาความ
ยากจน และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ตลอดจนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุล
และยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
บูรณาการการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวทางการ
พัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ และการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่
สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ สนับสนุนการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยว ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) การพัฒนาความหลากหลาย คุณภาพ และสร้างเอกลักษณ์การท่องเที่ยวไทย โดยต้องเน้น
การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ในระยะยาวต้องเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยไม่
ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ท าลายวิถีชีวิตและเอกลักษณ์
ของชุมชน ตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
๒ ในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมล้ าค่า
ระดับประเทศ และวิสัยทัศน์จังหวัดนครสวรรค์ที่ให้ความส าคัญกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ การพัฒนาการท่องเที่ยวจะเป็นเส้นทางลัดไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ของ
ประเทศที่ก าลังพัฒนาในหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศสังคมนิยมที่เริ่มเปิดประเทศใหม่ เช่น ใน
กลุ่มประเทศอินโดจีนและกลุ่มประเทศในยุโรปตะวันออก ต่างมุ่งหวังให้การท่องเที่ยวเป็นภาคบุกเบิก
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ที่จะน าผลประโยชน์ทั้งหลายมาสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยการลงทุนที่ไม่สูงนัก โดยหวังว่าการ
ท่องเที่ยวจะดึงดูดเงินตราต่างประเทศ ท าให้คนในท้องถิ่นมีงานท าและมีรายได้  

๒.๑.๑ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism : CBT) เป็นอีกหนึ่งความ

เคลื่อนไหวในสังคมท้องถิ่นภาคเหนือที่ชุมชนใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนมีจุดเด่น คือ ชุมชนเป็นแหล่งข้อมูล หรือแหล่งเรียนรู้เอง มีวิถีชีวิตชุมชนที่เรียบง่ายเป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง รวมถึงจัดการทรัพยากรบนพ้ืนฐาน ๓ ประการ คือ ๑) ฐานการเรียนรู้ และ
จัดการโดยชุมชน ๒) ฐานองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ๓) ฐานพิธีกรรม นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่
น่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เพราะมีความแตกต่างกับการท่องเที่ยวกระแสหลักอย่าง
ชัดเจน การท่องเที่ยวชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีแนวคิดชัดเจน กล่าวคือ เป็นการท่องเที่ยว
ที่จัดการโดยชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน จุดเด่นของการท่องเที่ยวชุมชน คือ แต่ละชุมชนจะมีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความเป็นท้องถิ่นดั้งเดิม เป็นการท่องเที่ยวที่เห็นการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชาวบ้าน นักท่องเที่ยวสามารถเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ แต่สิ่งที่การท่องเที่ยวโดยชุมชนแตกต่างจากการท่องเที่ยว
รูปแบบอ่ืน คือ ๑) ระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ๒) ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และ ๓) รูปธรรมที่
จับต้องได้ว่าการท่องเที่ยวส่งผลประโยชน์ต่อชุมชนโดยภาพรวมอย่างไร ทั้งเรื่องการพัฒนาชุมชนและ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงการต้อนรับที่อบอุ่น มีอัธยาศัย
ไมตรี มีโอกาสพบปะกับคนที่หลากหลายในชุมชน โดยที่ทุกคนรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าบ้านพร้อมต้อนรับ
แขกผู้มาเยือน ได้สัมผัสความเป็นชุมชนในการด าเนินวิถีชีวิตที่เป็นปกติ ความรู้สึกเป็นเจ้าของการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจะสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยว เข้ามาควบคุมผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยว ผู้มาเยือนสามารถรับรู้ถึงความตั้งใจจริงนั้นได้
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การท่องเที่ยวชุมชนจะเน้นคุณค่าของการท่องเที่ยว การพัฒนาคุณภาพชีวิต/การมีส่วน
ร่วมของชุมชน และสิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากร ท าให้เกิดความยั่งยืนในการท่องเที่ยว ในขณะ
ที่การท่องเที่ยวกระแสหลัก เน้นมูลค่าจากการท่องเที่ยว และตัวนักท่องเที่ยวเป็นหลัก ตลอดจนอาศัย
อ านาจเป็นเครื่องมือบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ท าให้
ทรัพยากรเกิดความเสื่อมโทรม และไม่มีความยั่งยืน นับได้ว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นแนวทาง
บริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนโดยชุมชนเพ่ือชุมชนโดยแท้ ท าให้ชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
นักท่องเที่ยว หนุนเสริมความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่น ที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ทรัพยากรของตนเองได้ ก่อให้เกิดคุณค่า พลัง และความสุขติดตามมาอย่างยั่งยืน บนภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทยทั้งการจัดการทรัพยากร ความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศและภัยพิบัติต่าง ๆ ท าให้ชุมชนต้องตื่นตัวในการจัดการตนเอง ชุมชน
ท่องเที่ยวเป็นคนอีกกลุ่มที่สามารถตั้งรับและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวภายใต้การขับเคลื่อน 
“การท่องเที่ยวโดยชุมชน” มีองค์ประกอบ ๗ ประการ คือ  

๑) มีองค์กร/กลไกในการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่เกิดจากการรวมตัวของคนใน
ชุมชน เพ่ือเป็นแกนน าในการบริหารจัดการท่องเที่ยว และมีส่วนร่วมของสมาชิกและชุมชนในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว  

๒) มีระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน กฎกติกาที่ใช้ในการบริหารการ
ท่องเที่ยว และสามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านอื่น ๆ ของชุมชน โดยมีการเสริมศักยภาพของคนใน
กลุ่มท่องเที่ยวและชุมชน มีการตลาดและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างรายได้ทางการ
ท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างยั่งยืน  

๓) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน สนับสนุนการพัฒนา
ชุมชน และกระจายรายได้ท่ีเกิดจากการท่องเที่ยวชุมชนอย่างเป็นธรรมและสร้างโอกาสในการมีรายได้
เสริม  

๔) ส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชน กลุ่มท่องเที่ยวมีข้อมูลและความรู้ เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากภายในสู่คนภายนอก มีกฎ กติกา และแนวทางเพ่ือ
เคารพและปกป้องวัฒนธรรมชุมชน และกลุ่มท่องเที่ยวมีการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบทอด
วัฒนธรรม  

๕) มีส่วนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน กลุ่มท่องเที่ยวมีข้อมูลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีการออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวที่ค านึงถึงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และมีการป้องกัน จัดการ และแก้ไขปัญหามลภาวะ  



 ๑๗ 

 

๖) สร้างการเรียนรู้ กิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจในวิถี
ชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชนให้แก่ผู้มาเยือน และสร้างจิตส านึกและองค์ความรู้ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ทั้งคนในชุมชนและผู้มาเยือน  

๗) มีการบริการที่ดีและปลอดภัย ทั้งด้านที่พัก ยานพาหนะ นักสื่อความหมาย
ท้องถิ่น เจ้าของบ้าน และการประสานงานที่ดีระหว่างกลุ่มในชุมชนเพ่ือให้บริการ  

การท่องเที่ยวเป็นเสมือนงานพัฒนาชุมชนอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งที่ดูเหมือนง่ายแต่ท ายาก ที่ว่า
ยากนั้นก็เพราะการท่องเที่ยวเป็นการพัฒนาที่ตอบสนองกระแสบริโภคนิยม การท่องเที่ยวท าให้ชุมชน
หลุดออกจากฐานการผลิตเดิมในภาคการเกษตร สู่ธุรกิจด้านบริการ ก าลังซื้อที่สูงกว่าของนักท่องเที่ยว
จึงสามารถก าหนด “สินค้า” และ “บริการ” ได้ตามความต้องการ ท าให้สภาพทางสังคมและ
วัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวมักถูกครอบง าจากวัฒนธรรมภายนอกท่ีเข้ามาพร้อมกับนักท่องเที่ยว เป็น
ดาบสองคมและมีความเสี่ยงอย่างยิ่งในการน าไปใช้ในการพัฒนา อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเปิดหมู่ บ้าน
ต้อนรับนักท่องเที่ยว ชุมชนควรจะต้อง “รู้ตัว” เข้าใจและตระหนักต่อการท่องเที่ยวนี้ตลอดจนการ
สร้างภูมิคุ้มกัน โดยการเตรียมความพร้อมชุมชน  

กล่าวสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism) เป็นการ
ท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน ก าหนดทิศทางโดย
ชุมชน จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของในการจัดการ ดูแล เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้แก่ผู้มาเยือน และท่ีส าคัญในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนชาวบ้านควรเข้าถึงทรัพยากร และมี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวของท้องถิ่นโดยตรง ร่วมมือกันรักษาฐานทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เป็นมรดกของคนรุ่นลูกหลานและรุ่นต่อ ๆ ไป รวมถึงเป็นฐานสนับสนุนการการสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชนอีกด้วย 

๒.๑.๒ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  (Creative Tourism) เป็นรูปแบบของการจัดการการ

ท่องเที่ยวแบบใหม่ที่น าเอารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาผสมผสานเข้ากับศักยภาพเชิง
สร้างสรรค์ของนักท่องเที่ยวและของชุมชน ดังนั้นแนวคิดเรื่องนี้จึงเป็นของใหม่แต่ก็ได้รับการยอมรับ
จากองค์กรยู เนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: 
UNESCO) แล้วว่าเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่ควรได้รับการสนับสนุนและปัจจุบันก็ได้มีการ
พัฒนาเมืองท่องเที่ยวหลายแห่งให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยการน ารูปแบบการท่องเที่ยว
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เชิงสร้างสรรค์มาใช้เป็นกลไกการชักน านักท่องเที่ยวให้ไปเยือน ๑ การน าแนวคิดเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์มาปรับใช้กับภาคการท่องเที่ยวและบริการเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมค่าและมูลค่านั้น 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จึงไม่ควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือแรงงานจ านวน
มากแต่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ควรจะเป็นการน าปัจจัย ๔ ประการ คือ “ทุน” มาบวก กับ 
“ความคิดสร้างสรรค์” และผสานเข้ากับ “สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม” และ “ทักษะเฉพาะตัว” ทั้ง ๔ 
ปัจจัยดังกล่าวน ามาสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว จุดส าคัญของ
การทองเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ การท่องเที่ยวที่เน้นการเรียนรู้ในด้านวัฒนธรรม โดยมีวิธีการเรียนรู้ที่
เกิดจากประสบการณ์ตรงของนักท่องเที่ยวนับเป็นหัวใจส าคัญ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือส าคัญที่
จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนท้องถิ่นให้มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว เนื่องจากการท่องเที่ยวที่
เกิดขึ้นจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับ นักท่องเที่ยวและเจ้าของบ้านได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ร่วมกันพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ร่วมกัน จากการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นซึ่งเป็น
รูปแบบการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Genuine Participation) ที่ระบุว่าการที่ประชาชนท้องถิ่นร่วม
ท างานกับนักพัฒนาเพ่ือผลประโยชน์ของชุมชน โดยเป็นกระบวนการตัดสินใจของประชาชนและเป็น
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตัวของประชาชนท้องถิ่นเอง ท าให้เกิดอ านาจ และการควบคุมกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกคนในหมู่บ้าน ลักษณะการวางแผนโครงการจะเป็นลักษณะการ
วางแผนจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน (Bottom-up Planning) ซึ่งนับว่าเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่พึง
ปรารถนามากที่สุด นอกจากนั้นการด าเนินงานจะเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนท้องถิ่นตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ที่
มีผลกระทบต่อประชาชนท้องถิ่นเอง รวมทั้งมีการสร้างส่วนแบ่งให้กับสมาชิกโครงการซึ่งสามารถสร้าง
จิตส านึกของความเป็นเจ้าของ ให้กับประชาชนทุกคนและมีการกระจายรายได้ไปอย่างทั่วถึงอย่างมี
กฎเกณฑ์ตามข้อตกลง อีกท้ังเป็นการพัฒนาที่เป็นแนวคิดจากผู้น าชุมชนนั้นเอง 

นอกจากนั้น Greg Richards๒ ได้ให้ข้อเสนอเพ่ิมเติมอีกว่าในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในอนาคต มีหลักการพ้ืนฐานส าคัญท่ีควรค านึงถึงคือ 

๑) รู้ว่าตนเองคือใคร และอยู่ที่ไหน หมายความว่าผู้จะด าเนินการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ต้องพยายามที่จะก าหนดตนเองให้ชัดเจนและแตกต่างไปจากคนอ่ืน ซึ่งไม่ใช่หมายถึงแต่จะ

                                           
๑ วิยะดา เสรีวิชัยสวัสดิ์, “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศ

ไทยให้เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์”, ปรัชญาดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ , (บัณฑิตศึกษา: 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ๒๕๕๕), หน้า ๓๑. 

๒ Richards, G, “Tourism development trajectories-From Culture to Creativity?”, Paper 
presented to the Asia-Pacific Creativity Forum on Culture and Tourism, Jeju Island, Republic 
of Korea, June 3-5, 2009: 42, (Mimeographed).  
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ค านึงถึงเฉพาะทุนทางวัฒนธรรมหรือทุนของการสร้างสรรค์แบบที่จับต้องได้ (Tangible Assets) ที่
สถานที่ของตนมีเท่านั้น แต่ควรค านึงถึงทรัพยากรที่ไม่อยู่ในรูปของวัตถุ ( Intangible Resources) 
ด้วย เช่น บรรยากาศรายรอบ (Atmosphere) ทักษะ (Skills) ความสร้างสรรค์ (Creativity) และ
สภาพแวดล้อม (Ambiance) ด้วย 

๒) ใช้สมรรถภาพของท้องถิ่น (Use local capacity) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
วางอยู่บนฐานของการสร้างสรรค์อันเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะพ้ืนที่ การน าเข้าความคิด ( Ideas) และ
ทักษะ (Skills) จากแห่งอ่ืนมักจะมีส่วนขัดขวางการสร้างสรรค์ แม้ว่าการหยิบยืมความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการบางอย่างจากที่อ่ืนอาจกระท าได้ 

๓) สร้างสรรค์จากสิ่งที่ตนเองมี (Built on what you have) อาจไม่มีความจ าเป็นที่
จะก่อสร้างสิ่งใหม่เพ่ือความสะดวกสบายให้มากขึ้น เคล็ดลับก็คืออาจดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยู่เดิมข้ึนมา
ใหม่ อาจใช้ถ้ า เพิง หรือโรงเรือนเดิมมาดัดแปลงใหม่แทนที่จะก่อสร้างอาคาร 

๔) พัฒนาคุณภาพมากกว่าลูกเล่น (Develop quality not gimmicks) แม้ว่าการ
สร้างสรรค์จะขึ้นอยู่กับความเป็นธรรมชาติ การลองเสี่ยง ลูกเล่น และความประหลาดใจแต่สิ่งส าคัญ
มากกว่าการใช้ลูกเล่นหรือท าตามความนิยมใหม่ก็คือประเด็นเรื่องคุณภาพ ความเป็นของแท้ดั้งเดิม
หรือนวัตกรรมและการตีความประเพณีเดิมเสียใหม่ 

๕) ใช้ทรัพยากรสร้างสรรค์เป็นตัวกระตุ้น (Use Creative resources as a catalyst
) ในขณะที่ยุทธศาสตร์พ้ืนฐานของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอาศัยการผลิตซ้ าทางวัฒนธรรมให้เป็น
สินค้า แต่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นั้นใช้กระบวนการที่จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ 
การใช้หัตถกรรมพ้ืนถิ่นเป็นฐานส าหรับประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะน าไปสู่นวัตกรรม
ในการผลิตของที่ระลึกซึ่งค าถามเหล่านี้จะช่วยท าให้เป้าหมายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แต่ละ
แห่งน าไปใช้ ใคร่ครวญถึงมรดกวัฒนธรรมของตนเองและแสวงหาวิถีทางใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งจะช่วย
เสริมศักยภาพเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้มากข้ึน และในขณะเดียวกันก็จะเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของการสร้างสรรค์ในพ้ืนที่ของตนเองเพ่ิมขึ้นด้วย 

กล่าวโดยสรุปว่า การทองเที่ยวของโลกมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและความเชื่อของประชาคมโลกมุ่งสู่การทองเที่ยวที่มีลักษณะของความสนใจ
เฉพาะทางมากขึ้น เช่น การท องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ตระหนักถึง
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน และการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ ส่งผลให้การ
ท่องเที่ยวเฉพาะทางมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้น จะเห็นว่าการท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์เป็นการ
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแนวโน้มการท่องเที่ยวของโลก แม้จะยังไม่มีกา รพยากรณ์จ านวน
นักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ที่ชัดเจน แต่สามารถกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นส่วนหนึ่งของ
การท่องเที่ยวโดยรวมนั้นจะมีบทบาทส าคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี 
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ลักษณะเฉพาะที่ท าให้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แตกต่างจากการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ตามแนวคิดของ Greg ได้สรุปไว้ ๖ ประเด็น คือ ๑) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยว
ที่เพ่ิมทักษะให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งการพัฒนาทักษะของนักท่องเที่ยวสามารถเกิดขึ้นได้จากการที่
นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว ๒) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีสินค้าหลัก คือ 
ทักษะและประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมที่เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว ประสบการณ์จะ
กลายเป็นสินค้า ๓) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนจากการขายทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้อง
ได้สู่ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องไม่ได้ เปลี่ยนจากการขายสินค้าที่เป็นวัตถุไปสู่การขายสินค้าที่
เรียกว่า “ประสบการณ์” ๔) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนจากสินค้าที่เป็นวัฒนธรรมระดับสูง
ไปสู่สินค้าที่เป็นวัฒนธรรมประจ าวันเพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ สัมผัสถึงความเป็นท้องถิ่นได้ 
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น โดยวัฒนธรรมระดับสูงเป็นวัฒนธรรมที่
นักท่องเที่ยวจ าเป็นจะต้องไปเยี่ยมชม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ อาคาร พระราชวัง ส่วนวัฒนธรรมประจ าวัน
จะเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริงที่มีอยู่ตามชนบทในวิถีชีวิตประจ าวัน เช่น ตลาดนัดท้องถิ่น 
ร้านอาหารพื้นฐาน สภากาแฟ เป็นต้น ๕) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนใน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริงโดยแต่ละกิจกรรมจะมีชาวบ้านท้องถิ่นคอยให้ค าแนะน าในการด าเนินกิจกรรม 
และ ๖) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ต้องมีความโดดเด่นแตกต่างกัน ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือ
สร้างเอกลักษณ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องการประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่มีความ
แตกต่างกัน ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวดังกล่าวถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่น เมื่อพิจารณา
ความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแบบเดิมกับการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ตามองค์ประกอบของการจัดการ
ท่องเที่ยว 

หากจะพิจารณาว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใดเข้าหลักเกณฑ์ของการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สามารถพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ๕ ข้อ คือ 

๑) เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ได้เลียนแบบใคร และเป็นต้นแบบอย่างแท้จริง 
(Originality) และมีความเป็นของแท้ดั้งเดิม (Authenticity) 

๒) มีการจินตนาการ (Imagination) และมีความจรรโลงใจ (Inspiration) ที่แสดง
ออกเป็นความคิดอย่างสร้างสรรค์ 

๓) มีองค์ความรู้ (Knowledge) แฝงไว้ด้วยศิลปะ (Arts) และกลิ่นอายของวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

๔) เกิดจากการฉลาดคิด (Ingenuity) กลายมาเป็นประดิษฐกรรม (Inventiveness) 
๕) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของคนในชุมชน (Intellectual Assets)  



 ๒๑ 

 

กระบวนการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีอยู่ ๕ หลักท่ีส าคัญ คือ 

 

 

ภาพที่ ๒.๑ กระบวนการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

นอกจากนี้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติใน ๒ ลักษณะ คือ 
ทั้งในเชิงพ้ืนที่และกระบวนการ 

๑) คุณสมบัติในเชิงพ้ืนที่ 
๑.๑) มีความโดดเด่นทางมรดกวัฒนธรรมและ/หรือธรรมชาติ หมายถึง การ

เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญอย่างเด่นชัดในด้านมรดกวัฒนธรรมหรือในทางธรรมชาติ 
๑.๒) ชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมตระหนักรู้คุณค่าของมรดกวัฒนธรรม/ธรรมชาติ

และพร้อมที่จะเป็นพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมายถึง ชุมชนหรือเจ้าของกิจกรรมต้องมีความ
มั่นใจ เข้าใจในคุณค่าของกิจกรรมที่ท าและพร้อมที่จะท าให้กิจกรรมดังกล่านั้นเป็นพ้ืนที่ของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าของบ้านและนักท่องเที่ยว 

๒) คุณสมบัติในเชิงกระบวนการ 
๒.๑) มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม หมายถึง ในกิจกรรมที่ได้

ท านั้นช่วยให้ผู้ร่วมท ากิจกรรมได้มีความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมของตัวเองได้
มากขึ้น 

๒.๒) มีกระบวนการที่นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของ
วัฒนธรรม หมายถึง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติใน
กิจกรรมนั้น ๆ  

๒.๓) มีกระบวนการที่น าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมรดกวัฒนธรรมในพ้ืนที่
และส่งเสริมให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพ้ืนที่ท่องเที่ยว หมายถึง ในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ 
ช่วยท าให้นักท่องเที่ยวได้มีความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้นในความส าคัญ ความเกี่ยวโยงของกิจกรรมพ้ืนที่
ท่องเที่ยวจากการลงมือปฏิบัติ 

๒.๔) สนับสนุนส่งเสริมให้มีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน หมายถึง กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัตินั้น เป็นส่วนหนึ่ง
ของการสนับสนุนให้เกิดความสมดุลของชุมชนในด้านต่าง ๆ  

๓) คุณสมบัติด้านคุณสมบัติอ่ืน ๆ  

การต่อยอด เพิ่มค่า หาจุดต่าง สร้างสรรค์ แบ่งปันชุมชน 



 ๒๒ 

 

๓.๑) สะท้อนความจริงแท้ (Authenticity) ความดั้งเดิม และความยั่งยืนของ
กิจกรรม หมายถึง เป็นกิจกรรมที่ยังคงรักษารูปแบบและเนื้อหาในลักษณะเดิมไว้ โดยไม่ได้ปรับเปลี่ยน
ความหมายและความส าคัญจนพ้นไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง 

๓.๒) สามารถน าเสนอความหมายของมรดกวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน หมายถึง 
เจ้าของกิจกรรมสามารถที่จะสื่อสาร ถ่ายทอดความหมาย, ความส าคัญของมรดกวัฒนธรรมของชุมชน
ให้เป็นที่เข้าใจและเป็นที่รับรู้ต่อนักท่องเที่ยว 

๓.๓) ฟ้ืนฟูและธ ารงมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น หมายถึง กิจกรรมที่ได้เสนอให้กับ
นักท่องเที่ยวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาหรือฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่สืบไป 

๓.๔) ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และทรัพยากรมนุษย์ได้รับการเชิดชูและ
ให้คุณค่า หมายถึง กิจกรรมที่ได้ด าเนินการนั้นมีส่วนช่วยให้เกิดความยั่งยืนในทรัพยากรทางวัฒนธรรม
และทางธรรมชาติและในขณะเดียวกันก็เป็นการยกย่องเชิดชูความรู้และผู้รู้ของชุมชน 

๓.๕) ชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมใช้ทรัพยากรเดิมที่มีอยู่ หมายถึง กิจกรรมที่
ด าเนินการนั้นใช้ทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่เป็นหลัก 

๓.๖) เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักท่องเที่ยวเข้าใจในจิตวิญญาณของพ้ืนที่ (Spirit of 
Place/ Sense of Place) หมายถึง กิจกรรมนั้น ๆ ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนที่
เพ่ิมมากข้ึน ลึกซึ้งข้ึนและสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมดังกล่าวเข้ากับความส าคัญของพ้ืนที่ 

๓.๗) สามารถตอบรับการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี หมายถึง กิจกรรมของพ้ืนที่
นั้น ๆ สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวให้มาท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ตลอดทั้งปี ไม่จ าเป็นต้องขึ้นกับช่วง
ระยะเวลาเทศกาล 

๓.๘) มีศักยภาพในการที่จะพัฒนาไปสู่ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและสากล
หมายถึง เป็นกิจกรรมที่พร้อมส าหรับการพัฒนาจากระดับชุมชนไปสู่การตอบรับกับการท่องเที่ยวใน
ระดับนานาชาติ และอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดี (Best Practice) ให้กับกิจกรรมอ่ืน ๆ ทั้งในระดับชาติ
และในนานาชาติ๓ 

สอดคล้องกับ “หัวใจ” ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  คือ “ความจริงแท-้ดั้งเดิม” 
(REAL) ที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้มรดกวัฒนธรรมของพ้ืนที่ท่องเที่ยวผ่านการมีประสบการณ์ตรงเพ่ือ
น าไปสู่ความเข้าใจ และชื่นชมจิตวิญญาณอันเป็นลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่อันจะน าไปสู่การเรียนรู้สิ่ ง
ใหม่ ๆ และเพ่ิมพูนศักยภาพของนักท่องเที่ยวอย่างไม่รู้สิ้นสุด ประกอบด้วย REAL ๑) Reciprocating 

                                           
๓ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, องค์ความรู้ว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: คู่มือและแนวทางปฏิบัติ, 

(องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน): มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๕๘), หน้า ๒๐๘-๒๐๙. 



 ๒๓ 

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม  ๒) Experiencing มีประสบการณ์ตรงในพ้ืนที่ท่องเที่ยว ๓) 
Appreciating ชื่นชมและเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่ และ ๔) Lifelong Learning เรียนรู้สิ่งใหม่เพ่ือ
เพ่ิมพูนศักยภาพของตนเองอย่างไม่สิ้นสุด 

กล่าวโดยสรุปว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) เป็นรูปแบบ
การท่องเที่ยวที่ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนได้พัฒนาหรือได้ใช้ศักยภาพหรือ
ความสามารถด้านแนวคิดสร้างสรรค์ของนักท่องเที่ยวเอง โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างมุ่งมั่นตั้งใจใน
วิถีทางและประสบการณ์เรียนรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท ากันอยู่เป็นประจ าของผู้คนในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ โดย
ที่นักท่องเที่ยวอาสาเข้าไปท าหรือเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้การวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวจากหัวใจของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ REAL การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม มีประสบการณ์ตรงในพ้ืนที่ท่องเที่ยว ชื่นชมและเข้าใจจิตวิญญาณ
ของพ้ืนที่ และเรียนรู้สิ่งใหม่เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพของตนเองอย่างไม่สิ้นสุด 

๒.๒.๓ Reciprocating แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (เรียนรู้)  
ในการจัดการความรู้ มีองค์ประกอบที่หลากหลาย แล้วแต่ทฤษฎีหรือตัวแบบ แต่สิ่งหนึ่งที่

ส าคัญมากและขาดไม่ได้คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ซึ่งสามารถท าได้หลาย
รูปแบบทั้งเวทีจริง (F๒F) และเวทีเสมือน (B๒B) ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราสามารถใช้รูปแบบหรือ
กระบวนการได้หลายรูปแบบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) คือ การที่กลุ่มคนที่มี
ความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน มารวมตัวกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยความสมัครใจ เพ่ือร่วม
สร้างความเข้าใจหรือพัฒนาแนวปฏิบัติในเรื่องนั้น ๆ  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้  การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประโยชน์จากความรู้ที่มีอยู่เป็นกระบวนการที่ความรู้ฝังลึก ถูก
แปลงเป็นความรู้ชัดแจ้ง กล่าวคือ ความรู้ส่วนบุคคลถูกแปลงไปสู่ความรู้ที่เป็นทางการหรือความรู้ที่
แสดงออกมาให้เห็นภายในองค์กร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการส าคัญของการจัดการ
ความรู้ หากคนในองค์กรขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแล้ว ความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวคนซึ่งการจัด 
การความรู้ต้องการให้เกิดการถ่ายทอดซึ่งกันและกันให้มากที่สุดก็จะไม่มีความหมายใด ๆ๔ ส่วนใหญ่
เป็นการที่กลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน มารวมตัวกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วย
ความสมัครใจ เพ่ือร่วมสร้างความเข้าใจหรือพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในเรื่องนั้น ๆ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงเป็นกิจกรรมการถ่ายโอนหรือเผยแพร่ความรู้จากบุคคล กลุ่มคน หรือองค์การ
ไปยังผู้ อ่ืน มีการระบุความรู้เชิงกลยุทธ์ การเข้าถึงความรู้ที่มีอยู่ เพ่ือที่จะถ่ายโอนความรู้และ

                                           
๔ ถวัลย์  มาศจรัส ,  นวัตกรรมการศึกษาชุด KM (Knowledge Management) , (กรุ งเทพ 

มหานคร: ธารอักษร, ๒๕๕๒), หน้า ๔๓. 



 ๒๔ 

 

ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่วนเวทีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เป็นการจัดประชุมหรือด าเนินกิจกรรมเป็นการจัดการประชุม หรือด าเนินกิจกรรมอย่างเป็น
กิจจะลักษณะ สม่ าเสมอ เพ่ือเป็นเวทีให้บุคลากรในองค์การมีโอกาสพบปะ พูดคุยกัน สามารถกระตุ้น
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้ ท าได้หลายลักษณะ ทั้งที่เป็นทางการ กึ่งทางการ และไม่
เป็นทางการ เช่น การสัมมนา การประชุมทางวิชาการที่จัดอย่างสม่ าเสมอ๕ มาเพ่ิมพูนความรู้ของ
ตนเองเพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนและพัฒนางาน องค์ประกอบหลักที่ส าคัญ ๆ ของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  (Knowledge Sharing)  มีอยู่ด้วยกัน ๓ องค์ประกอบ ได้แก่  ๑) คน (People)  เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งศูนย์รวมของความรู้ที่สมควรน าออกมาแบ่งปันเป็นอย่าง
ยิ่ง เป็นคนที่มีความรู้จากการปฏิบัติจริง และอยากจะมาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้นั้น ด้วยความ
เต็มใจ ๒) สถานที่ และบรรยากาศ  (Place) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะท าให้การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มีชีวิตชีวาและน่าสนใจ เพราะสถานที่และบรรยากาศที่ดี (สบาย ๆ ผ่อนคลาย) มี
ความเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มคน จะท าให้คนเหล่านั้นมาเจอกันพูดคุย ปรึกษา วิเคราะห์ปัญหา 
แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างสบายใจ และ ๓) สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
(Infrastructure) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ช่วยให้การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดได้ง่ายและ
สะดวกขึ้น เช่น กระดานส าหรับเขียน คอมพิวเตอร์ส าหรับการสรุปและจัดเก็บความรู้รวมถึงการ
แบ่งปัน (Share) หรือการส่งต่อข้อมูล 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าไปมีส่วนร่วมในประสบการณ์
ทางวัฒนธรรมอันเป็นลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีความจดจ า 
ประทับใจและในท้ายที่สุดจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพ้ืนที่ที่ได้ท่องเที่ยว ความผูกพันระหว่าง
นักท่องเที่ยวและเจ้าของบ้าน (Hosts and Guests) ผ่านประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่แท้จริง โดย
เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ศิลปะ และมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งจะน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง อันเป็นการสนับสนุนส่งเสริมก าร
สนทนาระหว่างวัฒนธรรมซึ่งจะช่วยพิทักษ์ รักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้สืบเนื่องต่อไป 
เมื่อประมวลคุณลักษณะต่าง ๆ โดยรวมของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ก็จะ
พบว่า เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณสมบัติซึ่งประกอบด้วย ผู้ท่องเที่ยวและเจ้าของบ้ านมีความ
ผูกพันระหว่างกัน  มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน/ส่งผ่าน-ส่งต่อประสบการณ์ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วัฒนธรรมหรือข้ามวัฒนธรรม ผ่านประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม โดยนักท่องเที่ยวเป็น

                                           
๕ พรทิพย์ อุดมสิน, “รูปแบบ และเครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร” หน่วย

ที่ ๒ ในการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร , (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔), หน้า 
๑๔. 



 ๒๕ 

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเป็นผู้ชม มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ของตนเองและมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจเรียนรู้ประสบการณ์ มีความจริงแท้ทั้งในกระบวนการการผลิตและผลิตภัณฑ์ 
ประสบการณ์จริง  มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ที่ท่องเที่ยว หรือชื่นชมและเข้าใจ 
“จิตวิญญาณของพ้ืนที่” และเป็นการท่องเที่ยวแบบจัดเตรียมไว้อย่างจ าเพาะเจาะจง  

กล่าวโดยสรุปว่า Reciprocating แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม คือ การเข้าใจในสิ่ง
เรียนรู้ เกิดการลงมือปฏิบัติ และเกิดความผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าของบ้าน ประกอบด้วย มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน, มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมหรือข้ามวัฒนธรรม, ให้คน
หลากหลายทักษะ หลากหลายวิธีคิดท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์, ความผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยว
และเจ้าของบ้าน และมีระบบเครือข่ายช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ 

๒.๒.๔ Experiencing มีประสบการณ์ตรงในพื้นที่ท่องเที่ยว (เข้าถึง) 

ประสบการณ์การท่องเที่ยว มีองค์ประกอบหลักด้วยกัน ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ 
๑) Functional Experiences องค์ประกอบของการท่องเที่ยว คือ ความพึงพอใจที่

นักท่องเที่ยวมีต่อการบริการ หรือการท่องเที่ยวที่ได้รับโดยค านึงถึงความคุ้มค่าของเงิน เช่น ด้าน
คุณภาพ ราคา การให้บริการของมัคคุเทศก์ และการบริการน าเที่ยว เป็นต้น  

๒) Social Experiences คือ คุณค่าที่นักท่องเที่ยวได้รับและได้มีส่วนร่วม ในการได้
ท าประโยชน์ให้กับสังคม เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการช่วยเหลือสังคม เป็นต้น  

๓) Emotion Experiences คือ ความรู้สึกและคุณค่าที่นักท่องเที่ยวได้รับเมื่อเลือก
มาท ากิจกรรมท่องเที่ยวแล้วรู้สึกว่ามีความแตกต่างจากท่ีอ่ืนที่เคยได้สัมผัสมา 

การตลาดเชิงประสบการณ์ไว้ว่าเป็นการรวมตัวกันของคุณลักษณะที่จับต้องได้  
(ความรู้สึก) และจับต้องไม่ได้ (สัญลักษณ์) และเป็นผลิตผลร่วมกันของผู้บริโภคและนักการตลาดใน
การสร้างเหตุการณ์ที่น่าประทับใจ มีความหมาย และเป็นที่จดจ า และยังกล่าวถึงอีกว่าประสบการณ์
สามารถเป็นคุณลักษณะที่สามารถจับต้องได้ หรือเป็นคุณลักษณะที่จับต้องไม่ได้ หรือเป็นทั้งสองแบบ
เลยก็ได้ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้๖ ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเป็นเหมือนการกระท าที่เกี่ยวข้องใน
การร่วมกันสร้างสรรค์ระหว่างผู้จัดหา และผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับคุณค่าเมื่อได้มีการเข้าไปร่วม 
และมีความทรงจ ากับเหตุการณ์ส่วนร่วมนั้น ๆ พวกเขาก าหนดลักษณะของประสบการณ์ของลูกค้าว่า
ประกอบไปด้วย ๕ มิติ ได้แก่ ชอบความแปลกใหม่ การเรียนรู้ ความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคล ความ

                                           
๖ Kwortnik, R. J. & Ross. W.T, “The Role of Positive Emotions in Experiential Decisions”, 

International Journal of Research in Marketing, Vol 24 (2007): 324-335. 



 ๒๖ 

 

ประหลาดใจ และการมีส่วนร่วม๗ การตลาดเชิงประสบการณ์สามารถสร้างความจดจ า ความเกี่ยวข้อง
และมักจะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า การดึงลูกค้าให้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องผ่านประสบการณ์อาจ
ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ชัดเจน ได้แบ่งประสบการณ์ออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ ประสบการณ์การรับ
สัมผัส (ประสาทสัมผัส) ประสบการณ์ทางอารมณ์ (ความรู้สึก) ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ (ความคิด) ประสบการณ์ทางกายภาพ พฤติกรรม และวิถีชีวิต (การปฏิบัติ) และประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับสังคมซึ่งเป็นผลให้เกิดความเกี่ยวข้องกับกลุ่มอ้างอิง หรือวัฒนธรรม (ความเก่ียวข้อง) โดย
เชื่อว่าเป้าหมายสูงสุดของการตลาดเชิงประสบการณ์ก็คือการสร้างประสบการณ์โดยรวมที่บูรณาการ
เอาแต่ละประเภทเข้าด้วยกัน ผนวกท้ังประสบการณ์การพักผ่อนและประสบการณ์ในการเดินทางและ
ท ากิจกรรมท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีความคาดหวังต่อประสบการณ์รวมจากทั้ง ๒ ด้าน
ดังกล่าว การสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวต้องมุ่งเน้นคุณภาพบริการทั้งการท่องเที่ยว และ
การพักผ่อนหย่อนใจ ทั้งนี้ในการสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวสามารถแบ่งได้เป็น ๓ ระยะ 
คือ ระยะก่อนการใช้บริการ (Before) ระหว่างการใช้บริการ (During) และหลังการใช้บริการ (After) 
ประสบการณ์ในกระบวนการก่อนการท่องเที่ยว (Before) เกิดจากจุดสัมผัส ได้แก่ การหาข้อมูลเพ่ือ
การวางแผนก่อนการเดินทางมาท่องเที่ยว การสร้างประสบการณ์ในเชิงบวก ทั้งตัวชี้วัดประสบการณ์
ทางกายภาพ ประสบการณ์ทางอารมณ์ของนักท่องเที่ยว และประสบการณ์เชิงการบริการ รูปแบบ  
อัตลักษณ์รอยยิ้มของคนไทยการเป็นเจ้าบ้านที่ดียังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกร่วมจนกระทั่งได้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม มีความสุขจนกระทั่งการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตซึ่งเป็นการจัดการการท่องเที่ยวที่ทรง
ประสิทธิภาพ 

กล่าวโดยสรุปว่า Experiencing มีประสบการณ์ตรงในพ้ืนที่ท่องเที่ยว คือ ประสบการณ์
ที่เกิดจากท่องเที่ยว และเกิดการเข้าถึงในพ้ืนที่ท่องเที่ยว ประกอบด้วย ประสบการณ์การรับสัมผัส 
(ประสาทสัมผัส) ประสบการณ์ทางอารมณ์ (ความรู้สึก) ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
(ความคิด) ประสบการณ์ทางกายภาพ พฤติกรรม และวิถีชีวิต (การปฏิบัติ) และประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับสังคมซึ่งเป็นผลให้เกิดความเก่ียวข้องกับกลุ่มอ้างอิง หรือวัฒนธรรม (ความเก่ียวข้อง) 

๒.๒.๕ Appreciating ชื่นชมและเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่ (สัมผัส)  
กระบวนการชื่นชม การสื่อสารเชิงบวก ความสุนทรียะ ประณีตละเอียดอ่อน และ

กระบวนการ Accreditation ควบคู่กัน ชื่นชมผ่านเรื่องเล่า น ามาสู่ความคิดฝัน รวมถึงเชื่อมั่นใน
ความสามารถของชุมชนที่เราท างานด้วยกระบวนการที่ท าให้ทุกคนให้การยอมรับและชื่นชม คนอ่ืน 

                                           
๗  Poulsson, S.  H.  G.  & Kale, S.  H, “ The experience economy and commercial 

experiences”, The Marketing Review, Vol 4 No 3 (2004): 324-335. 



 ๒๗ 

 

โดยที่ไม่รู้สึกที่ไม่ดี หรือแสดงการต่อต้าน หรือวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการในชั้นนี้ ทุกคนที่เข้าร่วมการ
ประชุมจะมีโอกาสในการแสดงออกได้อย่างทัดเทียมกัน ซึ่งจะท าให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ทั้งข้อเท็จจริง 
เหตุผล และความรู้สึกของตน ตลอดจนการแสดงออกในลักษณะต่าง ๆ ตามที่เป็นจริง เมื่อทุกคนได้
แสดงออกโดยได้รับการยอมรับจากคนอ่ืน ๆ จะท าให้ทุกคนมีความรู้สึกที่ดี มีความสุข มีความอบอุ่น 
และจะเกิดพลังร่วมขึ้นในระหว่างคนที่มาประชุมร่วมกัน เข้าใจในคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรมและ
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่การท่องเที่ยว, มีความจริงแท้ทั้งในกระบวนการการผลิต ผลิตภัณฑ์ และ
ประสบการณ์จริง ด้วยภูมิประเทศที่มีความแตกต่างสร้างสรรค์เรื่องราววิถีชีวิตผู้คนให้แนบแน่นกับ
แผ่นดินถิ่นก าเนิด ตามลักษณะของภูมิประเทศที่เป็นตัวก าหนด ทั้งในด้านของความเป็นอยู่ อาหาร
การกิน วัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น สานรวมเป็นความแข็งแกร่งของวิถีชุมชนที่ยั่งยืน
และยาวนานสืบทอดกันไปในสายธารแห่งอารยธรรมคนไทย การส่งเสริมให้ผู้คนในแต่ละท้องถิ่นได้
ตระหนักและภาคภูมิใจถึงความเป็นอัตลักษณ์ของตน ซึมซับและพร้อมจะบอกกล่าวเล่าขานเรื่องราว
ของท้องถิ่น ให้ผู้คนต่างแดนได้ศึกษาหามุมมองที่แตกต่างกันออกไป จนกลายมาเป็น “ความเข้าใจใน
ความต่าง” ท าอย่างไรให้นักเดินทางทั้งหลายเปิดใจพร้อมที่จะรับเรื่องราวแห่งวิถีที่แตกต่างให้เป็นวิถี
แห่งความงดงามของสายธารวัฒนธรรมที่น่าศึกษาเรียนรู้ และภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยร่วมกันไม่
ว่าจะมาจากภูมิภาคไหนก็ตาม ความตระหนักรู้ในคุณค่าของชุมชนโดยเจ้าของวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง 
ความรู้สึกของคนในชุมชนหรือเจ้าของวัฒนธรรมกับการให้ความส าคัญต่อพ้ืนที่นั้น ๆ ว่ามีคุณค่า ควร
ค่าแก่การรักษา หวงแหนเกิดเป็นความรัก ความภาคภูมิใจในคุณค่าวัฒนธรรมชุมชนอันเป็น
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นนั้น ๆ รวมถึงความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของคนในชุมชนใน
ฐานะที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมนั้น ๆ ในการบอกเล่าเรื่องราว การสื่อความหมายแก่ผู้มาเยือน โดยตัว
บ่งชี้ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า คนในชุมชนหรือเจ้าของวัฒนธรรมเป็นกลไกส าคัญยิ่งต่อการเป็นตัว
ขับเคลื่อนความเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดวิถีชุมชนสู่สายตาของนักท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนมีส่วนส าคัญต่อการสร้างความเข้าใจและประเมินความคิดสร้างสรรค์ของเมือง
และชุมชนในพื้นท่ีนั้น ๆ๘ อีกด้วย 

กล่าวโดยสรุปว่า Appreciating ชื่นชมและเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่ เป็นการสัมผัส
และตระหนักในคุณค่าของพ้ืนที่ท่องเที่ยว ประกอบด้วย เข้าใจในคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรมและ
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่การท่องเที่ยว, มีความจริงแท้ทั้งในกระบวนการการผลิต ผลิตภัณฑ์ และ
ประสบการณ์จริง, ไม่ท าลายคุณค่าของชุมชน และวิถีชีวิต และมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างความ
ประทับใจ ท าให้จดจ าและเกิดความเข้าใจในท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

                                           
๘ ยุพิน อุ่นแก้ว และโชคชัย สุเวชวัฒนกูล, “การพัฒนาตัวบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์”, วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐): ๑๐. 



 ๒๘ 

 

๒.๒.๖ Lifelong Learning เรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองอย่างไม่
สิ้นสุด (ลงมือท า)  

การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) ของคนในชุมชน หรือคนไทยในอนาคต ก็
น่าจะเป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสมโดยเน้นไปที่แนวทางของการพัฒนาคนในชุมชนหรือสังคมให้เต็ม
ศักยภาพ มีความพร้อมที่จะใช้ความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิต ภายใต้รูปแบบของการเรียนรู้
ที่ยืดหยุ่น และหลากหลาย แนวคิดการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ( Community-based 
Education) เป็นการศึกษาที่เติมเต็มชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้าน พร้อมทั้ งเป็นการพัฒนา
ความสัมพันธ์ของสมาชิกชุมชน ภาพของการจัดการศึกษาในอนาคตจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นไปใน
รูปแบบของการสร้างการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับการด าเนินชีวิตที่มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของบุคคลและชุมชน๙ เป็นเนื้อหาที่มีความทันสมัยซึ่งหมายถึง เท่าทันกับ
สถานการณ์ที่ชุมชนเผชิญอยู่ สามารถน าไปใช้ได้ในการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง มี
กิจกรรมที่เน้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจาก
การประยุกต์ใช้ความรู้จากประสบการณ์จริง แนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จัดเป็นเครื่องมือ
ที่ส าคัญต่อการสร้างการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเน้นไปที่การที่นักท่องเที่ยวให้มีประสบการณ์
ร่วมกับชุมชน เพ่ือเข้าถึงความเป็นแก่นแท้ดั้ง เดิม และสร้างจิตส านึกในการร่วมเรียนรู้ต่อ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนที่ตนไปเที่ยวชม ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีการต่อ
ยอด/พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กล่าวโดยสรุปว่า Lifelong Learning เรียนรู้สิ่งใหม่เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพของตนเองอย่าง
ไม่สิ้นสุด เป็นการลงมือท า และมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย การเคารพกฎ กติกา 
ประเพณีปฏิบัติของคนในพ้ืนที่ท่องเที่ยว, นักท่องเที่ยวมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ของ
ตนเอง มีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกับเจ้าของพ้ืนที่ การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม และการแสวงหาประสบการณ์ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แท้จริงของ
นักท่องเที่ยว  

หัวใจส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม, การมีประสบการณ์ตรงในพ้ืนที่ท่องเที่ยว, การชื่นชมและเข้าใจจิต
วิญญาณของพ้ืนที่ และการเรียนรู้สิ่งใหม่เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพของตนเองอย่างไม่สิ้นสุดภายใต้การเปิด
โอกาสให้กับนักท่องเที่ยวได้ “เรียนรู้” “เข้าถึง” ผ่านการ “สัมผัส” และ “ลงมือท า” โดยมีเป้าหมาย
ของการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่พร้อมจะรับนักท่องเที่ยวให้เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวีถีชีวิต 

                                           
๙ Baggs, J.  G.  & Schmitt M.  H. , “End-of-Life Decisions in adult Intensive care:  Current 

research base and directions for Future”, Nursing Outlook, Vol 41 No 3 (2000): 158-164.  



 ๒๙ 

 

ศิลปหัตถกรรม และมรดกวัฒนธรรมที่มีความน่าสนใจ จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด เกี่ยวกับ
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ สามารถแสดงตัวแปร และดัชนีของตัวแปร ได้ตาม
ตาราง ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๑  ตัวแปร ดัชนี และตัวชี้วัด ส าหรับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
ตัวแปร ดัชน ี ตัวชี้วัด 

การจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรม

(Reciprocating) 

๑. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน 
๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม 
๓. ให้คนหลากหลายทักษะ หลากหลายวิธีคิดท างาน 

  ๔. ความผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของบา้น  
  ๕. มีระบบเครือข่ายช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ 

   

 การมีประสบการณ์ตรงใน
พื้นที่ท่องเที่ยว 

(Experiencing) 

๑. ประสบการณ์การรับสัมผสั (ประสาทสัมผสั)  
๒. ประสบการณ์ทางอารมณ์  
๓. ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  

  ๔. ประสบการณ์ทางกายภาพ พฤติกรรม  
  ๕. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับสังคม 
   

 การชื่นชมเข้าใจจิต
วิญญาณของพื้นที่ 
(Appreciating) 

๑. เข้าใจในคุณค่าทางสงัคม วฒันธรรม 
๒. เข้าใจสภาพแวดล้อมของพื้นที่การท่องเที่ยว 
๓. มีความจริงแท้ทั้งในกระบวนการการผลิต 

ผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์จริง 
  ๔. ไม่ท าลายคุณค่าของชุมชน และวิถีชีวิต  
  ๕. มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างความประทบัใจ ท า

ให้จดจ าและเกิดความเข้าใจในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
   

 การเรียนรู้สิ่งใหม่ 
(Lifelong Education) 

๑. ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  
๒. นักท่องเที่ยวมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการ

สร้างสรรค์ของตนเอง 
 ๓. การมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจร่วมกับเจ้าของ

พื้นที่  
  ๔. การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดจากภูมิ

ปัญญาท้องถิน่ที่มีอยู่เดิม 
  ๕. การแสวงหาประสบการณ์ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมที่แท้จริงของนักท่องเที่ยว 



 ๓๐ 

 

ผู้วิจัยจึงขอสรุปตัวแปรที่ได้จากการสังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยใน
บริบทการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างสมการเพ่ือสร้างโมเดลการวัด 
(Measurement Model) ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒.๒    การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ท่ีได้จากการวิเคราะห์แนวคิด 
 

๒.๒ องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

ในการศึกษาวิจัย “การพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ใน
จังหวัดนครสวรรค์” ผู้วิจัยก าหนดกระบวนการในการทบทวนวรรณกรรมโดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทต่าง ๆ โดยข้อมูลที่น ามาสังเคราะห์แต่ละ
เรื่องให้ข้อค้นพบแต่ละมุมของปรากฏการณ์ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา และเมื่อน าผลการวิจัยมา
สังเคราะห์รวมกัน ท าให้ผลการสังเคราะห์ที่ได้รับจะมีความกว้างขวางและลุ่มลึกมากกว่าที่จะได้รับ
จากงานวิจัยแต่ละเรื่อง๑๐ เพ่ือสังเคราะห์เป็นโมเดลโครงสร้าง (Structural Model)  

๒.๒.๑ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เริ่มตั้งแต่ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิก และปัจจัยด้าน
การเมืองท้องถิ่นมีส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน โดยชุมชนมีอิทธิพลทางบวกต่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
โดยผ่านการจัดการด้านพ้ืนที่และฐานทรัพยากรการท่องเที่ยว กระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม 

                                           
๑๐ Cooper, H. & Lindsay, J.J, “Research Synthesis and Meta-Analysis”, In Bickman, L. & 

Rog, D. J.  (eds. ) , Handbook of Applied Social Research Methods, (California:  Sage Foundation, 
1997), pp. 315-337. 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขา้มวัฒนธรรม 

การจดัการทอ่งเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค ์

การชืน่ชมและเข้าใจจติวิญญาณของพื้นที ่

การเรียนรู้ส่ิงใหม่ 

การมีประสบการณ์ตรงในพื้นที่ท่องเท่ียว 



 ๓๑ 

 

โดยต้องส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง จากการทบทวนวรรณกรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๒ การวิเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่ส่งผลต่อการ 
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

 

ที่ 
 

ผู้วิจัย / นักคิด 
การสังเคราะหต์ัวแปร 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

๑ ศุภมาส แหวนวิเศษ และ
เจริญชัย เอกมาไพศาล 
(๒๕๖๐) 

√ √ √       √         

๒ กฤติยา  สมศิลา (๒๕๖๑) √   √ √ √ √   √         
๓ นราวดี บวัขวัญ (๒๕๕๕) √    √ √  √  √         
๔ อานนท์ สีดาเพ็ง (๒๕๕๙) √     √ √  √          
๕ วันชัย พวงเงิน และคณะ

(๒๕๖๐) 
     √  √ √ √         

๖ ประพันธ์พงษ ์ชิณพงษ์ 
(๒๕๖๐) 

 √   √ √    √    √     

๗ เจนจีรา อกัษรพิมพ ์(๒๕๖๐) √   √      √  √       
๘ ลักษณา เกยุราพันธ์ และ

คณะ (๒๕๕๙) 
√      √ √  √     √ √ √  

๙ ปวีณา งามประภาสม 
(๒๕๕๙) 

√    √  √       √     

๑๐ พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์, 
ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ 
และอารี ผสานสินธุวงศ์ 
(๒๕๖๐) 

√     √   √ √         

๑๑ ปฐม หงสส์ุวรรณ และนิ่ม
นวล  จันทรุญ (๒๕๖๐) 

√    √ √    √         

๑๒ ธณัศวัล กุลศรี และสถาพร 
มงคลศรีสวัสดิ์ (๒๕๕๙) 

√    √    √  √        

๑๓ วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์ 
(๒๕๕๕) 

√    √ √ √ √           

๑๔ กรกช ตราชู และคณะ 
(๒๕๖๐) 

     √ √ √ √ √     √    

๑๕ โศจิลักษณ์  กมลศักดาวกิุล 
(๒๕๕๖) 

    √ √   √      √    

๑๖ คมพล สุวรรณกูฏ และคณะ
(๒๕๕๙) 

√     √  √ √      √    

 



 ๓๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๒ การวิเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่ส่งผลต่อการ 
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (ต่อ) 

 

ที่ 
 

ผู้วิจัย / นักคิด 
การสังเคราะหต์ัวแปร 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

๑๗ กันตภณ แก้วสง่า และ
นิศาชล จ านงศรี (๒๕๕๘) 

√    √     √   √      

๑๘ นพพร จันทรน าช ูและคณะ
(๒๕๖๐) 

    √ √ √ √  √    √ √    

๑๙ รพีพรรณ จันทับ และลินจง 
โพชารี (๒๕๕๙) 

     √   √   √   √   √ 

๒๐ Mc. Kinsey Adhikary 
(๑๙๙๕) 

√      √  √   √   √   √ 

  

๑๔
 

๒ ๑ ๒ ๑๐
 

๑๓
 

๘ ๗ ๙ ๑๒
 

๑ ๓ ๑ ๓ ๗ ๑ ๑ ๒ 

 

หมายเหตุ: การอธิบายคุณลักษณะของตัวแปร 
A - การส่งเสริม สนับสนุนจากผู้มีส่วนร่วม/การมีส่วนร่วม/การวางแผนของผู้รับผิดชอบแหล่ง 
ท่องเที่ยว B - การติดต่อสื่อสาร/การประสานการพัฒนาการท่องเที่ยว  C – การเมืองท้องถิ่น D – 
ภาวะผู้น า E – เครือข่าย/องค์กร F – การระดมทรัพยากร/แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/สิ่งแวดล้อม 
/ด้านพ้ืนที่และฐานทรัพยากรการท่องเที่ยว/การจัดการด้านทรัพยากรท่องเที่ยว/การบริหารจัดการ
พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว/สิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว/ด้านการจัดการ G – ทักษะและความรู้ /
กระบวนการเรียนรู้ H – กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม I – การบริการท่องเที่ยว/ความสามารถใน
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว/สิ่งอ านวยความสะดวก/คุณภาพการให้บริการ/ที่พัก/กลยุทธ์การจัดการ J 
– การตลาด/การประชาสัมพันธ์/การจัดเตรียมข้อมูลคู่มือบริการ ข่าวสารการท่องเที่ยว  K – ด้าน
การเงินและทรัพยากร L – โครงสร้างการบริหาร M – นักท่องเที่ยว N – การฝึกอบรม/การพัฒนา
ศักยภาพ O – ชุมชน/คนในชุมชน P – การสร้างสรรค์ Q – การอนุรักษ์/การตระหนัก/ผลกระทบที่
ไดร้ับ (บวก/ลบ) /การปลูกฝังจิตส านึก R – การแบ่งปัน 

เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการสังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยใน
บริบทปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ พบว่า มีการให้น้ าหนักใน
ประเด็นด้านการมีส่วนร่วม (การระดมทรัพยากร/แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/สิ่งแวดล้อม/ด้าน
พ้ืนที่และฐานทรัพยากรการท่องเที่ยว/การจัดการด้านทรัพยากรท่องเที่ยว/การบริหารจัดการพ้ืนที่
แหล่งท่องเที่ยว/สิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว/ด้านการจัดการ) ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว (การ
ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้มีส่วนร่วม/การมีส่วนร่วม/การวางแผนของผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว) และ
ด้านการตลาด (การตลาด/การประชาสัมพันธ์) มาเป็น ๓ อันดับแรก แต่ในขณะเดียวกันด้านบริการ



 ๓๓ 

 

และความปลอดภัย และด้านการเรียนรู้มีความถี่ในระดับรองลงมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
องค์ประกอบของมาตรฐานของการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ก าหนด เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพ่ือการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยที่ประชาชนมีส่วนร่วมและสร้างการยอมรับกับผู้ที่เกี่ยวข้องการ
สังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยเลือกในระดับความถ่ีสูงสุด ๓ ระดับแรก พบว่า 

ตารางท่ี ๒.๓ การสังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่ส่งผลต่อการ 
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 

 
ที่ 

รายละเอียดตัวแปร  
ความถี่ 

 
ชื่อตัวแปรใหม่ รหัส รายละเอียด 

๑ A การส่งเสริม สนบัสนุนจากผู้มีสว่นร่วม / 
การมีส่วนร่วม / การวางแผนของ
ผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว 

๑๔ การมีส่วนร่วม 

     
๒ F การระดมทรัพยากร / แหล่งท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม / สิ่งแวดล้อม / ด้านพื้นที่และ
ฐานทรัพยากรการท่องเที่ยว / การจัดการ
ด้านทรัพยากรท่องเที่ยว / การบริหาร
จัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว / สิ่งดึงดูดใจ
ในการท่องเที่ยว / ด้านการจัดการ 

๑๓ ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

     
๓ J การตลาด / การประชาสัมพันธ์ ๑๒ การตลาด 

 

ผู้วิจัยจึงขอสรุปตัวแปรที่ได้จากการสังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยใน
บริบทปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างสมการโครงสร้างตาม
ตัวแปรแฝงภายนอกที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายใน ดังนี้ 

 

 

 

 



 ๓๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒.๓  Structural Model ที่ได้จากการสังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัย 

 

๒.๒.๒ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 

ชุมชนท่องเที่ยวแต่ละชุมชนมีบริบทของสภาพพ้ืนที่ กิจกรรม และรายละเอียดที่แตกต่าง
กัน ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ส าคัญมากเนื่องจากประชาชนเป็นเจ้าของท้องถิ่น มีศิลปวัฒนธรรมเป็น
ของตนเองและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้ว จึงสามารถที่จะน า มา
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างรายได้เสริม
ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการเริ่มจากความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 
ซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นเป็นองค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนด้วย  
การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และความต้องการ เพ่ือเจรจาหาข้อตกลงร่วมในการบริหารจัดการพ้ืนที่ของชุมชน ลดข้อ
ขัดแย้งจากความแตกต่างของความคิดและคุณค่า นอกจากนี้การที่ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นจะก่อให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันและให้การสนับสนุนในการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบคิดของชุมชนที่เคยหวังรับการ
ช่วยเหลือจากรัฐหรือหน่วยงานภายนอกมาเป็นการพ่ึงตนเอง ดังนั้นการมีส่วนร่วมของชุ มชนใน
ระดับสูงและกว้างขวางมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการจัดการชุมชนและเมืองที่ยั่งยืน 

 

 

 

การมสี่วนร่วม 

ทรัพยากร 
การท่องเท่ียว การจัดการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนเชิงสร้างสรรค ์

การตลาด 



 ๓๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ ๒.๔  แนวคิดการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน๑๑ 

 

๑) ชุมชนต้องมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านพ้ืนที่ และสิ่งดึงดูใจ และ
สามารถเข้าถึงได้ หรือไม่รับความเห็นชอบให้เข้าไปด าเนินการจัดบริการท่องเที่ยวได้ 

๒) ต้องมีตลาดการท่องเที่ยวอยู่แล้วในพ้ืนที่ หรือบริเวณใกล้เคียง หรือมีโอกาส
ที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือน 

๓) ชุมชนต้องมีองค์กรรองรับส าหรับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน 

๔) ชุมชนต้องมีทักษะ และความรู้ในการจัดการท่องเที่ยวในประเด็นต่าง ๆ 
เช่น การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว การจัดการระบบการเงิน การบัญชี การให้บริการที่เกี่ยวข้อง 
เช่น มัคคุเทศก์ ที่พัก อาหาร การตลาด การประชาสัมพันธ์ และการติดต่อประสานงาน เป็นต้น 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพ่ือค้นหาคุณลักษณะของปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมที่
มีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ พบว่า 

 

 

                                           
๑๑ ดรรชนี เอมพันธ์ และเรณุกา กลับสุข, “การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน” ในเอกสาร

การสอนชุดวิชา การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน หน่วยที่ ๙-๑๕, (นนทบุรี: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔), หนา้ ๑๔-๑๕. 

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน

ท้องถ่ิน 

ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

ไม่เสื่อมโทรม 

ความต้องการและศักยภาพ 

ของชุมชน

ประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน 

คุณภาพชีวิตที่ดี

คุณภาพของประสบการณ์ท่องเที่ยว 

ที่มีคุณค่า 



 ๓๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๔ การวิเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทองค์ประกอบของการ 
มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว 

 

 

ที ่
 

ผู้วิจัย / นักคิด การสังเคราะห์ตัวแปร 
A B C D E F G H I J 

๑ ศุภมาส แหวนวิเศษ และเจริญชัย เอกมาไพศาล (๒๕๖๐)     √ √  √   
๒ กฤติยา  สมศิลา (๒๕๖๑)   √ √ √      
๓ นราวดี บัวขวัญ (๒๕๕๕)   √   √     
๔ อานนท์ สีดาเพ็ง (๒๕๕๙) √ √ √ √       
๕ เจนจีรา อักษรพิมพ์ (๒๕๖๐)   √  √  √    
๖ ลักษณา เกยุราพันธ์ และคณะ (๒๕๕๙)   √  √     √ 
๗ ปวีณา งามประภาสม (๒๕๕๙) √ √ √      √  
๘ พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์, ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ และอารี 

ผสานสินธุวงศ์ (๒๕๖๐) 
√ √ √  √      

๙ ปฐม หงส์สุวรรณ และนิ่มนวล จันทรุญ (๒๕๖๐)  √ √  √  √    
๑๐ ธณัศวัล กุลศรี และสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ (๒๕๕๙) √  √ √ √    √  
๑๑ วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์ (๒๕๕๕) √ √ √ √ √      
๑๒ คมพล สุวรรณกูฏ และคณะ (๒๕๕๙) √ √ √  √      
๑๓ กันตภณ แก้วสง่า และนิศาชล จ านงศรี (๒๕๕๘)  √ √ √  √ √    
๑๔ Adhikary Mc. Kinsey (๑๙๙๕)   √    √  √  

  ๖ ๗ ๑๓ ๕ ๙ ๓ ๔ ๑ ๓ ๑ 

 

หมายเหตุ: การอธิบายคุณลักษณะของตัวแปร 
A – คิด/เสนอแนะ B – วางแผน C – ปฏิบัติ/กระบวนการมีส่วนร่วม/รูปแบบการมีส่วนร่วม/
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ D – ประเมินผล E – รับผลประโยชน์/รับผิดชอบ F - ส่งเสริมสนับสนุน/ผู้มี
ส่วนร่วม G - ติดต่อสื่อสาร/ประสานงาน H – การเมืองท้องถิ่น I – ตัดสินใจ J – ประชาสัมพันธ์/
การตลาด 

การสังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทองค์ประกอบของการมีส่วน
ร่วม โดยเลือกในระดับความถ่ีสูงสุด ๔ ระดับแรก พบว่า 

 

 



 ๓๗ 

 

ตารางท่ี ๒.๕ การสังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทการมีส่วนร่วม 
 

 
ที่ 

รายละเอียดตัวแปร  
ความถี่ 

 
ชื่อตัวแปรใหม่ รหัส รายละเอียด 

๑ C ปฏิบัติ / กระบวนการมีส่วนร่วม ๑๓ ร่วมท า  
     
๒ E รับผลประโยชน์ / รับผิดชอบ ๙ ร่วมรับผลประโยชน ์
     
๓ B วางแผน ๗ ร่วมวางแผน 
     
๔ A คิด / เสนอแนะ ๖ ร่วมคิด 
     

 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินการจัดการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เกิดขึ้นในระดับ
ปฏิบัติการ จากการเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างพร้อมเพรียง ความรับผิดชอบในหน้าที่ 
รวมถึงความกระตือรือร้นในการจัดการท่องเที่ยว๑๒ โดยต้องค านึงองค์ประกอบในด้านพ้ืนที่ การ
จัดการ การก าหนดกิจกรรมและกระบวนการ๑๓ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทั้งการวางแผน 
การตัดสินใจ การปฏิบัติรวมถึงการรับผลประโยชน์ร่วมกัน๑๔ ผู้วิจัยจึงขอสรุปตัวแปรที่ได้จากการ
สังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทองค์ประกอบการมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างโมเดล
การวัด (Measurement Model) ดังนี้ 

 

 

                                           
๑๒ เจนจีรา อักษรพิมพ์, “กลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบยั่งยืนในจังหวัดนครราชสีมา”, 

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ปีที่ ๑๒ 
ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐): ๑๔๕-๑๔๘. 

๑๓ ลักษณา เกยุราพันธ์ และคณะ, “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวส าหรับการเรียนรู้วิถีเกษตรเพื่อ
ยกระดับศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดกาญจนบุรี ”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒน
ศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๘), หน้า ๑๗๑. 

๑๔ ปวีณา งามประภาสม, “ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา
จัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเมาะหลวง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา 
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑๖ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙): ๗๘. 



 ๓๘ 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๒.๕   องค์ประกอบการมีส่วนร่วมที่ได้จากการสังเคราะห์แนวคิดและข้อค้นพบจากผลงานวิจัย 

องค์ประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด้วย 
๑) ร่วมท า 
ประชาชนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ เต็มก าลัง ความรู้ ความสามารถของ

ตนเอง ออกแรงในการท ากิจกรรมโครงการ ด าเนินงานตามแผนเพ่ือมุ่งบรรลุเป้าหมายของกลุ่มที่
ก าหนดไว้ด้วยความร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสนับสนุนทุน๑๕ การสนับสนุนทางด้านทรัพยากร การเข้าร่วม
ในการบริหาร และการประสานขอความร่วมมือ๑๖ 

ขณะเดียวกันคนในชุมชนหรือท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในการท าได้ ๓ รูปแบบ คือ 
(๑) การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร ซึ่งสามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบ 

ได้แก่ สละแรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลข่าวสาร ทั้งหมดนี้ถือเป็นแหล่งทรัพยากรหลักท่ีส าคัญ
ซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นที่สามารถน ามาใช้เพ่ือพัฒนาโครงการ การส่งเสริมโดยใช้แรงงานในท้องถิ่นเป็นสิ่งที่
ดี การบริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ์และอ่ืน ๆ เป็นการแสดงให้เห็นทิศทางที่ชัดเจนของการมีส่วนร่วม 
สิ่งส าคัญของการมีส่วนร่วมนี้ คือ การรู้ว่าใครเป็นผู้สนับสนุนและท าอย่างไรโดยวิธีการสมัครใจ การ
ได้รับค่าตอบแทนหรือโดยการบีบบังคับ การสนับสนุน เรื่องทรัพยากรบ่อยครั้งที่พบว่ามีความไม่เท่า
เทียมกันและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 

(๒) การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงานคนในท้องถิ่นสามารถรวมตัว
กันในการปฏิบัติงานโดยการเป็นลูกจ้างหรือสมาชิกทีมที่ปรึกษาหรือเป็นผู้บริหารโครงการ เป็นสมาชิก
อาสา ซึ่งท าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมของโครงการ มีการฝึกอบรมให้รู้เทคนิคการปฏิบัติงานใน  
                                           

๑๕ ศุภมาส แหวนวิเศษ และเจริญชัย เอกมาไพศาล, “ปัจจัยแห่งความส าเร็จในกระบวนการการมีส่วน
ร่วมของชุมชนต้นแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาต าบลน้ าเช่ียว จังหวัดตราด”. 
วารสารธรรมศาสตร์, ปีท่ี ๓๖ ฉบับท่ี ๑ (๒๕๖๐): ๗๑. 

๑๖ Cohen, J.M. and Uphoff, N.T., Rural Development Participation, (New York: Concept 
and Measures for Project Design Implementation and Evaluation, 1978), p. 179. 

ก
ารมี 

ร่วมท า 

การมสี่วนร่วม 

ร่วมวางแผน 

ร่วมคิด 

ร่วมรับผลประโยชน ์



 ๓๙ 

 

โครงการส าหรับผู้เข้ามาบริหารหรือประสานงานวิธีนี้นอกจากจะเพ่ิมความไว้วางใจให้กับคนในชุมชน
หรือท้องถิ่นแล้ว ส่วนหนึ่งยังช่วยให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาของตนเอง อีกทั้งยังท าให้เกิดการ
สื่อสารข้อมูลภายในและได้รับค าแนะน าซึ่งเป็นปัญหาของคนในท้องถิ่นตลอดจนผลกระทบที่ได้รับเมื่อ
โครงการเข้ามา 

(๓) การมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือ ทั้งนี้การขอความร่วมมือไม่จ าเป็นต้องมี
ผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เป็นพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าผลเสียที่ตามมาหลังจากน าโครงการ
เข้ามาและผลที่เกิดกับคนในชุมชนหรือท้องถิ่นที่เข้าร่วมในโครงการ 

กล่าวโดยสรุปว่า การมีส่วนร่วมในการลงมือท า ( Implementation) เป็นขั้นการน า
โครงการไปปฏิบัติร่วมกันเพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ประกอบด้วย การสนับสนุน
ทางด้านทรัพยากร การร่วมกิจกรรม การประสานขอความร่วมมือ การด าเนินงานตามแผนงาน การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

๒) ร่วมรับผลประโยชน์ 
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานและมีผลในทางเศรษฐกิจที่ไม่ควร

มองข้าม การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์แบ่งได้ ๓ รูปแบบ คือ 
๒.๑) ผลประโยชน์ด้านวัตถุ ถือเป็นความต้องการข้ันพื้นฐานของบุคคล เช่น เป็นการ

เพ่ิมการบริโภค รายได้ และทรัพย์สิน แต่สิ่งเหล่านี้อาจจะท าให้การสรุปข้อมูลล้มเหลวทั้งนี้ควร
วิเคราะห์ให้ได้ว่าใครคือผู้มีส่วนร่วมและด าเนินการให้เกิดข้ึน 

๒.๒) ผลประโยชน์ด้านสังคม ถือเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณะ ได้แก่ 
บริการหรือความพึงพอใจในระบบสาธารณูปโภค การเพ่ิมโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้รูปแบบการ
ผสมผสานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับคนยากจน ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ทั้งในเรื่องปริมาณ การแบ่งผลประโยชน์ และคุณภาพบริการและความพึงพอใจ 

๒.๓) ผลประโยชน์ด้านบุคคล ถือเป็นความปรารถนาที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มหรือ
ได้รับการคัดเลือกเข้ามา เป็นความต้องการอ านาจทางสังคมและการเมืองโดยผ่านความร่วมมือใน
โครงการ ผลประโยชน์ส าคัญที่ได้จากโครงการมี ๓ อย่าง คือ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง อ านาจทาง
การเมือง และความรู้สึกว่าตนเองท างานมีประสิทธิผล การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ควรศึกษาผลเสีย
ที่จะเกิดข้ึนตามมาภายหลังด้วย เพราะอัตราการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์มีความแตกต่างกัน และจะ
เป็นข้อมูลที่ส าคัญในการวางนโยบายหลักที่เกี่ยวข้องว่าจะให้ใครมีส่วนร่วม ทั้งนี้หากผลที่ออกมา
ตรงกันข้ามกับความคาดหวังจะได้แก้ไขเพ่ือหาแนวทางท่ีมีความเป็นไปได้ในการวางรูปแบบใหม่๑๗ 

                                           
๑๗ Cohen, J.M. and Uphoff, N.T., Rural Development Participation, p. 178. 



 ๔๐ 

 

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นอกจาก
ความส าคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึงการกระจาย
ผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย ผลประโยชน์ของโครงการนี้รวมทั้งผลที่เป็นประโยชน์ทางบวกและผลที่
เกิดขึ้นในทางลบที่เป็นผลเสียของโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและสังคมด้วย 
ผลประโยชน์อาจไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ในรูปของเงิน วัตถุ สิ่งของ แต่อาจเป็นความสุขสบาย ความพอใจ
ในสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ได้๑๘ ตลอดกระบวนการตัดสินใจมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อมูลข่าวสารระหว่างรัฐและประชาชนอย่างจริงจัง เป้าหมายคือ การท างานร่วมกับประชาชนเพ่ือ
สร้างความม่ันใจว่า ความต้องการและความคิดเห็นของประชาชนจะได้รับการพิจารณา๑๙ 

กล่าวโดยสรุปว่า การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) เป็นขั้นตอนที่
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการพัฒนาหรือยอมรับ ผลประโยชน์อันเกิด
จากการพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจ ประกอบด้วย การได้รับความสะดวก สบายจากการบริการของ
ภาครัฐ ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก สา
มารสร้างรายได้จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของชุมชน ร่วมด าเนินธุรกิจ และความพอใจใน
สภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  

๓) ร่วมวางแผน 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงานว่าจะจัดกิจกรรม โครงการ การแบ่งหน้าที่ การ

จัดหาและบริหารงบประมาณ มีความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลที่จะ
เกดิขึ้นจากการด าเนินการโครงการเหมาะที่จะใช้ส าหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
และมีข้อโต้แย้งมาก๒๐ ในการวางแผนจัดการเตรียมความพร้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเที่ยว ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประจ าปี และเปิดโอกาสให้คนใน
ชุมชนร่วมตัดสินใจก าหนดวัตถุประสงค์กฎระเบียบ และแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับบริบท
ของชุมชน๒๑ 

                                           
๑๘ อรทัย ก๊กผล, การบริหารปกครองสาธารณะ: การบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ ๒๑, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 

(ปทุมธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ๒๕๕๖), หน้า ๙๘-๑๐๐. 
๑๙ United Nation, “Popular Participation as a Strategy for Promoting Community Level 

Action and Nation Development Report of The Meeting for The Ad hoc Group of Expert” , 
Department of Internation Economic and Social Affair, (New York: United Nation, 1981), p. 124. 

๒๐ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล, ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Democracy), (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๘), หน้า ๒๙-๓๐. 

๒๑ ถวิลวดี บุรีกุล, การมีส่วนร่วม แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ , (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
พระปกเกล้า, ๒๕๔๘), หน้า ๒. 



 ๔๑ 

 

รูปแบบของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผน ๕ รูปแบบ ดังนี้  
(๑) การรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ  
(๒) การวิเคราะห์หรือสรุปปัญหา 
(๓) การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
(๔) ด าเนินการแก้ไขปัญหา 
(๕) ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา และ

ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น๒๒ 

กล่าวโดยสรุปว่า การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Planning) การจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา การจัดล าดับความส าคัญ ก าหนดเป้าหมาย ก าหนดการ
ใช้ทรัพยากร และติดตามประเมินผลความส าเร็จของโครงการเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงให้
โครงการมีประสิทธิภาพและส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

๔) ร่วมคิด 

เป็นลักษณะการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้สึก ความ
คิดเห็นประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นประชาชนจะเข้ามามีบทบาทในฐานะเป็นผู้ให้ข้อมูล การตัดสินใจ
เป็นบทบาทของชุมชน โดยข้อมูลที่ให้ไม่ใช่การประชาสัมพันธ์แต่เป็นการให้ข้อเท็จจริงที่มีความ
ครอบคลุม เพียงพอเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจอย่างสมเหตุ สมผล๒๓ นับการมีส่วนในระดับให้ข้อมูล
ข่าวสาร (Inform) ซึ่งเป็นระดับเริ่มต้นประชาชนมีบทบาทน้อย เป้าหมายคือ การให้ข้อมูลข่าวสารที่
จ าเป็นและถูกต้องแก่ประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ทางเลือก และ
ทางแก้ไข เช่น การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ เสียงตามสาย ฯลฯ ค าสัญญาที่หน่วยงาน
ให้กับประชาชน คือ การให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและถูกต้อง๒๔ ในการร่วมคิดนั้น
กระบวนการเริ่มตั้งแต่การเกิดจิตส านึกในตนเอง และถือเป็นภาระหน้าที่ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมหรือชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ และวิเคราะห์ว่า สาเหตุปัญหาของชุมชนคืออะไร ควรมีการจัดล าดับ

                                           
๒๒ Delbecq, A. L.  & Andrew, H. V. , “ A Group Process Model for Problem Identification 

and Program Planning”, Applied Behavioral Sciences, Vol 7 No 10 (1971): 466-492. 
๒๓ ธณัศวัล กุลศรี และสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ , “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์: 

กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์สิรินธร ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์”, Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ , ปีที่ ๙  ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม 
๒๕๕๙): ๔๗๑. ๒๔ ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, คู่มือการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน , 
(กรุงเทพมหานคร: กรมชลประทาน, ๒๕๕๕), หน้า ๑๐-๑๑. 



 ๔๒ 

 

ความส าคัญเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ๒๕ คนในชุมชนริเริ่มระบุถึงปัญหาและความ
ต้องการ ล าดับความส าคัญของปัญหา ศึกษาถึงปัญหาและสาเหตุ รวมถึงการให้ค าปรึกษาหารือ ( to 
Consult) หรือการรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจด้วยวิธีต่าง ๆ  

กล่าวโดยสรุปว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมที่
เป็นอิสระโดยความสมัครใจ เพ่ือน าไปสู่กระบวนการวางแผน และการตัดสินใจ ประกอบด้วย การร่วม
ท า ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมวางแผน และร่วมคิด 

การมีส่วนร่วมแม้จะมีกระบวนการในการตัดสินใจ (Decision Making) แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าจะเป็นการตัดสินใจแต่เพียงอย่างเดียว ยังใช้การตัดสินใจควบคู่ไปกับการด าเนินงาน 
( Implementation) ด้วย และการตัดสินใจก็ยังเกี่ยวข้องกับชุมชนในเรื่องของผลประโยชน์ 
(Benefits) การประเมินผล (Evaluation) ในกิจกรรมการพัฒนาด้วยซึ่งถือเป็นการเข้าร่วมในการ
ควบคุมและตรวจสอบการด าเนินการทั้งหมด การพิจารณาการมีส่วนร่วมเป็นทั้งเป้าหมายและวิธีการ
น าไปสู่การพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกระบวนการที่ขาดไม่ได้ในการจะบรรลุ
เป้าหมายของการจัดการการท่องเที่ยว เนื่องจากการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่เพ่ิมคุณค่าให้กับตัวเองโดย
การแสดงออกซึ่งเสรีภาพของประชาชนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หากแต่ทุกอย่างประชาชนจะต้องคิดค้น
ขึ้นมาเอง อาจกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นถูกให้ความหมายไปในลักษณะที่เน้นการให้
ประชาชนมีโอกาสเป็นผู้ก าหนดการตัดสินใจคิดค้นปัญหาและการด าเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ ของการ
จัดการ คือ การที่ประชาชนได้เพ่ิมศักยภาพในการควบคุมทรัพยากร รวมตลอดถึงการใช้การจัด
ทรัพยากรที่มีในสังคมด้วยตนเอง  

กล่าวโดยสรุปในภาพรวมว่า จากการสังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยใน
บริบทข้างต้น พบว่า องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย  

๑. การร่วมท า (Implementation) หมายถึง การมีส่วนร่วมในการลงมือท า เป็นขั้น
การน าโครงการไปปฏิบัติร่วมกันเพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ประกอบด้วย การสนับสนุน
ทางด้านทรัพยากร การร่วมกิจกรรม การประสานขอความร่วมมือ การด าเนินงานตามแผนงาน การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

                                           
๒๕ อรทัย ก๊กผล, คู่คิด คู่มือ การมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับนักบริหารท้องถิ่น , (กรุงเทพ  

มหานคร: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๑๗-๑๙. 



 ๔๓ 

 

๒. ร่วมรับผลประโยชน์ (Benefits) หมายถึง การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการพัฒนาหรือยอมรับ 
ผลประโยชน์อันเกิดจากการพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจ ประกอบด้วย การได้รับความสะดวก สบาย
จากการบริการของภาครัฐ ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และสิ่ง
อ านวยความสะดวก สามารสร้างรายได้จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของชุมชน ร่วมด าเนินธุรกิจ 
และ ความพอใจในสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

๓. ร่วมวางแผน (Planning) หมายถึง การมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา การจัดล าดับความส าคัญ ก าหนดเป้าหมาย 
ก าหนดการใช้ทรัพยากร และติดตามประเมินผลความส าเร็จของโครงการเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและ
ปรับปรุงให้โครงการมีประสิทธิภาพและส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

๔. ร่วมคิด (Thinking) หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร การให้
ค าปรึกษาหารือ หรือการรับฟังความคิดเห็น เพ่ือน าไปสู่กระบวนการวางแผน และการตัดสินใจ 
ประกอบด้วย ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมเสนอแนะในที่ประชุม ร่วมวางกฎ ระเบียบของชุมชน ร่วม
ตัดสินใจ และร่วมรับฟังความคิดเห็น 

ตารางท่ี ๒.๖ ตัวแปร ดัชนี และตัวชี้วัด ส าหรับตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการท่องเที่ยว 
          โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านการมีส่วนร่วม 

 

ตัวแปร ดัชนี ตัวช้ีวัด 
การมีส่วนร่วม การร่วมท า ๑. การสนับสนุนทางด้านทรัพยากร 

(Implementation) ๒. การร่วมกิจกรรม 
 ๓. การประสานขอความร่วมมือ  

  ๔. การด าเนินงานตามแผนงาน 
  ๕. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
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ตารางท่ี ๒.๖ ตัวแปร ดัชนี และตัวชี้วัด ส าหรับตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการท่องเที่ยว 
          โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านการมีส่วนร่วม (ต่อ) 

 

ตัวแปร ดัชนี ตัวช้ีวัด 
การมีส่วนร่วม ร่วมรับผลประโยชน์ 

(Benefits) 
๑. การได้รับความสะดวก สบายจากการบริการ

ของภาครัฐ 
  ๒. ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุง การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  ๓. สามารสร้างรายได้จากการด าเนินโครงการ/

กิจกรรมของชุมชน 
  ๔. ร่วมด าเนินธุรกิจ 
  ๕. ความพอใจในสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
   
 ร่วมวางแผน ๑. มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา  
 (Planning) ๒. มีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของการ

จัดการ  
  ๓. มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 
  ๔. มีส่วนร่วมในการก าหนดการใช้ทรัพยากร  
  ๕ .  มี ส่ ว น ร่ ว ม ในการติ ดตามประ เ มิ น ผล

ความส าเร็จของโครงการ 
   
 ร่วมคิด ๑. ร่วมแสดงความคิดเห็น  
 (Thinking) ๒. ร่วมเสนอแนะในที่ประชุม 
  ๓. ร่วมวางกฎ ระเบียบของชุมชน 
  ๔. ร่วมตัดสินใจ 
  ๕. ร่วมรับฟังความคิดเห็น 

 

๒.๓.๓ ปัจจัยด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว 

ทรัพยากรการท่องเที่ยวจัดเป็นสิ่ งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มีความส าคัญใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หมายรวมถึง พ้ืนที่ สิ่งของ กิจกรรม และ/หรือมิติอ่ืนใดที่สามารถให้คุณค่าเชิง
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การท่องเที่ยว เช่น ความสวยงามตามธรรมชาติ คุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการ
เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่แก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ทรัพยากรการท่องเที่ยวสามารถปรากฏได้ทั้งในลักษณะ
ของรูปธรรมที่สามารถสัมผัสได้ด้วยการจับต้อง เช่น สิ่งก่อสร้าง ถ้ า น้ าตก และของที่ระลึก เป็นต้น 
และในลักษณะของนามธรรมที่ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยการจับต้องแต่สามารถสัมผัสได้ ด้วยทางอ่ืน 
เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา ความเป็นชนเผ่า และการเล่นการแสดงพ้ืนบ้าน เป็นต้น ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมรวมถึงสิ่งที่ตกทอดตามประเพณีโบราณมาสู่
ชนรุ่นหลัง เช่น ศิลปะการแสดง การแต่งกายแบบโบราณ ภาษาพ้ืนเมือง ความเชื่ อเรื่องวิญญาณ 
กิจกรรมการยังชีพแบบดั้งเดิมของชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่แห่งใดแห่งหนึ่ง และมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวบ้าน ทั้งนี้ยังรวมถึงสิ่งดึงดูดใจที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือการท่องเที่ยว เช่น สวนสนุก หรือ
พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น และสิ่งดึงดูดใจที่มนุษย์สร้างข้ึนโดยวัตถุประสงค์ดั้งเดิม ที่สร้างขึ้นนั้นอาจไม่ใช่เพ่ือ
การท่องเที่ยว แต่เป็นที่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ เช่น เขื่อน โรงงานผลิตเบียร์ 
โรงงานเครื่องปั้นดินเผา สวนองุ่น และหมู่บ้านของชาวนาชาวไร่ เป็นต้น คุณลักษณะของทรัพยากร
การท่องเที่ยว คือ พ้ืนที่ สิ่งของ กิจกรรม และหรือมิติอ่ืนใดที่สามารถให้คุณค่าเชิงการท่องเที่ยว เช่น 
ความสวยงามตามธรรมชาติ คุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการเรียนรู้ประสบการณ์
ใหม่ แก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ทรัพยากรการท่องเที่ยวสามารถปรากฏได้ทั้งในลักษณะของรูปธรรมที่
สามารถสัมผัสได้ด้วยการจับต้อง เช่น สิ่งก่อสร้าง ของที่ระลึก ถ้ า และน้ าตก และในลักษณะของ
นามธรรมที่ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยการจับต้องแต่สามารถสัมผัสได้ด้วยทางอ่ืน เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วิถีชีวิต เป็นต้น  

การจ าแนกประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยวสามารถท าได้ใน ๒ ลักษณะ คือ จ าแนก
ตามลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยว และจ าแนกตามพ้ืนที่และลักษณะของทรัพยากร  ดังนี้ 

๑) การจ าแนกประเภทตามลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยว สามารถจ าแนกได้เป็น ๓ 
ประเภท ดังนี้  

๑.๑) ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Tourism Resources)  
หมายถึง ทรัพยากรทั้งทางด้านชีวภาพและกายภาพ เช่น พ้ืนที่ป่า สัตว์ป่า น้ าตก ถ้ า ชายหาด เกาะ
แก่ง และปะการัง เป็นต้น ทรัพยากรการท่องเที่ยวเหล่านี้มีความงดงามโดดเด่น เอ้ืออ านวยประโยชน์
ต่อการพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาธรรมชาติ 

๑.๒)  ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์   
โบราณสถาน และโบราณวัตถุ (Archeological and Historical  Resources) 

หมายถึง พ้ืนที่ หลักฐาน และร่องรอยทางกายภาพท่ีเหลืออยู่ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงสภาพความเป็นมาและ
พัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทั้งในยุคก่อนประวัติศาสตร์ และยุคประวัติศาสตร์ ทั้งนี้รวมถึงวัตถุต่าง ๆ ที่
มนุษย์สร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นด้วย เช่น พระพุทธรูป และเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น 



 ๔๖ 

 

๑.๓) ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี และกิจกรรม รวมถึงสิ่งที่ตกทอดตามประเพณีโบราณมาสู่ชนรุ่นหลัง เช่น  

ศิลปะการแสดง การแต่งกายแบบโบราณ ภาษาพ้ืนเมือง ความเชื่อเรื่องวิญญาณ กิจกรรมการยังชีพ
แบบดั้งเดิมของชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งใดแห่งหนึ่ง และมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ทั้งนี้
ยังรวมถึงสิ่งดึงดูดใจที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือการท่องเที่ยว เช่น สวนสนุก หรือพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น และสิ่ง
ดึงดูดใจที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยวัตถุประสงค์ดั้งเดิมที่สร้างขึ้นนั้นอาจไม่ใช่เพ่ือการท่องเที่ยว แต่เป็นที่ซึ่ง
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ เช่น เขื่อน โรงงานผลิตเบียร์  โรงงานเครื่องปั้นดินเผา 
สวนองุ่น และหมู่บ้านของชาวนาชาวไร่ เป็นต้น 

๒) การจ าแนกตามพ้ืนที่และลักษณะของทรัพยากรพ้ืนที่  
การจ าแนกตามพ้ืนที่เป็นที่ตั้งของทรัพยากรนั้น ๆ และลักษณะที่เป็นธรรมชาติ  หรือ

มนุษย์สร้างขึ้น เมื่อพิจารณาเกณฑ์ท้ัง ๒ นี้ประกอบกัน สามารถจ าแนกได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
๒.๑) ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ เน้นผู้ ใช้ประโยชน์ (User-oriented Areas) 

ทรัพยากรการท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใกล้ชุมชน การเข้าถึง (Accessibility) เพ่ือประกอบ
กิจกรรมท่องเที่ยวจึงกระท าได้สะดวก เพราะมีการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ขึ้นมารองรับ
กิจกรรมการใช้ประโยชน์ และสนองความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบ แต่ส่วนใหญ่
แล้วจะสร้างขึ้นเพ่ือรองรับกิจกรรมเฉพาะอย่าง เช่น สวนสาธารณะในเขตเมือง สนามเด็กเล่น สนาม
กีฬา และสวนสนุก เป็นต้น 

๒.๒) ทรัพยากรการท่องเที่ยวกึ่งธรรมชาติ ( Intermediate Areas)  มักตั้งอยู่
ห่างไกลจากชุมชนมากกว่าประเภทแรก แต่มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่เปิดโอกาสให้เดินทาง
เข้าถึงได้สะดวก เช่น รีสอร์ท อุทยาน และวนอุทยาน 

๒.๓) ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เน้นธรรมชาติ (Resource-based Areas) ทรัพยากร
การท่องเที่ยวในกลุ่มนี้จะมีลักษณะเด่นแตกต่างจากทรัพยากรในสองกลุ่มข้างต้นตรงที่มีความเป็น
ธรรมชาติดั้งเดิมมากกว่า และนักท่องเที่ยวมีโอกาสที่จะประกอบกิจกรรมนันทนาการที่หลากหลาย
มากกว่า เช่น การดูนก (Bird Watching) และการเดินป่า (Trekking) ความหลากหลายในการ
ประกอบกิจกรรมนี้จะขึ้นอยู่กับทรัพยากรพ้ืนฐานว่าเป็นลักษณะใด หากทรัพยากรพ้ืนฐานเป็นพ้ืนที่
ชายทะเล ก็เหมาะสมส าหรับกิจกรรมเล่นน้ า ว่ายน้ า อาบแดด หรือด าน้ า เป็นต้น หากเป็นพ้ืนที่ป่าก็
เหมาะกับกิจกรรมเดินป่า/ศึกษาธรรมชาติ หรือกิจกรรมพักค้างแรมโดยการใช้เต็นท์ เป็นต้น อย่างไรก็
ดีทรัพยากรการท่องเที่ยวแบบเน้นธรรมชาตินี้ส่วนใหญ่จะอยู่ห่างไกลจากเขตชุมชน และบางแห่งการ
เดินทางเข้าถึงยังไมส่ะดวกเท่าท่ีควร 

ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้ในถิ่นที่อยู่บริเวณบ่อเกิดแห่งที่หรือศูนย์ความรู้ที่
ให้เข้าไปศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจ และความช านาญ ช่วยเชื่อมโยงเรื่องราวในท้องถิ่น พัฒนา
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คุณลักษณะและความคิด ความเข้าใจในคุณค่า และทัศนคติ ค่านิยม มีทักษะการแสวงหาความรู้
สามารถจัดการความรู้ ซึ่งมีความส าคัญ และความหมายอย่างยิ่งส าหรับนักท่องเที่ยว๒๖ ดังนั้นการ
บริหารจัดการจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นยังประโยชน์ และสามารถ
สร้างจุดเด่นเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในชุมชน หากกล่าวถึงการท างานให้ประสบความส าเร็จ
ตามแนวพระพุทธศาสนา หลักพ้ืนฐานแห่งความส าเร็จหรือทางสู่ความส าเร็จประกอบด้วย ๔ ประการ 
คือ มีใจรักงาน พากเพียรท า จดจ าจ่อจิต และวินิจฉัย๒๗ ก็จะสามารถใช้ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรองถึง
ข้อบกพร้อง ข้อที่ควรแก้ไข หาทางปรับปรุง แก้ไข๒๘ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทักษะ การบริหารจัดการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของชุมชน  

กล่าวโดยสรุปว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยวจะเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวแหล่ง
ต่าง ๆ โดยอาจเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หรืออาจเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ สามารถ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนได้ จึงนับได้ว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวมี
ความส าคัญมากต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมไปถึงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอีก
ด้วย 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบททรัพยากร
การท่องเที่ยว เพ่ือค้นหาคุณลักษณะของปัจจัยด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ พบว่า 

ตารางท่ี ๒.๗ การวิเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทองค์ประกอบของ 
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

 
 

ที ่
 

ผู้วิจัย / นักคิด การสังเคราะห์ตัวแปร 
A B C D E F G H I J K 

๑ กฤติยา  สมศิลา (๒๕๖๑) √ √          
๒ นราวดี บัวขวัญ (๒๕๕๕) √ √ √ √  √      

 

                                           
๒๖ เพลินพิศ สมสกุล, “การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนประเภทพิพิธภัณฑ์และวัด: กรณีศึกษา

อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี”, วารสารกระแสวัฒนธรรม, ปีท่ี ๑๗  ฉบับท่ี ๓๒ (๒๕๕๙): ๓๓. 
๒๗ ว. วชิรเมธี, คนส าราญ งานส าเร็จ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์อมรินทร์, 

๒๕๕๑), หน้า ๙๒. 
๒๘ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

ธรรมสภา และสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๓), หน้า ๙๒. 



 ๔๘ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ การวิเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทองค์ประกอบของ 
ทรัพยากรการท่องเที่ยว (ต่อ) 

 
 

ที ่
 

ผู้วิจัย / นักคิด การสังเคราะห์ตัวแปร 
A B C D E F G H I J K 

๓ อานนท์ สีดาเพ็ง (๒๕๕๙) √    √ √      
๔ วันชัย พวงเงิน และคณะ (๒๕๖๐)  √ √  √  √ √    
๕ ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์  (๒๕๖๐)  √   √  √  √ √  

๖ พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์, ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ และ
อารี ผสานสินธุวงศ์ (๒๕๖๐) 

 √   √    √ √  

๗ ปฐม หงส์สุวรรณ และนิ่มนวล จันทรุญ (๒๕๖๐)  √ √  √  √     
๘ วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์ (๒๕๕๕) √  √         
๙ กรกช ตราชู และคณะ (๒๕๖๐)  √ √ √ √  √ √ √   

๑๐ โศจิลักษณ์  กมลศักดาวิกุล (๒๕๕๖) √ √   √ √ √     
๑๑ คมพล สุวรรณกูฏ และคณะ (๒๕๕๙) √ √ √      √ √  

๑๒ นพพร จันทรน าชู และคณะ (๒๕๖๐)  √ √  √  √     
๑๓ รพีพรรณ จันทับ และ ลินจง โพชารี (๒๕๕๙)  √  √        √ 

  ๗ ๑๐ ๘ ๒ ๘ ๓ ๖ ๒ ๔ ๓ ๑ 
 

หมายเหตุ: การอธิบายคุณลักษณะของตัวแปร 
 

A – ชุมชน/สิ่งแวดล้อม/แหล่งท่องเที่ยว B – สิ่งอ านวยความสะดวก/การบริการ C – กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว D – การส่งเสริมการตลาด E – สิ่งดึงดูดใจ F – ความปลอดภัย G – การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว H – ที่พัก I – การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว J – การรองรับนักท่องเที่ยว K – อาหาร
พ้ืนบ้าน/ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
 

การสังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทองค์ประกอบของทรัพยากร
การท่องเที่ยว โดยเลือกในระดับความถ่ีสูงสุด ๔ ระดับแรก พบว่า 

 
 
 
 
 



 ๔๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๘ การสังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบททรัพยากรการ 
ท่องเที่ยว 

 

 

ที ่
รายละเอียดตัวแปร  

ความถี่ 
 

ชื่อตัวแปรใหม่ 
รหัส รายละเอียด 

๑ B สิ่งอ านวยความสะดวก / การบริการ ๑๐ สิ่งอ านวยความสะดวก 
     
๒ C กิจกรรมการท่องเที่ยว ๘ กิจกรรม 
     
๓ E สิ่งดึงดูดใจ ๘ สิ่งดึงดูดใจ 
     
๔ A ชุมชน / สิ่งแวดล้อม / แหล่งท่องเที่ยว ๗ พื้นที่ 

 

 

การพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวจะต้องเริ่มจากการพัฒนาสิ่งดึงดูดใจของแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายกับทุกช่วงวัย การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลได้
สะดวก เพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงที่พักแบบสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน เน้นการ
จัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมมากขึ้น การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
เน้นการท่องเที่ยวโดยชุมชน และพัฒนาการตลาดการสื่อสารแบบบูรณาการไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยว
เป้าหมายท่องเที่ยว๒๙ บนฐานของแบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประกอบด้วย ๖ ตัวชี้วัดดังนี้ 
คือ ความน่าสนใจ สภาพการเข้าถึง สิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และ
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร๓๐   

กล่าวโดยสรุปว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่มีอยู่ใน
พ้ืนที่ทั้งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และสิ่งที่ชุมชนสร้างขึ้น ประกอบด้วย สิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรม 
สิ่งดึงดูดใจ และพ้ืนที่ ผู้วิจัยจึงขอสรุปตัวแปรที่ได้จากการสังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจาก

                                           
๒๙ กรกช ตราชู และคณะ, “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย 

จังหวัดนครราชสีมา”, วารสารรัชต์ภาคย ์ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๒๓ ปี, ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๒๔ (๒๕๖๐): ๑๖๘. 
๓๐ โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล, “การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทฤษฎีใหม่โดยชุมชน 

อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี”, วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน 
๒๕๕๖): ๕๖. 



 ๕๐ 

 

ผลงานวิจัยในบริบทองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างโมเดลการวัด (Measurement 
Model) ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๒.๖   องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ได้จากการสังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบ 

         จากผลงานวิจัย 

องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลทางตรงในการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ประกอบด้วย 

๑) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 

ทรัพยากรท่องเที่ยวต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของทรัพยากรท่องเที่ยวที่ต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังทรัพยากร
ท่องเที่ยวนั้น ให้ได้รับความสะดวกสบายและความประทับใจ ท าให้นักท่องเที่ยวอยากจะอยู่ท่องเที่ยว
นานวันขึ้น ซึ่งสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งที่รองรับในการเดินทางท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวเพ่ือให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกสบายและปลอดภัย โดยปกติสิ่งอ านวย
ความสะดวกทางการท่องเที่ยวเหล่านี้รัฐบาลจะเป็นผู้จัดหาและพัฒนาเพ่ือบริการแก่ประชาชนของ
ตนเอง แล้วถือเป็นผลพลอยได้ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 

สิ่งอ านวยความสะดวกด้านบริการการท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นการบริการด้านการตลาด การ
บริการข้อมูลข่าวสาร การบริการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 
ได้แก่ ห้องน้ า ความสะอาดของห้องน้ า ความสะดวกของการเดินทาง สถานที่จอดรถ๓๑ มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการรองรับนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น สถานีบริการเชื้อเพลิง ปตท. ที่มีสิ่งอ านวย

                                           
๓๑ นราวดี บัวขวัญ, “รูปแบบการจัดการตลาดน้ าเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา ตลาด

น้ าคลอง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม , 
(บัณฑิตศึกษา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๕๖), หน้า ๑๗๙. 

ก
ารมี 

สิ่งอ านวยความสะดวก 

ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว สิ่งดึงดูดใจ 

พื้นที่ 

กิจกรรม 



 ๕๑ 

 

ความสะดวกครบวงจร สถานพยาบาล สถานีต ารวจภูธร นอกจากนั้นยังมีร้านจ าหน่ายของฝาก๓๒ การ
ให้บริการด้านยานพาหนะน าชมส าหรับนักท่องเที่ยว การให้บริการด้านยานพาหนะน าชมส าหรับ
นักท่องเที่ยว๓๓ มีร้านอาหารราคาเหมาะสมส าหรับบริการนักท่องเที่ยว มีห้องน้ าสะอาดบริการอย่าง
เพียงพอ มีที่พักราคาเหมาะสมส าหรับบริการนักท่องเที่ยว ถนนหนทางที่สะดวกและเชื่อมโยงเพ่ือ
เชื่อมโยงนักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยว๓๔ มีรถโดยสารสาธารณะให้บริการจากตัวเมืองถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว แผ่นป้ายบอกชื่อสถานที่ส าคัญ อธิบายประวัติ หรือข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยว การรักษาความ
ปลอดภัย๓๕ มีศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยวรวมถึงควรมีการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐาน
ให้ดีขึ้น และมีศักยภาพในการพัฒนาจากปัจจัยภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกสารในการให้การ
สนับสนุน๓๖ 

กล่าวโดยสรุปว่า สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) คือ สิ่งที่รองรับในการเดินทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพ่ือให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย ประกอบด้วย มี
ร้านอาหารราคาเหมาะสมส าหรับบริการนักท่องเที่ยว มีห้องน้ าสะอาดบริการอย่างเพียงพอ มีที่พัก
ราคาเหมาะสมส าหรับบริการนักท่องเที่ยว ถนนหนทางที่สะดวกและเชื่อมโยงทั่วทั้งจังหวัด และมีศูนย์
ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยว 

 

                                           
๓๒ วันชัย พวงเงิน และคณะ , “การศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดย

เครือข่ายชุมชนริมยม ด้วยคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมชุมชน ต าบลกงและต าบลบ้านกร่าง อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย”, รายงานวิจัย, (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: เทศบาลต าบลกงไกรลาศ อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย, ๒๕๖๐), หน้า ๒๐๘. 

๓๓ พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์, ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ และอารี ผสานสินธุวงศ์, “การพัฒนารูปแบบ
การท่องเที่ยวส าหรับการเรียนรู้วิถีเกษตรเพื่อยกระดับศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
กาญจนบุรี”, รายงานวิจัย, (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.): มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, ๒๕๖๐), หน้า ๑๔๔. 

๓๔ ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์, “การศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม–สิงหาคม ๒๕๖๐): ๑๐๐. 

๓๕ คมพล สุวรรณกูฏ และคณะ, “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการเสริมสร้างรายได้ภาค
เกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง”, รายงานวิจัย, (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.): มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร าไพพรรณี, ๒๕๕๘), หน้า ๑๗๕. 

๓๖ ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์, “การศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์: ๑๐๙. 



 ๕๒ 

 

๒) กิจกรรม (Activities) 

กิจกรรมทางการท่องเที่ยว คือ กิจกรรมที่แหล่งท่องเที่ยวจัดขึ้นเพ่ือเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่การท่องเที่ยว และชุมชนสามารถน าความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชน๓๗ เป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ เชิงสร้างสรรค์ที่สร้างความเพลิดเพลิน ความรู้ ทักษะ และความสนใจแก่
นักท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมในการจัดแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรม และสนับสนุนกิจกรรม
การตลาดท่องเที่ยวของภาคีต่าง ๆ ถือว่าเป็นภารกิจหลักที่คนในชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง เพราะการจัดกิจกรรมการทอ่งเที่ยวจะท าเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้ จะต้องได้รับการยอมรับ
จากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องหรือผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว๓๘ 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว คือ รูปแบบกิจกรรม ความสอดคล้องของ
กิจกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวและความมีเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชน๓๙ 
ควรเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น ชุมชนอาจมีการจัดให้มีกิจกรรมที่มี
ความหลากหลาย อาจเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตทั่วไป ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ โบราสถาน 
โบราณวัตถุ และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพอ่ืน ๆ ในชุมชนหรือบริเวณใกล้เคียงก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมและสถานที่ทางการท่องเที่ยวที่เอ้ือต่อการพัฒนา ควรมีการผสมผสานทั้งกิจกรรมเชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศชุมชน กึ่งนิเวศชุมชนและเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ตาม
ศักยภาพของพ้ืนที่ด้วย๔๐  โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ เพราะนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนอาจมีความสนใจที่หลากหลายและต้องการ

                                           
๓๗ นพพร จันทรน าชู, ศศิพร ต่ายค า และกมลรัตน์ หนูสวี, “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดกาญจนบุรี”, รายงานวิจัย, (ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.): มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๖๐), หน้า ๑๓๗. 

๓๘ วันชัย พวงเงิน และคณะ, “การศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดย
เครือข่ายชุมชนริมยม ด้วยคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมชุมชน ต าบลกงและต าบลบ้านกร่าง อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย”, รายงานวิจัย, หน้า ๒๑๒. 

๓๙ นราวดี บัวขวัญ, “รูปแบบการจัดการตลาดน้ าเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา ตลาด
น้ าคลอง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม, หน้า 
๑๖๖. 

๔๐ ปฐม หงษ์สุวรรณ และนิ่มนวล จันทรุญ, “การจัดการหมู่บ้านทอผ้าอีสานเพื่อพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเช่ือมโยงระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม”, รายงานวิจัย, (ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.): มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , 
๒๕๖๐), หน้า ๒๕๒. 



 ๕๓ 

 

ความแตกต่างด้วยเช่นกันเน้นการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมมากขึ้น ๔๑ 
ประยุกต์จุดเด่นต่าง ๆ ที่มีในพ้ืนที่และจัดท าเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยว กิจกรรมในการต้อนรับ
นักท่องเที่ยวที่หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงทุกปี๔๒ โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความปลอดภัย ไม่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และไม่ขัดต่อหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและกฎหมาย 

กล่าวโดยสรุปว่า กิจกรรม (Activities) คือ สิ่งจัดขึ้นเพ่ือเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ สร้างความเพลิดเพลิน ความรู้ ทักษะให้แก่การท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและกฎหมาย 
กิจกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ และวิถีชีวิตของชุมชน กิจกรรมก่อให้เกิดความสุขแก่นักท่องเที่ยว 
โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวเกิดจากความคิดเห็นร่วมกันของคนในชุมชน และเปิดโอกาสให้ท่องเที่ยวมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเทียวอย่างต่อเนื่อง 

๓) สิ่งดึงดดูใจ (Attraction) 

สิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูด หรือโน้มน้าวใจให้เกิดความสนใจ
ปรารถนาที่จะไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวนั้น หากแหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งดึงดูดใจหลายจุดหลายแห่ง 
จะมีนักท่องเที่ยวสนใจนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกันมาก สิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายัง
สถานที่นั้น ๆ ทั้งสถานที่ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งดึงดูดใจที่มนุษย์สร้างขึ้น ความสามารถ
ของแหล่งท่องเที่ยวที่มีจุดดึงดูดความสนใจหรือมีคุณค่าทางศิลปะวิทยาการ สิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม
และสังคม ทั้งรูปธรรมและนามธรรม เช่น ศาสนา ภาษา เทศกาล ประเพณี ศิลปหัตถกรรม สิ่งบันเทิง
ต่าง ๆ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม อาหาร การแต่งกาย ทัศนคติ ความเชื่อ เป็นต้น๔๓ 

นอกจากนี้วิถีชีวิตอันเกิดจากการกระท าของคนในสังคมในพ้ืนที่นั้น ๆ หรือการได้รับ
รางวัลหรือการชื่นชมในด้านต่าง ๆ ซึ่งสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์ท าให้เกิดขึ้นมา รวมถึง
รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่คนเราสร้างขึ้นมา เช่น การแสดงการละเล่นประเพณีต่าง ๆ การจัดเทศกาล 
เช่น งานเทศกาลอาหาร งานเทศกาลผลไม้ หรือการจัดให้การท่องเที่ยวเป็นเครือข่ายของการ

                                           
๔๑ กรกช ตราชู และคณะ, “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย 

จังหวัดนครราชสีมา”, วารสารรัชต์ภาคย์ ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๒๓ ปี: ๑๖๕. 
๔๒ คมพล สุวรรณกูฏ และคณะ, “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการเสริมสร้างรายได้ภาค

เกษตรกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง”, รายงานวิจัย, หน้า ๒๕๕. 
๔๓ พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์, ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ และอารี ผสานสินธุวงศ์, “การพัฒนารูปแบบ

การท่องเที่ยวส าหรับการเรียนรู้วิถีเกษตรเพื่อยกระดับศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
กาญจนบุรี”, รายงานวิจัย, หน้า ๗๘. 



 ๕๔ 

 

ท่องเที่ยว โดยน าทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ใกล้เคียงมาพัฒนาควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น๔๔ ทั้งที่เป็นกิจกรรมทั้งด้านวิถีชีวิต อาชีพ 
ประเพณี ศาสนา สังคม การท ามาหากิน ที่เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้มีโอกาสสัมผัส ควรจัดล าดับ
ความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยว โดยอาจพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อความน่าสนใจในทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวหรือกิจกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ ความมีเอกลักษณ์ สภาพความสมบูรณ์ การมีคุณค่าทั้ง
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม วิทยาการความรู้ ภูมิปัญญา ฯลฯ๔๕ 

สิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวแบ่งลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึน และ
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ๔๖ ดั งนั้นแล้วสิ่ งดึ งดูดจะต้องคงความเป็นงดงามของ
ศิลปวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยว ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว การสร้างอัตลักษณ์การ
ท่องเที่ยว เป็นการสร้างภาพลักษณ์และการรับรู้ที่ท าให้คนในชุมชนร่วมในพ้ืนที่ ซึ่งสามารถสร้างได้
จากองค์ประกอบของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น บริบทแวดล้อม กิจกรรมทางประเพณี วัฒนธรรม สินค้าที่
ระลึกเพ่ือการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างสิ่งดึงดูดใจและสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการ
ท่องเที่ยว๔๗ การได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ความหลากหลายของ
สินค้าและของที่ระลึก ความหลากหลายของกิจกรรมทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม ความ
สวยงามของสภาพภูมิทัศน์โดยรวมของสถานที่ท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทางด้านสถาปัตยกรรมของ
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น๔๘ ก็เป็นส่วนส าคัญในการดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ า 

                                           
๔๔ อานนท์ สีดาเพ็ง, “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟโดยการประยุกต์ทฤษฎีการ

แลกเปลี่ยนทางสังคม”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา , 
(คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๙), หน้า ๓๘. 

๔๕ ปฐม หงษ์สุวรรณ และนิ่มนวล จันทรุญ, “การจัดการหมู่บ้านทอผ้าอีสานเพื่อพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม”, รายงานวิจัย, หน้า ๒๕๗. 

๔๖ วันชัย พวงเงิน และคณะ, “การศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดย
เครือข่ายชุมชนริมยม ด้วยคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมชุมชน ต าบลกงและต าบลบ้านกร่าง อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย”, รายงานวิจัย, หน้า ๑๑. 

๔๗ นพพร จันทรน าชู, ศศิพร ต่ายค า และกมลรัตน์ หนูสวี, “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดกาญจนบุรี”, รายงานวิจัย, หนา้ ๑๓๑. 

๔๘ ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์, “การศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์: ๑๐๙. 



 ๕๕ 

 

กล่าวโดยสรุปว่า สิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว (Attraction) คือ สิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
ให้เดินทางมายังสถานที่นั้น ๆ ทั้งสถานที่ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งดึงดูดใจที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น ประกอบด้วย ชุมชนยังคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง, มีการสืบทอดภูมิปัญญา และองค์
ความรู้ท้องถิ่น, การเรียนรู้วิถีชีวิต หรือร่วมท ากิจกรรมกับคนในชุมชน, อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้
สามารถดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว 

๔) พื้นที่ (Place/Area) 

แหล่งท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้า
มาท่องเที่ยวเพ่ือชื่นชมความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม และก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ 
แก่นักท่องเที่ยว โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ โครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิทัศน์ และความปลอดภัยในแหล่ง
ท่องเที่ยว๔๙ ศักยภาพของพ้ืนที่ คือ ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
การสืบสานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งคนในชุมชนต้องรู้จัก รัก และหวงแหนในความเป็นตัวตนของ
ตนเองในด้านศักยภาพของพ้ืนที่และจะต้องเห็นคุณค่าของทรัพยากรในชุมชนของตน และสามารถ
น ามาจัดการได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและยั่งยืนของทรัพยากรที่มีอยู่๕๐ 

แหล่งท่องเที่ยว (Attractions) นับเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญสูงสุดของการเดินทาง 
เพราะเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอาจเป็นแหล่งธรรมชาติที่มี
ความโดดเด่น เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เช่น ปราสาทพนมรุ้ง แสดงถึงความ
รุ่งเรืองของอาณาจักรขอม การท่องเที่ยวชนบทเพ่ือสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตลอดจนโบราณสถานยุคเก่าแก่ก่อนประวัติศาสตร์๕๑ การจัดการพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวจะต้องปรับปรุง
ภูมิทัศน์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมในด้านสถานที่ที่ให้บริการ เช่น จุดพักของ

                                           
๔๙ นราวดี บัวขวัญ, “รูปแบบการจัดการตลาดน้ าเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา ตลาด

น้ าคลอง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม, หน้า 
๘๑. 

๕๐ กฤติยา สมศิลา และกนกกานต์ แก้วนุช, “ปัจจัยการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการการท่องเที่ยว
โดยชุมชนบ้านโพน อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์”, วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
เมษายน ๒๕๖๑): ๑๑๑. 

๕๑ อานนท์ สีดาเพ็ง, “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟโดยการประยุกต์ทฤษฎีการ
แลกเปลี่ยนทางสังคม”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา, 
หน้า ๑๕. 



 ๕๖ 

 

นักท่องเที่ยวเป็นสัดส่วน๕๒  มีการจัดสรรพ้ืนที่ความรับผิดชอบของแหล่งท่องเที่ยวระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน มีการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้สามารถดึงดูดใจแก่
นักท่องเที่ยว มีการให้ชุมชน สมาคม และชมรม มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสม  
มีการจัดภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่  มีข้อบังคับของแหล่งท่องเที่ยว
นั้น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการก าหนดจุดคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ไว้อย่ าง
ชัดเจน เช่น ด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต อาหาร และกิจกรรมต่าง 
ๆ ๕๓ แหล่งธรรมชาติมีจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยวและเรียนรู้ มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติ 
มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีความปลอดภัยของแหล่งธรรมชาติในการท่องเที่ยว โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

กล่าวโดยสรุปว่า พ้ืนที่ (Place/Area) คือ แหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญในการดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ประกอบด้วย การจัดภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสม
กับทรัพยากรที่มีอยู่ , มีการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้สามารถดึงดูดใจแก่
นักท่องเที่ยวได้, มีการพัฒนา และปรับปรุงบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง, มีข้อบังคับของแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว 

จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่ง
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นตัวแปรที่เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของ ในการศึกษา
ครั้งนี้ โดยสามารถแสดงตัวแปร และดัชนีของตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ได้ตามตาราง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
๕๒ คมพล สุวรรณกูฏ และคณะ, “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการเสริมสร้างรายได้ภาค

เกษตรกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง”, รายงานวิจัย, หน้า ๒๕๕. 
๕๓ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, “การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว”, (อัด

ส าเนา), หน้า ๓ 



 ๕๗ 

 

ตารางท่ี ๒.๙  ตัวแปร ดัชนี และตัวชี้วัด ส าหรับตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว 
 

ตัวแปร ดัชนี ตัวช้ีวัด 
ทรัพยากร สิ่งอ านวยความ ๑. ร้านอาหารราคาเหมาะสม  

การท่องเที่ยว สะดวก (Amenities) ๒. ห้องน้ าสะอาดบริการอย่างเพียงพอ 
  ๓. ที่พักราคาเหมาะสม 
  ๔. ถนนหนทางที่สะดวกและเชื่อมโยงทั่วทั้ง

จังหวัด 
  ๕. มีศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยว 

 
ทรัพยากร 

การท่องเที่ยว 
กิจกรรม 

(Activities) 
   

๑. กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
๒. กิจกรรมที่ไม่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและ

กฎหมาย  
  ๓. กิจกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ และวิถีชีวิตของ

ชุมชน  
  ๔. กิจกรรมก่อให้เกิดความสุขแก่นักท่องเที่ยว  
  ๕. กิจกรรมการท่องเที่ยวเกิดจากความคิดเห็นร่วมกัน

ของคนในชุมชน 
   

 สิ่งดึงดูดใจ 
(Attraction) 

๑. ชุมชนยังคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง  
๒. มีการสืบทอดภูมิปัญญา และองค์ความรู้ท้องถิ่น 

  ๓. การเรียนรู้วิถีชีวิต หรือร่วมท ากิจกรรมกับคนในชุมชน 
  ๔. อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่มี

ความคิดสร้างสรรค์  
  ๕. มีการสร้างความผูกพันกันระหว่างคนในท้องถิ่นโดย

อาศัยความเชื่อ ประเพณีท้องถิ่น 
   

 
 
 



 ๕๘ 

 

ตารางท่ี ๒.๙  ตัวแปร ดัชนี และตัวชี้วัด ส าหรับตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว (ต่อ) 
 

ตัวแปร ดัชนี ตัวช้ีวัด 
 พื้นที่ 

(Place/Area) 
๑. การจัดภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับ

ทรัพยากรที่มีอยู่ 
 ๒. มีการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้

สามารถดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยวได้ 
  ๓. มีการพัฒนา และปรับปรุงบริเวณแหล่งท่องเที่ยว

อย่างต่อเนื่อง 
  ๔. มีข้อบั งคับของแหล่ งท่องเที่ ยวนั้น  ๆ อย่ างมี

ประสิทธิภาพ 
  ๕. มีความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว 

 

๒.๓.๔ ปัจจัยด้านการตลาด 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเรื่องใหม่ส าหรับสังคมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ได้

ต้องการจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ แต่ต้องการนักท่องเที่ยวคุณภาพ มีการจัดการที่
เหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถ และปริมาณที่ชุมชนต้องการ รวมถึงความสามารถทางธรรมชาติ
จะรองรับได้ดังนั้นในการวางแผนพัฒนาจัดการท่องเที่ยว จึงควรใช้แนวคิดของการสร้างแนวทางระวัง
ป้องกันที่คาดการณ์ว่าจะเกิด ตามแนวคิดของ Butler๕๔ ที่แสดงถึงลักษณะทางพลวัตรของแหล่ง
ท่องเที่ยว ซึ่งนักการตลาดและนักวางแผนจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของแต่ละชุมชนจะน ามาใช้เ พ่ือ
ก าหนดขอบเขตการท างานของแต่ละฝ่าย ฝ่ายการตลาดจะน ามาใช้ในรูปแบบที่จะเอาชนะต่อ
อุปสรรคของการเติบโต ส่วนฝ่ายวางแผนการท่องเที่ยวที่จะน ามาใช้ในการประเมินค่าความสามารถ
รองรับได้ของทรัพยากรการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เพ่ือค้นหาอัตราส่วนซึ่งเป็นที่ต้องการ และยอมรับได้
ตามความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม รวมถึงความรู้สึกของชุมชนที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในแหล่งนั้น ซึ่งน าไปสู่การเรียกร้องให้มีส่วนร่วมจากชุมชนท้องถิ่นในทุกระดับ ซึ่งเกี่ยวกับ

                                           
๕๔ Butler, R. W. , “ The concept of a tourism area cycle of evolution:  implications for 

management of resources”, Canadian Geographer, Vol 24 (1980): 5-12. 
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ความสามารถรองรับได้ของพ้ืนที่, วงจรชีวิตของแหล่งท่องเที่ยว, กระบวนการจัดการพ้ืนที่  และจัด
องค์ประกอบด้านสาธารณูปโภค๕๕  

๑) รูปแบบการตลาดของท่องเที่ยวโดยชุมชน 

กลไกการจัดการตลาดการท่อง เที่ ยว  ( Tourism Marketing Management 
Mechanism) หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบการจัดการตลาดท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการขับเคลื่อนหรือ
ด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดการองค์การ หน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลผู้ด าเนินงาน
เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มุ่งเน้นการจัดการตลาดแบบพอเพียง เหมาะสมกับ
ความสามารถในการรองรับได้ของชุมชน เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ (Niche 
Market) และเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพ ยึดหลักของการดูแลคุณค่า และการรักษาอัตลักษณ์
วัฒนธรรม และทรัพยากรของชุมชนเป็นหลัก โดยให้ชุมชนเป็นผู้จัดการตลาดท่องเที่ยวด้วยตนเอง 
และด้วยเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งมีองค์ประกอบ ๒ ส่วน คือ กลไกด้านเครือข่ายวิสาหกิจการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism Cluster) และกลไกด้านแผนการตลาด (CBT 
Marketing Plan) อันเป็นทิศทางที่จะท าให้เกิดการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน 

จากแผนที่กลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๓ ของกระทรวงการท่องเทียวและกีฬาได้ให้ความส าคัญกับด้านการตลาดการท่องเที่ยว 
โดยสรุปตามแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
๕๕ Pearce, D. , Tourism Organizations, ( New York:  Longman Scientific & Technical, 

1992), p. 35. 
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ภาพที่ ๒.๗     แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดย 
             ชุมชนอย่างยั่งยืน๕๖ 

การตลาดของการท่องเที่ยวโดยชุมชนผูกพันกับมิติด้านสังคมการตลาดอิงแนวคิด
ทางสังคมวิทยา ส่วนการจัดการที่ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปของ
กระบวนการเชื่อมโยงในชุมชน มีรูปธรรมการสร้างคุณค่าของกิจกรรมการตลาดที่อิงสังคมอย่าง
ชัดเจนเพียงใด หากน าการตลาดเชิงสังคมมาใช้เพ่ือเน้นให้เกิดความบันดาลใจของชุมชนที่จะเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยว จะสร้างพลังของการวางแผนการตลาดของ CBT ดังนั้น
การตลาด CBT ต้องมีการน าแนวคิดของการตลาดแบบสังคมชุมชนมีส่วนร่วมเข้ามาผสมผสานกับการ
วางแผนอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม และสามารถน ามาบูรณาการกับแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์น าตาม
สมัยนิยมของงานการตลาดโดยทั่วไป๕๗ 

ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้ชุมชนเป็นที่รู้จักในตลาดการท่องเที่ยว คือ การ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งการประชาสัมพันธ์ถือเป็นกระบวนการที่ท าให้ชุมชนเป็นที่รู้จักในตลาดการ
ท่องเที่ยว โดยสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์อาจจัดท าเป็นรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ คู่มือการ

                                           
๕๖ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน (อพท.), “แผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓”, หน้า ๒๓. (อัดส าเนา). 
๕๗ Getz, D. , “ Tourism planning and research:  traditions, models and futures” , Paper 

Presented Australian Travel Research Workshop, Bunbury, Western Australia, June 2 0 0 0 :  9 5 , 
(Mimeographed). 

ฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 



 ๖๑ 

 

ท่องเที่ยว โปสเตอร์ การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ การเชิญสื่อมวลชนเข้ามาศึกษาหรือเรียนรู้ใน
พ้ืนที่ นอกจากนั้นชุมชนยังสามารถท าการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวของตนผ่านการออกร้านตาม
กิจกรรมหรือเทศกาลต่าง ๆ โดยการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านสื่อต่าง ๆ ท าให้เกิด
การเชื่อมต่อชุมชนกับกลุ่มนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และเครือข่ายการท่องเที่ยว
เพ่ือให้เกิดการเอ้ือประโยชน์ต่อกัน ซึ่งถือเป็นกระบวนการส่งเสริมการขายที่เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่
เป็นเป้าหมายหลักได้โดยตรง ปัจจุบันนอกจากการจัดการการท่องเที่ยวโดยองค์กรของแต่ละชุมชน
แล้ว ชุมชนท่องเที่ยวในหลายพ้ืนที่ได้มีการรวมกลุ่มกันในรูปแบบของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค ฯลฯ ซึ่งการรวมกลุ่มในลักษณะนี้ก่อให้เกิดความ
ร่วมมือในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในมิติต่าง ๆ รวมถึงมิติด้านการตลาดที่ท าให้ชุมชน
ท่องเที่ยวสามารถทราบสถานการณ์ โอกาส ข้อจ ากัดต่าง ๆ ในด้านการท่องเที่ยวทั้งจากภายในกลุ่ม
เครือข่ายและจากภายนอกจากการพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น รวมถึงการสร้างพ้ืนที่
พบปะกันระหว่างชุมชนท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวซึ่ง
จะท าให้เกิดความร่วมมือเพ่ือการแสวงหาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม ชุมชน
ท่องเที่ยวสามรถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก รวมถึงการเอื้อประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน การตลาดเพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความส าคัญต่อชุมชนเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากเป็นกลไกส าคัญที่ท าให้เกิดการเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวหรือกลุ่ม
ผู้ประกอบการจากายนอก อย่างไรก็ตาม ชุมชนควรมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพ่ือการ
พัฒนาการตลาดให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ความพร้อมด้านผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว องค์กรในการ
จัดการการท่องเที่ยว รวมถึงศักยภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะท าให้ชุมชนมีความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาด
การท่องเที่ยว และสามารถใช้การจัดการท่องเที่ยวมาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการกระจาย
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างทั่วถึงละเป็นธรรม ส่วนปัจจัย
ทางการตลาดที่ควบคุมได้ยาก หรือควบคุมไม่ได้ (นอกเหนือจาก ๔Ps) แต่ก็มีส่วนส าคัญที่ชุมชน
จะต้องพิจารณาในการจัดการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมได้แก่  

1) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) เป็นการจัดการให้
บรรยากาศ หรือสิ่งแวดล้อมในทุกขณะที่มีการปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ 
และประทับใจแก่นักท่องเที่ยวมากท่ีสุดโดยเฉพาะขณะที่นักท่องเที่ยวประกอบกิจกรรมในชุมชน การ
สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวท าให้ชุมชนมีเครือข่ายในการช่วยประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวได ้

2)  กระบวนการซื้ อ  (Purchasing Process)  เป็นการศึกษาข้อมูลทาง
การตลาดเพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการซื้อของนักท่องเที่ยว และการตอบสนองต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม 
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3)  ความร่วมมือ (Partnership) เป็นการประสานงานความร่วมมือกันระหว่าง
ชุมชนและผู้ประกอบการที่เข้าใจในบริบทของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพ่ือร่วมมือกันเสนอ
โปรแกรมการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม 

4)  การเมือง (Politics) เป็นปัจจัยภานอกที่มีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจ
เดินทางของนักท่องเที่ยว เนื่องจากปัจจัยทางการเมืองส่งผลโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประชาชนโดยรวม 

กล่าวโดยสรุป การตลาด (Marketing) คือ การกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลให้เกิด
การตัดสินใจมาท่องเที่ยว และได้รับความพึงพอใจ การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะยั่งยืนและประสบ
ผลส าเร็จทางเศรษฐกิจได้นั้นต้องอาศัยการตลาดเป็นเครื่องมือในการติดต่อประชาสัมพันธ์และเป็น
สื่อกลางระหว่างชุมชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการท่องเที่ยว การตลาดยังเป็นเครื่องมือในการ
เลือกสรรกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายของชุมชนที่มีความสนใจกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็น
นักท่องเที่ยวที่ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และ
วิถีชีวิตท้องถิ่นอย่างแท้จริง ผ่านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยวถึงรูปแบบการประกอบกิจกรรม 
และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวที่มีภายในชุมชนเป็นการสร้างความคาดหวังที่ถูกต้องเพ่ือ
ให้แก่นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจสูงสุด  

๒) คุณลักษณะของปัจจัยด้านการตลาด 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบท
การตลาด เพ่ือค้นหาคุณลักษณะของปัจจัยด้านการตลาดที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ พบว่า 
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ตารางท่ี ๒.๑๐ การวิเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทองค์ประกอบของ 
การตลาด 

 
 

ที ่
 

ผู้วิจัย / นักคิด การสังเคราะห์ตัวแปร 
A B C D E F G H I J K L 

๑ ศุภมาส แหวนวิ เศษ และเจริญชัย เอกมาไพศาล 
(๒๕๖๐) 

 √     √      

๒ กฤติยา สมศิลา (๒๕๖๑)  √           
๓ นราวดี บัวขวัญ (๒๕๕๕) √ √ √          
๔ วันชัย พวงเงิน และคณะ (๒๕๖๐)    √ √  √      
๕ ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ (๒๕๖๐)        √     

๖ เจนจีรา อักษรพิมพ์ (๒๕๖๐)  √     √      

๗ ลักษณา เกยุราพันธ์ และคณะ (๒๕๕๙) √ √           
๘ พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์, ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ 

และอารี ผสานสินธุวงศ์ (๒๕๖๐) 
 √       √ √   

๙ ปฐม หงส์สุวรรณ และนิ่มนวล จันทรุญ (๒๕๖๐)  √  √       √  

๑๐ กรกช ตราชู และคณะ (๒๕๖๐)      √       
๑๑ กันตภณ แก้วสง่า และนิศาชล จ านงศรี (๒๕๕๘)      √      √ 
๑๒ นพพร จันทรน าชู และคณะ (๒๕๖๐)  √ √ √   √      
  ๒ ๘ ๒ ๓ ๑ ๒ ๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

 

หมายเหตุ: การอธิบายคุณลักษณะของตัวแปร 
 

A – ความต่อเนื่อง B – ความหลากหลาย/อินเตอร์เน็ต/หนังสือพิมพ์/วารสาร/ป้ายประชาสัมพันธ์/
ช่องทางการสื่อสาร C – รูปแบบ/กิจกรรม/ป้ายบอกทาง ห้องน้ า D – การประชาสัมพันธ์จุดเด่น/
วิธีการด าเนินชีวิตเป็นจุดขาย E – ครอบคลุมวงกว้าง F – วิเคราะห์ตลาดเพ่ือเชื่อมโยงกิจกรรม/
วิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยว/ความต้องการผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว G – เครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์ H – จัดเตรียมคู่มือการท่องเที่ยว I – พัฒนาทรัพยากรเพ่ือสร้างมูลค่า J – เชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยว K – สร้างการรับรู้/สัมผัสประสบการณ์ L – ศูนย์กลางให้บริการข่าวสาร
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว 

การสังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทองค์ประกอบของทรัพยากร
การท่องเที่ยว โดยเลือกในระดับความถ่ีสูงสุด ๓ ระดับแรก พบว่า 



 ๖๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๑ การสังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทด้านการตลาด 
 

 

ที ่
รายละเอียดตัวแปร  

ความถี่ 
 

ชื่อตัวแปรใหม่ 
รหัส รายละเอียด 

๑ B ความหลากหลาย/อินเตอร์เน็ต/ หนังสือพิมพ์ 
/วารสาร/ป้ายประชาสัมพันธ์/ช่องทางการ
สื่อสาร 

๘ ช่องทางการสื่อสาร 

     
๒ G เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ๔ เครือข่าย 
     
๓ D การประชาสัมพันธ์จุดเด่น/วิธีการด าเนินชีวิต

เป็นจุดขาย 
๓ การประชาสัมพันธ์ 

การจัดการด้านการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือค านึงถึงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของตลาด การที่ชุมชนมีบทบาทในการบริหาร
การท่องเที่ยวมีผลต่อการตลาดอย่างมาก โดยเมื่อชุมชนสามารถจัดการการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชน 
จะท าให้ชุมชนเข้าใจขีดความสามารถด้านต่าง ๆ ชุมชนมีโปรแกรมหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวให้
เหมาะสมกับบริบทชุมชนของตน เช่น ก าหนดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้คุณค่าวัฒนธรรมของชุมชน การจ ากัดจ านวน
นักท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งการจัดการการท่องเที่ยวด้วยความเข้าใจบริบทของชุมชนในด้านต่าง ๆ อย่าง
แท้จริงจะท าให้ชุมชนสมารถก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการท่องเที่ยว การสร้าง
กฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความเคารพ และให้เกียรติกับชุมชน  

ผู้วิจัยจึงขอสรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจาก
ผลงานวิจัยในบริบทขององค์ประกอบด้านการตลาดเพ่ือสร้างโมเดลการวัด (Measurement Model) 
ดังนี้ 

 

 

 

 

 



 ๖๕ 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๒.๘ องค์ประกอบของการตลาดที่ได้จากการสังเคราะห์แนวคิดและข้อค้นพบจากผลงานวิจัย 

องค์ประกอบด้านการตลาดจากการสังเคราะห์บนพ้ืนฐานของทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
สามารถสรุปได้ดังนี้  

๑) ช่องทางการสื่อสาร  

การน าเสนอภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวให้น่าสนใจ และแตกต่างจากแหล่ง
ท่องเที่ยวอ่ืน เป็นแนวทางที่นิยมน ามาใช้ในการส่งเสริมด้านการตลาด ซึ่งในการน าเสนอภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวรับรู้ และจดจ าได้นั้นเกี่ยวข้องกับทรัพยากรการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็น
เด่นที่มีในพ้ืนที่ สามารถน ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความโดดเด่นให้กับแหล่งท่องเที่ยวได้ 
แต่บุคคลแต่ละครมีความสนใจในองค์ประกอบการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ดังนั้นจ าเป็นต้องมีความ
เข้าใจในความสนใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเพ่ือที่จะสามารถน าเสนอข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยว
แต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม และด้วยการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีท าให้การรับรู้ของ
บุคคลในเรื่องภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของสถานที่ต่าง ๆ แตกต่างกันไป บางคนอาจเรียนรู้จากการ
อ่านหนังสือ รายการโทรทัศน์ และบางคนรับรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซด์ จากการสอบถามบุคคล 
หรือจากหนังสือน าเที่ยว  

หลักการสื่อสารมีปัจจัยพ้ืนฐานอยู่ ๔ ประการ ตามหลักทฤษฎี “SMCR” ของ 
David K. Berlo๕๘ ได้พัฒนาทฤษฎีที่ผู้ส่งจะส่งสารอย่างไร และผู้รับจะรับ แปลความหมาย และมีการ
โต้ตอบกับสารนั้นอย่างไร ประกอบด้วย  

(๑) ผู้ให้บริการการท่องเที่ยว/ผู้ส่งสาร (Source) ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความ
ช านาญในการสื่อสาร โดยมีความสามารถในการเข้ารหัส (Encode) เนื้อหาข่าวสาร มีเจตคติที่ดีต่อ
ผู้รับเพื่อผลในการสื่อสาร มีความรู้อย่างดีเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่จะส่ง และควรจะมีความสามารถใน

                                           
๕๘ Berlo, David K., The Process of Communication, (New York: Rinechart and Winston, 

Inc., 1960), p. 87. 

ก
ารมี 

การตลาด 

ช่องทางการสื่อสาร 

การประชาสัมพนัธ ์

เครือข่าย 



 ๖๖ 

 

การปรับระดับของข้อมูลนั้นให้เหมาะสมและง่ายต่อระดับ ความรู้ของผู้รับ ตลอดจนพื้นฐานทางสังคม
และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับผู้รับด้วย คุณลักษณะของผู้ให้บริการการท่องเที่ยว จะต้องประกอบด้วย 

(๒) ข้อมูลข่าวสาร (Message) เกี่ยวข้องทางด้านเนื้อหา สัญลักษณ์ และวิธีการ
ส่งข่าวสาร  

(๓) ช่องทางในการส่ง (Channel) หมายถึงการที่จะส่งข่าวสารโดยการให้ผู้รับ
ได้รับข่าวสารข้อมูลโดยผ่านประสาท สัมผัสทั้ง ๕ หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง คือ การได้ยิน การดู การ
สัมผัส การลิ้มรส หรือการได้กลิ่น เช่น หนังสือ รายการโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซด์ 

(๔) นักท่องเที่ยว/ผู้รับ (Receiver) ต้องเป็นผู้มีทักษะความช านาญในการ
สื่อสารโดยมีความสามารถใน “การถอดรหัสสาร” (Decode) เป็นผู้ที่มีเจตคติ ระดับความรู้ และ
พ้ืนฐานทางสังคม วัฒนธรรม เช่นเดียวหรือคล้ายคลึงกันกับผู้ส่งสารจึงจะท าให้การสื่อความหมายหรือ
การสื่อสารนั้นได้ผล 

มิติของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสื่อ ส าหรับมิติของผลกระทบของสื่อที่มีต่อบุคคลนั้น 
ทฤษฎีผลกระทบของสื่อได้รับอิทธิพลด้านแนวคิดมาจากสาขาวิชาจิตวิทยาที่แบ่งมิติของปัจเจกบุคคล
ออกเป็น ๓ ด้านคือ ด้านความรู้/ความคิด/ความเข้าใจ เหตุผล (Knowledge-cognition) ด้าน
ทัศนคติ-อารมณ์-ความรู้สึก (Affection) และด้านการกระท า/พฤติกรรม (Performance) ที่เรารู้จัก
กันในสูตรย่อ ๆ ว่า K-A-P เมื่อน าแนวคิดเรื่องมิติของมนุษย์มาเชื่อมโยงกับเรื่องผลกระทบของสื่อ ก็
จะเกิดเป็นโจทย์การวิจัยว่า การสื่อสารจากสื่อประเภทใดก่อให้เกิดผลกระทบต่อมิติของนักท่องเที่ยว
ในด้านใด 

กล่าวโดยสรุปว่า ช่องทางการสื่อสาร เป็นเส้นทางที่น าข้อมูลไปสู่กระบวนการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ประสิทธิภาพของการสื่อสารขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้ให้บริการการท่องเที่ยว ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางในการสื่อสาร และนักท่องเที่ยว 

๒) เครือข่าย (Network) 
เครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นช่องทางในการค้นหาแหล่งข้อมูล หรือผู้

มีประสบการณ์ รวมทั้งการประสานความร่วมมือในการเจรจา ต่อรอง แนวคิดพ้ืนฐานของการสร้าง
เครือข่ายการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การประสานความร่วมมือระหว่างบุคคล 
กลุ่ม และองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน และขยายผลการ
ท างานหรือน าแนวคิดในการจัดการไปสู่กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ระหว่างกัน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม และกระบวนการกลุ่มที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายร่วมกันของทุกฝ่าย เครือข่ายยังมีส่วนส าคัญในการสร้างโอกาสในการ



 ๖๗ 

 

พัฒนาศักยภาพการท างาน ความเข้มแข็งของเครือข่ายท าให้เกิดอ านาจในการต่อรอง เกิด
กระบวนการผลักดันในระดับนโยบายได้ 

รูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เริ่มต้นที่การสร้างเครือข่ายระหว่าง
สมาชิกในชุมชนเอง โดยมีแนวคิดว่าคนในชุมชนต่างเป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยวร่วมกัน มีสิทธิ์
ในการได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน รวมทั้งมีส่วนในการ
รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวด้วย การสร้างเครือข่ายในระดับสมาชิกในชุมชน 
ต้องอธิบาย และท าความเข้าใจให้สมาชิกเห็นคุณค่า และประโยชน์ที่จะได้รับ และสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนในทุกระดับ เครือข่ายสามารถขยายออกไปในระดับชุมชน
อ่ืนที่มีแนวทางการจัดการท่องเที่ยวคล้ายคลึงกัน และต้องพยายามดึงองค์กรหรื อภาคีที่มีส่วน
เกี่ยวข้องด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมเข้ามา เช่น หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการน าเที่ยว การคมนาคมขนส่ง สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพ่ือให้ครอบคลุมในทุกด้านของ
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในขณะที่เราพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปนั้น ชุมชนอื่น ๆ ทั้งใกล้
และไกลต่างก็พากันหาหนทางในการพัฒนาตนเองเช่นกัน โดยการอนุรักษ์ รักษาเพ่ือหล่อเลี้ยงวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน ในรูปแบบของแหล่งหาอาหาร แหล่งการเรียนรู้ แหล่งสืบสานประเพณี วัฒนธรรม 
ความเชื่อ และแหล่งหารายได้จากการท่องเที่ยว จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน หรือ
ชุมชนอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะบางอย่างที่ใกล้เคียงกันมาร่วมกันคิด เพ่ือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทักษะ 
การเรียนรู้ระหว่างกัน ขยายโอกาส ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กว้างขวาง สร้างความเข้าใจ รวมถึง
การมีข้อตกลงร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ ทางวิชาการเรียกว่า การสร้างเครือข่าย๕๙ นั่นเอง  

กระบวนการด าเนินการผ่านระบบเครือข่ายสามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ กระบวนการ
หลัก ซึ่งประกอบด้วย  

(๑) กระบวนการเริ่มประสานเครือข่าย (Initiation Process)  
(๒) กระบวนการสร้างการท างานอย่างสม่ าเสมอ (Sustainability)  
(๓) กระบวนการพัฒนากระบวนการท างานและเครือข่าย (Development)  
(๔) กระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ 

ในการจัดตั้งระบบเครือข่ายจะต้องค านึงถึงผลลัพธ์เชิงคุณค่า (Public Value) 
มองเห็นรูปธรรมที่เป็นตัวแทนของบริการนั้น ๆ ว่าประกอบไปด้วยผลผลิตอะไรบ้าง จะต้องเข้าใจ
กระบวนท างานหรือกิจกรรมที่จะได้มาซึ่งบริการ โดยมีพ้ืนฐานบนกระบวนการท างานที่ลื่นไหล 
คล่องตัว มีวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่เอ้ืออ านวยหรือกระตุ้นให้เกิดความไว้วางใจและความร่วมมือ

                                           
๕๙ ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, คู่มือ

เครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๕๐), หน้า ๑๒.  



 ๖๘ 

 

ระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างเกิดกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเหล่านี้ อาจต้องอาศั ย
ระยะเวลา ทักษะ และความอดทนเป็นอย่างมาก  

กล่าวโดยสรุปว่า เครือข่ายเป็นการจัดการการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยวโดยการ
ก าหนดที่กระบวนการ และคนอันเป็นปัจจัยส าคัญในการสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
ประสานเครือข่าย การท างานอย่างสม่ าเสมอ  การพัฒนากระบวนการท างาน และการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ 

๓) การประชาสัมพันธ์ 
การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) เป็นการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง

ทัศนคติและความสัมพันธ์ของหน่วยงานกับสาธารณชนที่ เกี่ยวข้อง ถือได้ว่ามีบทบาทและมี
ความส าคัญยิ่งในสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ เอกชน หรือหน่วยงานประเภทอ่ืน ๆ เพราะ
หน่วยงานเหล่านี้จ าเป็นจะต้องท าการติดต่อสื่อสารกับประชาชนโดยมุ่งหวังให้เกิดการสร้างเสริม
สัมพันธภาพอันดี ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดีต่อกันทั้งองค์กรและประชาชน ในโลก
ยุคไร้พรมแดนเช่นปัจจุบัน การประชาสัมพันธ์มีการขยายขอบเขตมากยิ่งขึ้นทั้งรูปแบบ วิธีการ 
บทบาท เทคโนโลยีเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ฯลฯ และในขณะเดียวกันการประชาสัมพันธ์ยังได้ขยาย
บทบาทเข้าไปในสังคมขนาดเล็กและสังคมขนาดใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับโลก เพราะงานประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสาร หากพิจารณาการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์จะพบว่าประกอบด้วยกระบวนการที่ด าเนินการอย่างสอดคล้องต่อเนื่องและ
สัมพันธ์กัน โดยมี ๔ ขั้นตอนส าคัญคือ การวิจัยเพ่ือการประชาสัมพันธ์ การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ การบริหารแผนและปฏิบัติงานตามแผน และการประเมินผลการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ตามหลัก R-A-C-E ของ John E. Marston๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(๑) Research: การวิจัย กระบวนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย 
หรือการศึกษารวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ การวิจัยเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ คือ การให้ได้มาซึ่งข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์การเพ่ือประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ และด าเนินงานขององค์การให้บรรลุผลตามพันธกิจ เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด ผลจากการเก็บรวมรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นส่งผลให้องค์การได้
ข้อมูลส าคัญ ๓ ส่วนหลักคือ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและภูมิหลังของประเด็นปัญหาที่
องค์การและหน่วยงานประชาสัมพันธ์เผชิญอยู่ ๒) ภูมิหลังและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การ 
และ ๓) ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มประชาชนเป้าหมาย 

                                           
๖๐ Marston, John E., Modern Public Relations, (New York: McGraw-Hill Book Company, 

1979), p. 62. 
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(๒) Action: การวางแผน และการก าหนดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ การ
วางแผนกลยุทธ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ เป็นขั้นตอนต่อจากการวิจัยหรือการรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือการประชาสัมพันธ์ การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ หมายถึง การตัดสินใจ
เกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรม การระบุกลุ่มประชาชนเป้าหมายหลัก 
การก าหนดนโยบายและกฎเกณฑ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้กลยุ ทธ์และกลวิธีที่
เหมาะสม การก าหนดจ านวนและวิธีการบริหารงบประมาณและทรัพยากร ตลอดจนแนวทางในการ
ติดตามผลและประเมินการปฏิบัติงาน 

(๓) Communication: การสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงานตาม
แผนและการสื่อสารกับกลุ่มประชาชนเป้าหมาย (Taking action and communicating) ซึ่งหมายถึง
การปฏิบัติงานตามแผนและโครงการประชาสัมพันธ์ที่ก าหนดไว้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในกิจกรรมนี้องค์การและนักประชาสัมพันธ์ต้องตอบค าถามได้ว่า ใครคือ
ผู้รับผิดชอบในการท ากิจกรรมและสื่อสารตามแผนที่ก าหนด เมื่อไหร่ ที่ไหน และอย่างไร 

(๔) Evaluation: การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการประเมินการเตรียม
งาน การปฏิบัติงานตามแผน และผลจากการปฏิบัติงานตามโครงการข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
ปฏิกิริยาตอบกลับระหว่างการปฏิบัติงานตามแผนนั้นอาจส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและเพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ดังนั้นการประเมินผลจึงเป็น
เครื่องมือซึ่งช่วยให้องค์การทราบความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้า 

ในขณะที่หลัก R-O-S-I-E ของ Sheila Clough Crifasi๖๑  ประกอบด้วย  
(1)  Research: การวิจัย  
(2)  Objectives: การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  
(3)  Strategies: การก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงาน  
(4)  Implementing: การปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด  
(5)  Evaluation: การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จากรูปแบบกระบวนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของนักวิชาการที่ได้แสดง
ทรรศนะต่าง ๆ ไว้นั้นได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนงานหลาย ๆ ด้านในองค์การ โดย
ผ่านการด าเนินงาน ๒ ลักษณะใหญ่ ๆ คือ การประชาสัมพันธ์เพ่ือการสนับสนุนองค์การ (Corporate 
Public Relations: CPR) ซึ่งเน้นการสื่อสารเพื่อการสร้างและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์การในสังคม 
และการประชาสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนงานด้านการตลาด (Marketing Public Relations: MPR) ซึ่งจะ

                                           
๖๑ Seitel. S., The Practice of Public Relations, 10th edition, (New Jersey: Practice-Hall, 

2007), p. 10. 
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เน้นการใช้การประชาสัมพันธ์เพ่ือวัตถุประสงค์ทางการตลาด ตามแนวคิดของ Cutlip Center and 
Broom๖๒ ได้ระบุแตกต่างกันในประเด็นแรก คือ การระบุปัญหาหรือโอกาสด้านการประชาสัมพันธ์ 
(Defining public relations problem or opportunity) หมายถึงการพิจารณาและการตรวจสอบ
ความรู้ความคิดเห็น ทัศนคติ และพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มประชาชนเป้าหมายซึ่งเกี่ยวข้อง
และมีผลกระทบต่อการด าเนินงานและนโยบายขององค์การ กิจกรรมดังกล่าวนี้คือการวิเคราะห์
สถานการณ์ซึ่งเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานของกิจกรรมอ่ืนในกระบวนการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากการ
วิเคราะห์สถานการณ์นั้นจะช่วยให้องค์การรู้ ว่าขณะนี้เกิดอะไรขึ้นกับองค์การและควรด าเนินการ
อย่างไรต่อไป การระบุปัญหา โอกาสในการประชาสัมพันธ์ หรือการวิเคราะห์สถานการณ์ดังกล่าวนี้
กระท าได้โดยอาศัยการวิจัย 

กล่าวโดยสรุปว่า การประชาสัมพันธ์เป็นเผยแพร่ชี้แจงให้ประชาชนทราบ ชักชวน
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย ตลอดจนเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ วิธีด า เนินงาน และประสานความ
คิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องให้เข้ากับจุดมุ่งหมาย และวิธีการด า เนินงานของชุมชน 
ประกอบด้วย การระบุปัญหาหรือโอกาสด้านการประชาสัมพันธ์ การวางแผน และการก าหนด
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่ง
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นตัวแปรที่เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของการศึกษาครั้งนี้ 
โดยสามารถแสดงตัวแปร และดัชนีของตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เชิงสร้างสรรค์ ด้านการตลาดได้ตามตาราง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
๖๒ Scott M.  Cutlip, Allen H.  Center and Glen M.  Broom, Effective public relations, 

(New Jersey:  Pearson Education, 2006), p. 36. 



 ๗๑ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๒  ตัวแปร ดัชนี และตัวชี้วัด ส าหรับตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านการตลาด 

ตัวแปร ดัชนี ตัวช้ีวัด 
การตลาด ช่องทางการสื่อสาร ๑. ผู้ให้บริการการท่องเที่ยว  

 (Communication  ๒. ข้อมูลข่าวสาร 
 Channel) ๓. ช่องทางในการสื่อสาร 
  ๔. นักท่องเที่ยว 
   
 เครือข่าย ๑. ประสานเครือข่าย  
 (Network) ๒. การท างานอย่างสม่ าเสมอ   
  ๓. การพัฒนากระบวนการท างาน 
  ๔. การปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริหารและ 

ผู้ปฏิบัติ 
   

การตลาด การประชาสัมพันธ์   
(Public Relation) 

๑ .  ก า ร ร ะบุ ปั ญห าหรื อ โ อก าสด้ า นก าร
ประชาสัมพันธ์ 

  ๒. การวางแผน และการก าหนดกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ 

  ๓. การประชาสัมพันธ์เพ่ือการตลาด 
  ๔. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

๒.๓ การบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาท ๔ 

การบริหารจัดการเป็นเรื่องของการผสมผสานหรือบูรณาการทรัพยากรการจัดการ เป็น
การด าเนินงานขององค์กรที่ต้องมีคนตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป ร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
โดยน าปัจจัยทางการบริหารจัดการ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และการจัดการ มาใช้
อย่างเป็นกระบวนการโดยผ่านหน้าที่หลัก คือ การวางแผน การจัดองค์การ การเป็นผู้น าและการ
ควบคุมให้การท างานบรรลุเป้าหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ นักทฤษฎีทางตะวันตกจะให้
ความส าคัญกับกระบวนทางด้านการบริหารมากกว่าตัวบุคคล แต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้
ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์สามารถพัฒนาได้การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้ดีขึ้น โดยอาจเป็น



 ๗๒ 

 

สิ่งที่ยังไม่ดีให้กลายเป็นดี หรือสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะการพัฒนาตนเอง ซึ่งอาจมองได้เป็น  
๒ ทาง คือ การพัฒนาตนให้เป็นคนดี กับการพัฒนาตนให้เป็นคนเก่ง  

“...ถ้ามนุษย์เชื่อตามค าประกาศของพระพุทธเจ้านี้ มนุษย์ก็จะเปลี่ยนแนวความสนใจจาก
การไปหวังพ่ึง ไปคอยบวงสรวง ไปอ้อนวอนให้เทพเจ้าบันดาล เปลี่ยนมาเป็นการพัฒนาตนเอง ท าให้
มีการศึกษา คือ ฝึกฝนปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น ซึ่งเชื่อว่าเมื่อพัฒนาสูงสุดแล้ว แม้แต่เทพ พรหม ก็ยังมา
นอบน้อมนมัสการ มาบูชา ดังมีค ากล่าวท านองนี้มากมาย เช่นว่า ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ แปลว่าในหมู่
มนุษย์นั้น ผู้ที่ฝึกแล้วหรือพัฒนาตนแล้ว คือ มีการศึกษานั้นเอง เป็นผู้ประเสริฐที่สุด นี้เป็นหลักการ
ส าคัญที่แสดงว่าพระพุทธศาสนาเน้นเรื่องการพัฒนาตนเอง โดยให้มั่นใจในศักยภาพของมนุษย์...”๖๓ 

พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา และการปฏิบัติหลักค าสอนทั้งหลายในพระพุทธ 
ศาสนานั้นกล่าวถึงการปฏิบัติ โดยเฉพาะการบริหารงานตามแนวพุทธธรรมนั้น นับว่ามีส่วนส าคัญ ซึ่ง
เป็นระบบแนวทางการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องของมนุษย์เพ่ือใช้แก้ปัญหาและการพัฒนาชีวิต สังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับมนุษย์ โดยชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เป็นผู้มีความสามารถในการก าหนดเป้าหมาย
และทิศทางในการด าเนินชีวิตด้วยตนเอง พร้อมทั้งการเลือกทางด าเนินชีวิตด้วยตนเองได้ ในการ
ด าเนินชีวิตและพัฒนาตนเองนั้น ได้ให้ความส าคัญทั้งแก่ปัจจัยภายในและภายนอก กล่าวคือ 

๑) ปัจจัยภายนอก คือ สิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต เช่น 
บุคคลต่าง ๆ รอบข้างมีพ่อแม่ ครูอาจารย์ เพ่ือน ตลอดจนบุคคลอ่ืน ๆ เรียกว่า ปรโตโฆสะ ที่มีส่วนต่อ
การพัฒนาชีวิตของบุคคล ตลอดจนถึงสถาบันทางสังคม เช่น สถาบันการศึกษา มีแหล่งความรู้ที่ดี 
เป็นต้น 

๒) ปัจจัยภายใน คือ การคิดตริตรองพิจารณาใคร่ครวญด้วยตัวเองในสิ่งต่าง ๆ 
เพ่ือให้เข้าใจต่อปรากฏการณ์หรือสภาวะนั้นตามความเป็นจริง การคิดลักษณะนี้เรียกว่า โยนิโส
มนสิการ ได้แก่ การคิดในใจแยบคาย คิดเป็นระบบ ถ้าคิดไม่เป็นก็ไม่สามารถจะน าเอาสิ่งที่ได้จาก
ปัจจัยภายนอกไปใช้ประโยชน์ได้๖๔ 

การบริหารจัดการเชิงพุทธเป็นความพยายามในการน าเอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
มาประยุกต์กับวิชาสมัยใหม่ ทั้งนี้เพราะพุทธธรรมเป็นนามธรรมสูงกว่าความรู้สมัยใหม่ใด ๆ พุทธธรรม
จึงสามารถครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ทั้งหมด ดังค าว่า 

 

 

                                           
๖๓ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธศาสน์กับการแนะแนว , พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพ 

มหานคร: ส านักพิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓), หน้า ๔๕. 
๖๔ ดูรายละเอียดใน องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๓๗๑/๑๑๐. 



 ๗๓ 

 

“นายมีโค่นไผ่  นายใจขุดหลุม 
นายชั้นนายชุ่ม  คุมกันไปเกี่ยวแฝก 
เสร็จแล้วเกลาเสา เอาไว้ยย้ายแยก 
เลิกงานข้าจะแจก ของแปลกแปลกให้กิน” ๖๕ 

การบริหารจัดการเชิงพุทธมิได้มุ่งหวังก าไร หรือการแข่งขันเพียงอย่างเดียว แต่ได้บรรจุ
หลักการที่สร้างความยั่งยืน การไม่เบียดเบียน การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ มีความเมตตาต่อกัน และ
รู้เท่าทันโลก โดยมิได้ปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน์ หรือระบบทุนนิยมในปัจจุบัน แต่ให้ยึดหลักการอยู่
ร่วมกันและรู้เท่าทันโลก นักบริหารที่ท าหน้าที่เป็นผู้น ายังจ าเป็นที่จะต้องมีจกฺขุมา คือ ต้องมีปัญญา
มองการณ์ไกล ต้องเป็นผู้ฉลาดสามารถในการวางแผนและฉลาดในการใช้คนคุณลักษณะข้อนี้ตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า Conceptual Skill หรือมีวิสัยทัศน์ในการจัดการ วิธูโร ต้องเป็นผู้มีความสามารถใน
การจัดการธุระต่าง ๆ หรือกิจการทั้งปวงได้ดีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ข้อนี้ตรงกับค าว่า 
Technical Skill หรือจัดการดี และนิสฺสยสมฺปนฺโน ผู้น าเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับเพ่ือนร่วมงาน และ
บุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ข้อนี้ตรงกับค าว่า Human Relation Skill คุณลักษณะทั้ง 
๓ ประการนี้มีความส าคัญมากน้อยต่างกัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับระดับความแตกต่างของนักบริหารถ้าเป็นนัก
บริหารระดับสูงต้องรับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมคนเป็นจ านวนมาก๖๖ ขณะเดียวกันหากเป็น
การบริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ของส่วนร่วมแล้วนั้นผู้น าจ าเป็นต้องเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้น
ต่อกันจนก่อเกิดเป็นความสามัคคีมีน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ดังนั้นสาราณียธรรม๖๗ ก็คือ วิธีสร้างความ
สามัคคีนั่นเอง  

๑) เมตตากายกรรม เป็นสนับสนุนช่วยเหลือกันทางด้านก าลังกาย ด้วยการช่วยเหลือ
กิจธุระต่าง ๆ ของหมู่คณะด้วยความเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพต่อกัน มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อ
กัน เคารพนับถือกัน รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ยกตนข่มท่าน มีสัมมาคารวะ ไม่ไปเบียดเบียนหรือใช้
ก าลังข่มเหงผู้อื่น ไม่ใช้ก าลังในการแก้ไขปัญหา ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

๒) เมตตาวจีกรรม เป็นการพูดแต่สิ่งที่ดีงาม พูดกันด้วยความรักความปรารถนาดี 
รู้จักการพูดให้ก าลังใจซึ่งกันและกันในยามที่เพ่ือนร่วมสังคมประสบกับความทุกข์ ความผิดหวัง หรือ
ปัญหาต่าง ๆ ควรพูดแนะน าแต่สิ่งที่ดี แจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์สั่งสอน แนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี 
พูดอย่างใดก็ท าอย่างนั้น ไม่โกหกมดเท็จ กล่าววาจาสุภาพ ใช้วาจาที่แสดงความเคารพนับถือต่อกัน 

                                           
๖๕ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓๖. 
๖๖ ดูรายละเอียดใน องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๒๐/๑๖๓. 
๖๗ ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๗/๒๕๗. 



 ๗๔ 

 

เจรจากันด้วยเหตุผล ด้วยสติปัญญา ไม่ใช้โทสะเป็นตัวน า พูดอย่างมีจิตส านึกในผลประโยชน์สุข
ร่วมกันพูดจาสร้างสรรค์ หากไม่มีความสามารถที่จะพูดแนะน าอะไรใครได้ ก็ไม่ควรพูดซ้ าเติม หรือ
น าไปนินทาว่าร้าย หรือกล่าวร้ายเสียดสีประชดประชันกัน ไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือลับหลัง 

๓) เมตตามโนกรรม เป็นการคิดดี มองกันในแง่ดี มีความหวังดี ปรารถนาดี มีความ
รักความเมตตาต่อกัน คิดท าแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน คิดพิจารณาวินิจฉัย คิดวางแผนต่าง ๆ โดย
มุ่งท าให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน ไม่คิดท าร้ายซึ่งกันและกัน ไม่คิดอิจฉาริษยา ไม่คิดอคติ ไม่คิด
พยาบาทไม่คิดผูกโกรธแค้นเคืองกัน รู้จักให้โอกาสและให้อภัยต่อกันอยู่เสมอทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

๔) สาธารณโภคี ได้สิ่งใดมาก็รู้จักแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ แม้เป็นของเล็กน้อยก็ยินดี
แจกจ่ายให้กับทุกคนได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน รู้จักแบ่งปันผลประโยชน์ต่อกันด้วยความชอบ
ธรรม ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามอัตภาพ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันอยู่เสมอตามโอกาสอันควร รู้จักเฉลี่ย
แจกจ่ายสงเคราะห์ เช่น บริจาคอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องไม้เครื่องมือ ตลอดจนวิทยาการ
ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ เพ่ือนมนุษย์ รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันโดยไม่ท าลายระบบนิเวศน์
สิ่งแวดล้อมท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อมวลมนุษย์ มุ่งช่วยเหลือและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนฝ่ายเดียว ไม่เอารัดเอาเปรียบใคร แม้จะมีช่องทางให้ท าได้ก็ตาม 

๕) สีลสามัญญตา มีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสังคมที่ตนเองอยู่ร่วม รู้จักเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน ไม่ก้าว
ก่ายหน้าที่กัน ไม่บ้าอ านาจ หรือถือตนว่าตัวเองยิ่งใหญ่กว่าผู้อ่ืน ไม่ถืออภิสิทธิ์ใด ๆ ทั้งปวง ไม่ท าตน
ให้เป็นที่น่ารังเกียจ หรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ ไม่ฝ่าฝนมติหรือหลักการของหมู่คณะอันจะก่อให้เกิด
ความหวาดระแวง ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคม ทั้งต่อหน้ า
และลับหลัง 

๖) ทิฏฐิสามัญญตา มีความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการส าคัญที่จะน าไปสู่
ความหลุดพ้นสิ้นทุกข์ หรือขจัดปัญหา ยึดถืออุดมคติ หลักแห่งความดีงาม หรือจุดหมายสูงสุดอัน
เดียวกันไม่ยึดถือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ฝ่ายเดียว เมื่ออยู่ร่วมกันในสังคม ต้องรู้จั กฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนบ้างของสังคมโดยรวมบ้าง เมื่อความคิดเห็นของตัวเองแตกต่างจากคนหมู่มาก ก็ต้อง
หันมาพิจารณาดูตัวเอง ปรับมุมมอง ทัศนคติของตัวให้เข้ากับคนหมู่มาก เรียกว่ารู้จักแสวงหาจุดร่วม
และสงวนไว้ซึ่งจุดต่าง ไม่สร้างข้อขัดแย้งโดยไม่มีเหตุผล ต้องมีความเข้าใจในเรื่องสิทธิ หน้าที่ และ
เสรีภาพของแต่ละบุคคล ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

แม้ว่าแนวคิด ทฤษฎีตะวันตกจะอธิบายในเชิงกระบวนการทางการบริหารในห้วง
ระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี แต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้มีการอธิบายในเรื่องเดียวกันนี้มากกว่า 



 ๗๕ 

 

๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว เช่น ความสอดคล้องของแนวคิดวงจรคุณภาพของ William Edwards Deming๖๘ 
ได้น าวงจรของ Walter A. Shewhart มาปรับปรุงและอธิบายให้เห็นเป็นรูปธรรม เรียกว่า PDCA 
Cycle ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอนหลัก ๆ คือ PDCA กับหลักอิทธิบาท ๔ เป็นแนวทางการท างาน ให้
ประสบความส าเร็จที่พระพุทธองค์ได้ทรงสดับไว้อย่างแยบคลาย อันประกอบด้วยแนวปฏิบัติ ๔ ข้อ 
คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา๖๙ อันเป็น ๔ ขั้นตอนที่ต่อเนื่องหนุนเสริมกัน จะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ 
ด้วยเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงกัน จึงจะท าให้เราประสบผลส าเร็จการท างาน 

P – (Plan) คือ การวางแผนเป็นการรวบรวม ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงาน วิธีการและขั้นตอนที่จ าเป็นเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ในการวางแผนจ าต้องท า
ความเข้าใจกับเป้าหมายที่ก าหนดต้องเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร การ
วางแผนจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้
ในแผนหรือไม่ ดังนั้นการวางแผนผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (Performance Planning) รู้เป้าหมาย
ว่าในแต่ละวันต้องท าอะไรบ้าง และเพ่ือท าให้ได้เป้าหมายที่ต้องการ จะต้องแสดงออกหรือมีพฤติกรรม
เช่นไรนั้น จะช่วยท าให้เกิดความคิดที่เป็นระบบ ท างานเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้น และเมื่องานที่ได้รับ
มอบหมายบรรลุผลส าเร็จ ย่อมเป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้คนท างานเกิดความรู้สึกโล่งอก โล่งใจ ซึ่งความรู้สึก
เช่นนี้มักจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความคิดสิ่งใหม่ ๆ ที่สามารถน ามาใช้เพ่ือการปรับปรุงงานให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้การวางแผนงานที่ชัดเจนจ าเป็นจะต้องมีการจดบันทึกว่าในแต่ละวันงานที่  
ต้องท าให้ส าเร็จมีอะไรบ้าง เพราะแผนงานที่ถูกเขียนขึ้นมาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจึงเป็นเสมือน
เข็มทิศหรือเครื่องน าทางให้สามารถท างานแต่ละชิ้นอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอน ดังนั้นแล้ว
ทุกการวางแผนล้วนแต่ต้องเริ่มมาจากฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น พอใจท า (ฉันทะ) ก็จะ
สามารถท างานได้บรรลุผลส าเร็จ การสร้างให้เกิดฉันทะนั้นพระพุทธองค์เคยสอนไว้ว่า มนุษย์เราต้อง
เลือกที่จะศรัทธาบางอย่างและหมั่นตรวจสอบศรัทธาของตัวเองว่าดีต่อตัวเองและดีต่อผู้อ่ืนอันรวมถึง
สังคมโดยรวมหรือไม่ เมื่อดีทั้งสองอย่างก็จงมุ่งมั่นที่จะท าด้วยความตั้งใจ และหากไม่ดีก็จง
เปลี่ยนแปลงศรัทธาเสียใหม่ ซึ่งเราต้องเลือก ไม่เช่นนั้นเราจะกลายเป็นคนที่สับสนไม่มีแก่นสารและ
เป็นคนไร้รากในที่สุด เมื่อเป็นคนไม่มีแก่นสารก็จะถูกชักชวนไปในทางที่ไม่ดี ได้ง่ายนั่นเอง หากจะ
ฝึกฝนตนเอง อาจเริ่มจากการตั้งค าถามกับตัวเองว่าเราศรัทธาอะไรอยู่ เพราะคนเราเมื่อศรัทธาอะไรก็
จะได้พบกับสิ่งนั้นเข้าถึงสิ่งนั้น ศรัทธาในเทคโนโลยีเราก็จะเข้าถึงเทคโนโลยี ศรัทธาต่อชาวบ้านเราก็  
 

                                           
๖๘  Deming, Edward W. , Out of the Crisis, ( USA:  The Massachusetts Institute of 

Technology Center for Advanced Engineering Study, 1995), p. 185. 
๖๙ ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๑/๒๓๓. 



 ๗๖ 

 

จะเข้าถึงชาวบ้าน ศรัทธาต่อวัตถุก็จะเข้าถึงวัตถุ  ศรัทธาต่อลาภยศสรรเสริญก็จะเข้าถึงลาภถึงยศ
เข้าถึงต าแหน่ง ศรัทธาต่อความรู้ก็จะเข้าถึงความรู้ หรือศรัทธาต่อหลักธรรมก็จะเข้าถึงธรรม หรือไม่
ศรัทธาอะไรเลยก็ไม่เข้าถึงก็ไม่เข้าถึงอะไรเลย เพราะความศรัทธาน ามาซึ่งมุ่งมั่นทุ่มเทเพ่ือท าทุกอย่าง
ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราศรัทธานั่นเอง ขณะเดียวกันก็ลองตรวจสอบตัวเองดูว่าสิ่งที่เราศรัทธากับสิ่งที่องค์กร
ของเราศรัทธานั้นตรงกันหรือไม่ หากตรงกันก็เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตนหรือหากไม่ตรงกันก็เรียนรู้ที่
จะให้โอกาสตัวเองไปสู่แห่งที่ที่เหมาะสมกว่า ฉันทะ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตภายใต้หลักธรรม คือ โยนิโส
มนสิการ คือ การรู้จักคิด วิเคราะห์ หรือคิดในทางที่ถูก และเหมาะสมเพ่ือให้เกิดความส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ภายใต้สภาวะแห่งเหตุ และผล ปฏิบัติงานด้วยความสมัครใจและมุ่งหวังในผลส าเร็จ
ของงาน พอใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่โดยไม่หวังผลตอบแทน๗๐ จุดเริ่มต้นที่จะท าให้บุคลากรเกิด
และมีความพอใจในหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติอย่างเต็มก าลังความสามารถของตนเองรักและพอใจที่
จะได้รับพัฒนาตนเอง เพ่ือน าความรู้มาใช้ในหน้าที่ที่ตนก าลังปฏิบัติอยู่ กระตือรือร้นพร้อมที่จะให้มี
การพัฒนาตนเอง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ดังนั้นเมื่อเกิดฉันทะ คือ ความพอใจหรือยินดีในสิ่งนั้นแล้ว 
ย่อมท าให้เป็นผู้ที่รู้จักใช้โยนิโสมนสิการ คือ การคิดวิเคราะห์หาแนวทางที่จะด าเนินต่อไป ซึ่งจะน ามา
สู่การเกิดวิริยะ คือ ความเพียรในแนวทางนั้นต่อไป ถือเป็นความสอดส่องในเหตุและผลแห่ง
ความส าเร็จ๗๑  

อาจกล่าวได้ว่า การเชื่อม่ันต่อสิ่งที่ท า (Aspiration) หมายถึง การท างานด้วยเชื่อมั่น 
เต็มใจที่จะท างานนั้นให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์โดยสมัครใจ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานด้วย
ความสมัครใจและมุ่งหวังในผลส าเร็จของงาน ความเต็มใจในการช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน สมัครใจที่
จะปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถที่จะปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถแม้งานนั้นจะเหนือ
ความสามารถ ยินดีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาให้ดีขึ้น และรักและพอใจที่จะปฏิบัติงาน
อย่างเต็มที่โดยไม่หวังผลตอบแทน 

D - (Do) คือ การปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ซึ่งก่อนที่จะปฏิบัติงานใด ๆ 
จ าเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูล เงื่อนไขต่าง ๆ ของสภาพที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นงานประจ าที่เคยปฏิบัติจริง  
 

                                           
๗๐ พระธีรวัติ จรณธมโม (คนึงทรัพย์), “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรเพื่อการบริหาร

จัดการ องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก”, วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน, ปี
ที ่๘ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐): ๑๑๓. 

๗๑ ผดุง วรรณทอง, อนันต์ ธรรมชาลัย และสานิต ศิริวิศิษฐ์กุล, “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ใน
การบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-
มิถุนายน ๒๕๖๑): ๙๙-๑๐๐. 



 ๗๗ 

 

การปฏิบัติจะต้องเป็นไปตามแผน วิธีการ และขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้โดยจะต้องเก็บรวบรวม และ
บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ด้วยเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานขั้นต่อไป สมาชิก
กลุ่มต้องมีความเข้าใจถึงความส าคัญและความจ าเป็นความส าเร็จของการน าแผนมาปฏิบัติต้องอาศัย
การท างานด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิกขณะที่ลงมือปฏิบัติจะมีการตรวจสอบไปด้วย ๗๒ 
การปฏิบัติงานมีความเข้าใจ และท าตามแผนงานที่วางไว้ ลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง หรือเรียกว่าต้อง
มี วิริยะ คือความพากเพียร ความมุ่งมั่นทุ่มเท เป็นความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกายและใจ ที่จะเรียนรู้และท า
ให้เข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งนั้น วิริยะนี้มาคู่กับความอดทนอดกลั้น เป็นความรู้สึกไม่ย่อท้อต่อปัญหาและมี
ความหวังที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง โดยมีศรัทธาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ น าใจ และเตือนใจ 
ความอดทนเป็นเครื่องมือส าหรับคนใจเย็นและใจงามด้วย ไม่ใช่มุทะลุดุดันรบเร้าและรุ่มร้อน เพราะ
มันจะท าให้มีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย หรือสูญเสียความอดทนในที่สุด ดังนั้นความวิริยะอุสาหะ จึงเป็น
วิถีทางของบุคคลที่หาญกล้าและท้าทายต่ออุปสรรคใด ๆ การฝึกฝนเรื่องความวิริยะแล้วคงต้องเริ่ม
จากความคิดที่ว่า ต้องหมั่นฝึกฝนตนเองบ่อย ๆ หมั่นท าหมั่นคิดหมั่นเขียนหมั่นน าเสนอและอย่าเกียจ
คร้าน อย่ากลัวความผิดพลาดและจงกล้าแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของตัวเอง 
อย่าท้อต่องานหนัก และงานมากให้คิดว่าท ามากรู้มากเก่งมากขึ้น อย่าบ่นว่าไม่มีเวลาเพราะเวลามีเท่า
เดิมฯลฯ มีความตื่นตัวพร้อมที่จะพัฒนาการท างานอยู่ตลอดเวลา ฝึกฝนพยายามพัฒนาตนเองให้เกิด
ความช านาญในหน้าที่ด้วยการเรียนรู้เพ่ิมเติม ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับงานที่ตนเองปฏิบัติอย่างเต็ม
ศักยภาพ มีการจัดฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติงาน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง๗๓ ด้วยเหตุนี้วิริยะจึงเป็นหลักท่ีมีความส าคัญอันจะน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติในการงานหรือ
การกระท าต่อสิ่งใด ๆ ภายใต้พ้ืนฐานของหลักการเหตุ และผลที่เกิดจากโยนิโสมนสิการ เพ่ือมุ่งให้สิ่ง
นั้น ๆ ด าเนินไปสู่จุดหมาย และส าเร็จตามที่ได้ตั้งไว้  

อาจกล่าวได้ว่า การมีความเพียร ความมุ่งมั่นทุ่มเท (Effort) หมายถึง การท างาน
ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และมีความเพียรที่จะท างานนั้นให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้ าประสงค์ 
ประกอบด้วย การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ต่อเนื่องยาวนานไม่เบื่อหน่าย ปฏิบัติงานด้วยความ
สม่ าเสมอ ปฏิบัติงานทันทีที่ได้รับมอบหมาย ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและไม่ละทิ้งงาน ยึดหลัก
ความส าเร็จของงานเป็นที่ตั้ง และอดทนและตั้งใจฝึกฝน เพ่ือพัฒนาทักษะฝีมือให้เกิดความช านาญ 

                                           
๗๒ มยุรี ค าปาเช้ือ, อินถา ศิริวรรณ และอุทัย สติมั่น, “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการ

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร”,วารสารศึกษาศาสตร
ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน, ปที่ ๑๐ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙): ๑๐๔. 

๗๓ ผดุง วรรณทอง, อนันต์ ธรรมชาลัย และสานิต ศิริวิศิษฐ์กุล, “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ใน
การบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์: ๑๐๑. 



 ๗๘ 

 

C - (Check) คือ การตรวจสอบมีการติดตามผลและความก้าวหน้าของงานเก็บสถิติ
เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมิน และเปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้ หรือ จิตตะ อันหมายถึง ความไม่
ทอดทิ้งสิ่งนั้นไปจากความรู้สึกของตัว ดังนั้นจึงต้องมีการประเมินผลงานที่ท าขึ้นมาว่าผู้รับหรือลูกค้ามี
ความพึงพอใจกับผลงานแต่ละชิ้นมากน้อยแค่ไหน การประเมินผลงาน (Performance Appraisal) 
จึงเป็นขั้นตอนส าคัญที่ผลักดันให้ปรับปรุงผลงานอยู่เสมอ ด้วยการวางแผนงานใหม่๗๔ หากงานที่ท าไป
แล้ว แม้ท างานได้ส าเร็จตามแผนที่ก าหนดขึ้น แต่ผู้รับไม่ชอบ ไม่พอใจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
แผนงานใหม่ เพ่ือสร้างผลงานให้ลูกค้าหรือผู้รับเกิดความพึงพอใจทั้งในแง่ของคุณภาพและปริมาณ
งานที่ส่งมอบ แผนงานที่ดีย่อมมีการปฏิบัติ การตรวจสอบ การติดตามผลงานที่ท าไปแล้วว่าส าเร็จ
หรือไม่ส าเร็จบ้าง ด้วยการให้ข้อมูลป้อนกลับกับตนเอง (Performance Feedback) ในการ
ประเมินผลงาน หรือการตรวจสอบนั้นจ าเป็นต้องท าด้วยความตั้งใจ (จิตตะ) เพ่ือให้เกิดความมุ่งมั่นใน
การท างาน ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของงาน ใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ เมื่อมีใจที่
จดจ่อแล้วก็จะเกิดความรอบคอบตาม ค านี้ยิ่งใหญ่มากปัจจุบัน สังคมซับซ้อน มีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้น
มากมาย แต่ละคนมีภาระหน้าที่ ที่ต้องท ามากมาย ไม่รู้จะท าอะไรก่อน แต่ถ้าเรามีใจที่จดจ่อต่อสิ่งที่
เราคิดเราท าและรับผิดชอบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการงานก็ตาม ทุกอย่างก็จะดีขึ้นไปเอง เรา
ก็จะมีความรอบรู้มากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยใจที่จดจ่อ ตั้งมั่น และใฝ่เรียนรู้ของเรา เมื่อมีความรอบรู้มากขึ้น
ก็จะเกิดความรอบคอบตามมา เมื่อมีความรอบคอบแล้วการตัดสินใจท าอะไรก็จะเกิดความผิดพลาด
น้อยตามไปด้วย ความรอบคอบนอกจากจะด ารงอยู่คู่กับความรอบรู้แล้ว ยังต้องอาศัยความดีงามเป็น
เครื่องเตือนสติด้วย ถึงจะสามารถใช้จิตของเราพินิจพิจารณาและตรึกตรองในเนื้อแท้ของสิ่งต่าง ๆ นั้น
ได้อย่างเหมาะสม เพราะความดีงามตามแบบอย่างของคุณธรรมตามหลักศาสนาและจริยธรรมของ
สังคมนั้นเป็นสิ่งเดียวที่จะท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างปรกติสุข จิตตะมีความสัมพันธ์กับสมาธิ คือ 
หมายถึง จิตเป็นเครื่องผลักดัน และควบคุมการเกิดของสมาธิ โดยสภาวะจิตที่มีความแน่วแน่ และจด
จ่อต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตนี้จึงเรียกว่า สมาธิ ซึ่งเป็นเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการจะ
กระท าสิ่งใด ๆ ให้ประสบความส าเร็จ เพราะจิตที่เป็นสมาธิแน่วแน่อยู่กับสิ่งที่ก าลังท า อยู่  โดยไม่เกิด
ความฟุ้งซ่าน ย่อมท าให้งานประสบความส าเร็จได้ดี ไม่ผิดพลาด และมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่
วางไว้ ด้วยความสนใจในสิ่งที่จะท านั้นอย่างจริงจัง เอาใจใส่ในขณะที่กระท าสิ่งนั้น ๆ มีใจที่เป็นสมาธิ
ในขณะที่กระท าสิ่งนั้น ๆ และมีจิตใจมุ่งมั่น และแน่วแน่ในขณะที่กระท าเพ่ือมุ่งให้สิ่งนั้น ๆ ด าเนินไปสู่
จุดหมาย และส าเร็จตามที่ได้ตั้งไว้ 

 

                                           
๗๔ เรื่องเดียวกัน : ๑๐๓. 



 ๗๙ 

 

อาจกล่าวได้ว่า การมีใจที่จดจ่อ และรับผิดชอบ (Active Thought) หมายถึง การ
ท างานนั้นให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ด้วยใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ ประกอบด้วย การมุ่งมั่นที่
จะปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย แน่วแน่มั่นคงต่องาน หรือภารกิจไม่คิดเรื่องอ่ืน
จนกว่างานจะส าเร็จ ใส่ใจ ใฝ่รู้ ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานอยู่เป็นนิตย์ทั้งใน-นอกเวลางาน เอาใจใส่ใน
งานและเพ่ือนร่วมงาน เมื่อพบปัญหาก็พร้อมที่จะแก้ไข สนใจรับรู้ และรับผิดชอบในงานอย่างเต็มที่ 
แม้งานจะมีอุปสรรค หรือความขัดแย้งระหว่างกันขึ้นมา  

A - (Act) คือ การปรับปรุงเป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังจากท่ี
ได้ท าการตรวจสอบไปแล้ว หรือการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ า
รอยเดิม การปรับปรุงอาจน าไปสู่การก าหนดมาตรฐานของวิธีการท างานต่างไปจากเดิม เมื่อมีการ
ด าเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม่ ข้อมูลที่ได้จากการปรับปรุงจะช่วยให้การวางแผนมีความ
สมบูรณ์และมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นด้วย๗๕ การด าเนินการน าผลของการปฏิบัติงาน พร้อมข้อมูลทางสถิติ 
มาประเมิน หรือวิมังสา หมายถึง ความสอดส่องในเหตุและผลแห่งความส าเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ให้
ลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้นไปตลอดเวลา การปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธีการท างานเพ่ือที่จะหาวิธีการท าใน
การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การส ารวจและจดบันทึกว่ามีแนวทางไหนบ้างในการ
ปรั บ เปลี่ ยนและพัฒนากระบวนการท า งาน ให้ดี ขึ้ น  การ พัฒนาผลงาน  ( Performance 
Development) จะท าให้เกิดการปรับปรุง และการปรับเปลี่ยนตนเองอยู่เสมอ ไม่ซ้ าซากจ าเจกับ
วิธีการท างานแบบเดิม ๆ บนพ้ืนฐานของชั่งใจ (วิมังสา) ในการตัดสินใจด าเนินการ ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญ
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าสิ่งใด ๆ ย่อมเกิดจากปัจจัยจากข้อนี้เป็นสิ่งส าคัญ เพราะการใช้วิมังสา 
คือ การคิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุ และผล ย่อมท าให้เข้าใจต่อกระบวนการ วิธีการ และแนวทางในการ
ด าเนินงานที่ถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงย่อมรู้จักแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ดี แต่หากไม่
มีการใช้ปัญญาก่อนท าหรือขณะท าสิ่งใด ๆ แล้ว ย่อมน ามาซึ่งปัญหา และอุปสรรคในสิ่งนั้น ๆ ส่งผล
ต่อการท้อแท้ การท าสิ่งนั้นไม่ส าเร็จ หรือหากส าเร็จก็จะไม่เกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่  

อาจกล่าวได้ว่า การทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ท ามา (Investigation) หมายถึง การท างาน
นั้นให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์โดยมีการทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ท ามา ประกอบด้วย ไตร่ตรอง 
หาข้อดี ข้อด้อย ในการปฏิบัติงานทุกครั้งเพ่ือเป็นแนวทางครั้งต่อไป ไตร่ตรองคิดค้นแนวทางการ
ปรับปรุงงาน และแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเหตุและผล ตรวจสอบข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานอยู่
ตลอดเวลา พิจารณาแผนการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างระบบและขั้นตอนที่ชัดเจน ค้นคว้า และวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อเพ่ิมพูนความสามารถในการปฏิบัติงาน 

                                           
๗๕ ปิ่นมณี ขวัญเมือง, “หลักอิทธิบาท๔: เส้นทางสู่ความส าเร็จ”, วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีท่ี 

๑๓ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗): ๓. 



 ๘๐ 

 

พระพุทธศาสนาอธิบายความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับคน ผู้น า และ
ชุมชน โดยค านึงถึงปัจจัยแห่งสังคมในกระบวนการอาศัยซึ่งกันและกัน การพิจารณาด้วยเหตุด้วยผล 
รู้จักโลก รู้จักธรรมชาติ เพราะมนุษย์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่บริหารจัดการองค์การที่ดีได้ ส าหรับในส่วน
ของหลักการบริหารสมัยใหม่จะเน้นเทคนิคและวิธีการโดยแสวงหาก าไร และการแข่งขันให้องค์กร
บรรลุสู่เป้าหมายตามแบบของทุนนิยม แต่หากผู้บริหารจะน าหลักการบริหารเชิงพุทธเข้ามาประกอบ 
หรือบูรณาการให้เข้ากับการบริหารงานในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นแนวทางใหม่ หรือเข้าสู่มิติของการ
บริหารงานที่ยั่งยืน มีความมั่นคง และสร้างความเป็นธรรมต่อบุคคล หรือสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
อย่างชาญฉลาด รวมทั้งสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการบริหารงานอย่างยั่งยืนและมั่นคง 
รวมทั้งจะเป็นหลักการของนักบริหารในการบริหารจัดการองค์กรของตนอย่างมีระบบ โดยที่ยังมี
คุณธรรมมาประกอบในการพิจารณาบริหารจัดการด้วย ในระดับบุคคลการการจัดการโดยใช้อิทธิบาท 
๔ อันประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา บุคคลจะต้องเริ่มต้นที่ตนเองก่อนในการเชื่อมั่นต่อ
สิ่งที่ท าด้วยความเพียร ความมุ่งม่ันทุ่มเท มีใจที่จดจ่อ และรับผิดชอบ และการทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้
ท ามา ผู้วิจัยจึงขอสรุปตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และหลักธรรมในบริบท
องค์ประกอบการบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือสร้างโมเดลการวัด (Measurement 
Model) ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๒.๙   องค์ประกอบการบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาท ๔ ที่ได้จากการวิเคราะห์แนวคิด  

      ทฤษฎี และหลักธรรม 

จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี และหลักธรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการตาม
หลักอิทธิบาท ๔ โดยสามารถแสดงตัวแปร และดัชนีของตัวแปรการบริหารจัดการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

การเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ท า 

การบริหารจัดการตาม
หลักอทิธิบาท 4 

มีใจที่จดจ่อ และรับผิดชอบ 

การทบทวนในส่ิงที่ได้คิดได้ท ามา 

ความเพียร ความมุ่งมั่นทุ่มเท 



 ๘๑ 

 

 

ตารางท่ี ๒.๑๓  ตัวแปร ดัชนี และตัวชี้วัด ส าหรับตัวแปรการบริหารจัดการ 

ตัวแปร ดัชนี ตัวช้ีวัด 
การบริหารจัดการ 
Management 

เชื่อม่ันต่อสิ่งท่ีท า  
(Aspiration) 

๑. การปฏิบัติงานด้วยความสมัครใจและมุ่งหวังใน
ผลส าเร็จของงาน 

  ๒. ความเต็มใจในการช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน 
  ๓. สมัครใจที่จะปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถแม้งาน

นั้นจะเหนือความสามารถ  
  ๔. ยินดีรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานและพร้อม

ปฏิบัติตาม  
  ๕. รักและพอใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่โดยไม่หวัง

ผลตอบแทน 
   

 ความเพียร  
ความมุ่งม่ันทุ่มเท 

๑. การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ต่อเนื่องยาวนานไม่
เบื่อหน่าย 

 (Effort) ๒. ปฏิบัติงานด้วยความสม่ าเสมอ 
  ๓. ปฏิบัติงานทันทีที่ได้รับมอบหมาย ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

และไม่ละท้ิงงาน 
  ๔. ยึดหลักความส าเร็จของงานเป็นที่ตั้ง  
  ๕. อดทนและตั้งใจฝึกฝน เพ่ือพัฒนาทักษะฝีมือให้เกิด

ความช านาญ 
   

 มีใจที่จดจ่อ  
และรับผิดชอบ 

๑. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

 (Active 
Thought) 

๒. แน่วแน่มั่นคงต่องาน หรือภารกิจไม่คิดเรื่องอ่ืนจนกว่า
งานจะส าเร็จ 

  ๓. ใส่ใจ ใฝ่รู้ ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานอยู่เป็นนิตย์ทั้งใน-
นอกเวลางาน 

  ๔. เอาใจใส่ในงานและเพ่ือนร่วมงาน เมื่อพบปัญหาก็
พร้อมที่จะแก้ไข  

  ๕. สนใจรับรู้ และรับผิดชอบในงานอย่างเต็มที่ แม้งานจะ
มีอุปสรรค 



 ๘๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๓  ตัวแปร ดัชนี และตัวชี้วัด ส าหรับตัวแปรการบริหารจัดการ (ต่อ) 
 

ตัวแปร ดัชนี ตัวช้ีวัด 
การบริหารจัดการ 
Management 

การทบทวนในสิ่งที่
ได้คิดได้ท ามา 

๑. ไตร่ตรอง หาข้อดี ข้อด้อย ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง
เพ่ือเป็นแนวทางครั้งต่อไป 

 (Investigation) ๒. ไตร่ตรองคิดค้นแนวทางการปรับปรุงงาน และแก้ไข 
ปัญหาที่เกิดข้ึนด้วยเหตุและผล 

  ๓. ตรวจสอบข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานอยู่
ตลอดเวลา 

  ๔. พิจารณาแผนการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างระบบและ
ขั้นตอนที่ชัดเจน 

  ๕ .  ค้ น ค ว้ า  แ ล ะวิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล เ พ่ื อ เ พ่ิ ม พูน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 

๒.๔ ข้อมูลเร่ืองที่วิจัย 

การวิจัย “การพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
นครสวรรค์” ผู้วิจัยก าหนดพ้ืนที่วิจัย คือ จังหวัดนครสวรรค์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครสวรรค์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย๗๖ รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
๗๖ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์, ทะเบียนหมู่บ้านด าเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว 

OTOP นวัตวิถี ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://nakhonsawan.cdd.go.th 
/services/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี [๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑]. 



 ๘๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๔ หมู่บ้านเป้าหมายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
 นครสวรรค์ 
 

ที ่ อ าเภอ ต าบล หมู่ที่ หมู่บ้าน หมายเหตุ 
๑ เมือง บ้านแก่ง ๒ วังหยวก ม.๔ ต าบลบ้านแก่ง 

๒ โกรกพระ บางมะฝ่อ ๑ บางมะฝ่อ  

๓ ชุมแสง ท่าไม ้ ๑๔ ท่าเตียนสามัคค ี ม.๖ ต าบลท่าไม้ 

๔ ชุมแสง เกยไชย ๕ ปากคลอง  

๕ หนองบัว หนองกลับ ๓ เนินขี้เหล็ก ม.๑๐ ต าบลหนองกลับ 

๖ บรรพตพิสัย หนองตาง ู ๑ หนองตาง ู  

๗ บรรพตพิสัย บ้านแดน ๒ เขาหน่อ  

๘ บรรพตพิสัย ตาสัง ๑๐ ดงแม่นางเมือง  

๙ เก้าเลี้ยว เขาดิน ๘ หาดเสลา  

๑๐ เก้าเลี้ยว เขาดิน ๔ เขาดิน  

๑๑ เก้าเลี้ยว หัวดง ๑ หัวดงเหนือ  

๑๒ ตาคลี หนองโพ ๑ หนองโพใต ้ ม.๑, ม.๒, ม.๑๑ ต าบลหนองโพ 

๑๓ ตาคลี จันเสน ๑ ตลาดจันเสน ม.๒, ม.๑๑, ม.๑๒ ต าบลจันเสน 
ม.๓ ต าบลช่องแค ม.๘ ต าบล
พรหมนิมิตร 

๑๔ ท่าตะโก ท่าตะโก ๒ เขาน้อย  

๑๕ ท่าตะโก หนองหลวง ๑๑ ใหม่หนองหลวง  

๑๖ ท่าตะโก หัวถนน ๖ หัวถนนกลาง  

๑๗ ท่าตะโก วังมหากร ๘ เนินส าราญ  

๑๘ ไพศาลี ส าโรงชัย ๕ หนองไผ่  

๑๙ ไพศาลี โพธิ์ประสาท ๒ ไร่ประชาสรรค์  

๒๐ ไพศาลี วังน้ าลัด ๓ เขาหินกลิ้ง  

๒๑ พยุหะคีรี ท่าน้ าอ้อย ๑ ชุมชนวัดพระปรางค์เหลือง ม.๒, ม.๓ ต าบลท่าน้ าอ้อย 

๒๒ ลาดยาว หนองนมวัว ๕ หนองกระดูกเนื้อ ม.๖ ต าบลหนองนมวัว 

๒๓ ตากฟ้า อุดมธัญญา ๑๓ พุม่วง  

 
 



 ๘๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๔ หมู่บ้านเป้าหมายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
 นครสวรรค์ (ต่อ) 
 

ที ่ อ าเภอ ต าบล หมู่ที่ หมู่บ้าน หมายเหตุ 
๒๔ ตากฟ้า พุนกยูง ๖ ไตรคีรี  

๒๕ ตากฟ้า สุขส าราญ ๑๑ ซับตะเคียน  

๒๖ ตากฟ้า ล าพยนต์ ๒ น้ าวิ่ง  

๒๗ ตากฟ้า ตากฟ้า ๑ ตากฟ้า  

๒๘ แม่วงก ์ แม่เล่ย์ ๒๔ ใหม่แม่เรวา  

๒๙ แม่วงก ์ เขาชนกัน ๙ หนองไผ่  

๓๐ แม่วงก ์ วังซ่าน ๑๐ ธารมะยม  

๓๑ แม่เปิน แม่เปิน ๒๑ คลองห้วยหวาย  

๓๒ แม่เปิน แม่เปิน ๑๒ ปางสัก  

๓๓ แม่เปิน แม่เปิน ๘ พนาสวรรค์  

๓๔ ชุมตาบง ชุมตาบง ๑๐ เขาจั๊กจั่นหนึ่ง  

 
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งกระจายกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ครอบคลุมใน

กลุ่มต่าง ๆ การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ซึ่งได้วิเคราะห์หมู่บ้าน
เป้าหมายการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้ง ๓๖ หมู่บ้าน โดยการจัดหมวดหมู่ตามทรัพยากรการท่องเที่ยว
ออกเป็น ๕ กลุ่ม คือ แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัฒนธรรม แหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทวิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวประเภทศาสนา และแหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน 
และก าหนดใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลาก (Lottery) ได้จ านวน 
๕ หมู่บ้านเป้าหมาย และมีประชาชนทั้งหมด จ านวน ๒,๗๓๓ คน ประกอบด้วย 

๒.๑) บ้านซับตะเคียน ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า  
๒.๒) บ้านวังหยวก ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมือง 
๒.๓) บ้านหาดเสลา ต าบลเขาดิน อ าเภอเก้าเลี้ยว  
๒.๔) บ้านหนองโพใต้ ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี  
๒.๕) บ้านจันเสน ต าบลจันเสน อ าเภอตาคลี 

 



 ๘๕ 

 

๑) แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัฒนธรรม: บ้านวังหยวก หมู่ ๒ ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

๑.๑) พื้นที่ (Area) 
บ้านวังหยวกตั้งอยู่ในเขตต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งแบ่งเขต

การปกครอง เป็น ๑๒ หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ ๑ บ้านมอญ, หมู่ ๒ บ้านวังหยวก, หมู่ ๓ 
บ้านวังยาง, หมู่ ๔ บ้านตลาดบ้านแก่ง (ใต้วัด), หมู่ ๕ บ้านตลาดบ้านแก่ง, หมู่ ๖ บ้านงิ้วยักษ์ (วัง
หยวกใต้), หมู่ ๗ บ้านเขาดินใต,้ หมู่ ๘ บ้านแก่ง, หมู่ ๙ บ้านสามแยก, หมู่ ๑๐ บ้านโรงสีเก่า, หมู่ ๑๑ 
บ้านยางเอน และหมู่ ๑๒ บ้านแหลมพิกุล มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น ๕,๘๐๐ ไร่ สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม
ที่ดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวราบลุ่ม มีอาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ   คลองท่าขนมจีน 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ   หมู่  ๖ บ้านวังหยวกใต้ ต าบลบ้านแก่ง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   คลองท่าขนมจีน 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   หมู่ ๘ ต าบลหนองกระโดน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒.๑๐ แผนที่บ้านวังหยวก หมู่ ๒ ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมืองนครสวรรค์๗๗ 

๑.๒) ประวัติความเป็นมา (Background) 

เดิมหมู่บ้านวังหยวกเป็นป่าดงต้นกล้วยขึ้นมากมาย ชาวบ้านที่อพยพมาจากเพชรบุรี
และสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่เป็นไทด ามาบุกป่าถางพงท าไร่ ท านา และสร้างที่อยู่อาศัยเป็นครอบครัวเล็ก 
ๆ ต่อมาก็เลือกตั้งผู้น าหมู่บ้านขึ้นผู้ใหญ่คลัง และได้ขนานนามว่า บ้านวังหยวก ต่อมาก็ท าการพัฒนา
ให้เจริญตามล าดับ มีไฟฟ้า มีน้ าใช้ เจาะบ่อบาดาล ต่อมาก็มีประปาของที่วัดเกาะแก้ว และประปา

                                           
๗๗ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองนครสวรรค์, เอกสารสรุปผลการด าเนินงานชุมชนท่องเที่ยว 

OTOP นวัตวิถี บ้านวังหยวก หมู่ที่ ๒  ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ , หน้า ๓๐. 
(อัดส าเนา). 



 ๘๖ 

 

ภูมิภาค ถนนหนทางสะดวกขึ้น สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทด าของพ้ืนบ้าน จากอดีตถึงปัจจุบันมีผู้
ด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ๘ คน ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ ผู้ใหญ่เฉลิม ทองแพง 

๑.๓) การรวมกลุ่ม (Community) 
บ้านวังหยวกมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๒๕๐ ครัวเรือน แบ่งเป็นเพศชาย ๓๗๓ คน   

และเพศหญิง ๓๙๕ คน รวมทั้งสิ้นจ านวน ๗๖๘ คน๗๘   
๑.๓.๑) ข้อมูลการคมนาคม/สาธารณูปโภค 

(๑) การเดินเข้าชุมชน 
- ถนนลาดยาง  ๓ เส้น ระยะทาง ๕,๐๐๐ เมตร 
- ถนนคอนกรีต  ๔ เส้น  
(๒) สาธารณูปโภค 
- มีไฟฟ้าใช้   ๒๓๒ ครัวเรือน 
- มีประปาหมู่บ้าน/ภูมิภาค ๒ แห่ง 
(๓) แหล่งน้ า 
- บ่อน้ าสาธารณะ  ๓ แห่ง 
- คลอง   ๓ แห่ง 
- บ่อโยก   ๗ แห่ง 

๑.๓.๒) การประกอบอาชีพ 
ประชาชนบ้านวังหยวก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา /รับจ้าง มี

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน และอาคารเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน มีกระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีใน
ด้านเกษตร ทั้งเชิงพาณิชย์ เพ่ือการค้า และเกษตรผสมผสานแบบพึ่งตนเอง เพ่ือน ามาพัฒนาศักยภาพ
ให้กับเกษตรกรผู้ท านาได้มีคุณภาพเป็นอาชีพที่ยั่งยืนสามารถพ่ึงตัวเองได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.๔) อัตลักษณ์ท้องถิ่น 

บ้านวังหยวก ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และรักษาประเพณีด้านพุทธ
ศาสนา ได้แก่ ท าบุญตักบาตร แห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีออกพรรษา เทศกาลประจ าปีที่น่าสนใจ 
ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์, ขึ้นปีใหม,่ ลอยกระทง บ้านวังหยวกเป็นชนเผ่าไทด ามีพ้ืนเพมาจากประเทศ

                                           
๗๘ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์, รายงานข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๑, 

[ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://nakhonsawan.cdd.go.th /services/รายงานครัวเรือนตกเกณฑ์ [๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒]. 



 ๘๗ 

 

ลาวมีวัฒนธรรมในเรื่องการแต่งกาย อาหารพ้ืนบ้าน ยังคงรักษาประเพณีของไทด าเอาไว้ โดยใน
หมู่บ้านมีศูนย์วัฒนธรรมไทด า และบ้านจ าลองไทด าเป็นสถานที่ศูนย์รวมจิตใจ ศูนย์วัฒนธรรมไทย
ทรงด า จังหวัดนครสวรรค์ ไทยทรงด า เป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่ง มีชื่อเรียกกันหลายอย่าง อาทิ ลาว
โซ่ง ลาวทรงด า ไทยโซ่ง ไทด าหรือไทรทรงด า ซึ่งชาวไทยทรงด าเหล่านี้บางส่วนได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่น
ฐานอยู่ในเขตต าบลบ้านแก่งด้วย จึงได้มีการจัดท าศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด าขึ้นเพ่ือเป็นการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ไว้ให้ได้ศึกษา บ้านวังหยวก มีสโลแกนชุมชน คือ “ไทด า 
คือ อัตลักษณ์ ฟูมฟักวัฒนธรรม เลิศล้ าประเพณี วิถีความร่วมมือ ถิ่นนี้ คือ บ้านวังหยวก” 

๑.๕) ต้นทุนชุมชน และทุนทางวัฒนธรรม 

บ้านวังหยวกมีทุนชุมชน ๕ ประเภท ไดแ้ก่ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทาง
ธรรมชาติ และทุนการเงิน ยังรวมถึงทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของบ้านวังหยวก ซึ่งหมายถึง ๘ วิถี
วัฒนธรรมที่เป็นเสน่ห์ชุมชน ได้แก่ อาหาร การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย ประเพณี ภาษา อาชีพ ความเชื่อ 
และศิลปะพ้ืนถิ่น มีการค้นหา พัฒนา ปรับปรุง ทุนชุมชน และทุนทางวัฒนธรรม และสร้างเสริมให้
เป็นเอกลักษณ์ จุดเด่นหรือความงามที่สามารถสร้างความประทับใจ สร้างความตื่นตาตื่นใจ น่าจดจ า 
และดึงดูดนักท่องเที่ยวอยากกลับมาอีก 

๒) แหล่งท่องเที่ยวประเภทวิถีชีวิต: บ้านท่าเตียนสามัคคี หมู่ ๑๔ ต าบลท่าไม้ อ าเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

๒.๑) พื้นที่ (Area) 

ต าบลท่าไม้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอชุมแสง ห่างจากอ าเภอชุมแสงเป็น
ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ ๕๓ กิโลเมตร เป็นทางคอนกรีตและทางลาดยาง
จนถึงหมู่บ้าน มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ติดแม่น้ า โดยมีแม่น้ ายมเป็นแม่น้ าสายหลักไหลผ่านภายในเขต
พ้ืนที่ต าบลท่าไม้ และเป็นแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่ส าคัญซึ่งใช้ในการประกอบเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ 
และอุปโภคบริโภคของประชากรที่อาศัยอยู่ในต าบลท่าไม้และต าบล ใกล้เคียงนอกจากนั้นภายในพ้ืนที่
ต าบลท่าไม้ยังประกอบไปด้วยแหล่งน้ า ธรรมชาติประเภทอ่ืน ๆ อีกมาก เช่น ห้วย หนองคลอง และ
บึง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของสภาพพ้ืนที่ตั้งของต าบลท่าไม้ แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็นหมู่ ๑ บ้านบึงยาว, หมู่ ๒ บ้านท่าไม้, หมู่ ๓ บ้านบุ่ง, หมู่ ๔ บ้านท่าไม้, หมู่ ๕ บ้านท่ากร่าง, 
หมู่ ๖ บ้านวังหงษ์, หมู่ ๗ บ้านท่าเตียน, หมู่ ๘ บ้านหนองขอน, หมู่ ๙ บ้านวังใหญ่, หมู่ ๑๐ บ้านดง
กะพ้ี, หมู่ ๑๑ บ้านปึกวงฆ้อง, หมู่ ๑๒ บ้านวังใหญ่พัฒนา, หมู่ ๑๓ บ้านคลองโพธิ์สามัคคี, หมู่ ๑๔ 
บ้านท่าเตียนสามัคคี และหมู่ ๑๕ บ้านท่ากร่างพัฒนา มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น ๕๙ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
๓๗,๑๑๗ ไร่ เป็นที่ราบลุ่ม พ้ืนที่ส่วนน้ าจะท่วมอยู่ใกล้บริเวณแม่น้ า มีอาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้านต่าง 
ๆ ดังนี้ 



 ๘๘ 

 

 
ทิศเหนือ   ติดต่อ   บ้านวังหงษ์ หมู่ที่ ๖ ต าบลท่าไม้ อ าเภอชุมแสง จังหวัด 
                               นครสวรรค์ 
ทิศใต้   ติดต่อ   หมู่ที่ ๕ ต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อ  หมู่ที่ ๕ ต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อ  แม่น้ ายม 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒.๑๑ แผนที่บ้านท่าเตียนสามัคคี หมู่ ๑๔ ต าบลท่าไม้ อ าเภอชุมแสง๗๙ 
 

๒.๒ ประวัติความเป็นมา (Background) 

ในอดีตบ้านท่าเตียนสามัคคี หมู่ ๑๔ มีพ้ืนที่รวมกับหมู่ ๗ บ้านท่าเตียน ต่อมาจึงท า
เรื่องขอแยกมาเป็นหมู่ ๑๔ บ้านท่าเตียนสามัคคี ต าบลท่าไม้ การปกครอง ๕ ปีแรก มีผู้ใหญ่บ้านชื่อ 
นายสมบัติ เทศข า ผู้ใหญ่บ้านคนต่อมาชื่อ นายประสาทธ์ ปู่กัน และผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือ นางสาว
น้ าอ้อย มีพันธ์  

๒.๓) การรวมกลุ่ม (Community) 
บ้านท่าเตียนสามัคคี หมู่ ๑๔ มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๕๔ ครัวเรือน แบ่งเป็นชาย 

๗๐ คน หญิง ๘๓ คน รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๕๓ คน๘๐    

                                           
๗๙ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอชุมแสง, เอกสารสรุปผลการด าเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP 

นวัตวิถี บ้านท่าเตียนสามัคคี หมู่ที่ ๑๔ ต าบลท่าไม้ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์, หน้า ๘. (อัดส าเนา). 
๘๐ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์, รายงานข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๑, 

[ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://nakhonsawan.cdd.go.th /services/รายงานครัวเรือนตกเกณฑ์ [๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒]. 



 ๘๙ 

 

๒.๓.๑) ข้อมูลการคมนาคม/สาธารณูปโภค 
มีถนนทางเข้าหมู่บ้านจากอ าเภอชุมแสงเส้นทางหลักเข้าหมู่บ้าน ๒ เส้นทาง 

โดยเส้นทางแรกจะผ่านบ้านวังหงษ์ หมู่ที่ ๖ ต าบลท่าไม้ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นถนน
คอนกรีตทั้งสาย และอีกเส้นทางหนึ่งผ่านบ้านปากคลอง หมู่ที่ ๕ ต าบลเกยไชย อ าเออชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์เป็นถนนลาดยางต่อด้วยถนนคอนกรีต โดยสามารถเดินทางได้ด้วยรถทุกประเภท 

๒.๓.๑) สถานที่ส าคัญของหมู่บ้าน 
- อาคาร และลานอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้านใช้ เป็นที่ประชุม 

ปรึกษาหารือ หรือร่วมกันแสดงความเห็นในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
- หนองตอใหญ่ เป็นแหล่งน้ าขนาด ๘๖ ไร่ 

๒.๓.๒) การประกอบอาชีพ 
ประชาชนบ้านท่าเตียนสามัคคี มีอาชีพหลักท าตาล ท านา อาชีพรอง ปลูกพริก  

ปลูกผัก และอาชีพเสริม หาปลา ท าสวน บ้านท่าเตียนสามัคคี มีพ้ืนที่เป็นที่ราบ น้ าท่วมบ่อย บริเวณ
บ้านท่าเตียนสามัคคีจะมีต้นตาลเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและการปลูกเสริมจ านวนมาก มีวัฒนธรรม 
ประเพณีท่ีสืบทอดกันมายาวนานเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เก่ียวข้องกับอาชีพท าตาล 

๒.๔) อัตลักษณ์ท้องถิ่น 

บ้านท่าเตียนสามัคคี เป็นชุมชนที่มีต้นตาลโตนดขึ้นตามธรรมชาติเป็นจ านวนมาก 
ท าให้วิถีชีวิตชาวบ้านท่าเตียนสามัคคีมีเตาตาลประจ าบ้าน และผลิตน้ าตาลขายเป็นรายได้หลักเลี้ยง
ชีพ น้ าตาลของบ้านท่าเตียนสามัคคี มีรสชาติดี เพราะต้นตาลในบริเวณนี้เติบโตในพ้ืนที่น้ าจืด และ
การปั่นน้ าตาลให้เย็นก่อนน ามาหยอด คือ เอกลักษณ์เฉพาะของการท าน้ าตาลบ้านเตียนสามัคคี 
นอกจากตาลโตนดจะท าเป็นน้ าตาล ชาวบ้านยังน าผลตาลมาแปรรูปเป็นอาหารรสชาติอร่อย  
โดยเฉพาะต้มปลาร้าหัวตาล  สูตรดั้งเดิมถ่ายทอดจากรุ่นปู่ย่าตายาย และลอนตาลชุบแป้งขนมปังทอด 
จิ้มกับซอสพริก วิถีชีวิตการท าตาลโตนด เป็นวิธีการท าตาลของคนในชุมชน ในการด าเนินชีวิตเกี่ยวกับ
การท าตาล ปีนต้นตาลเพ่ือเก็บน้ าตาลในช่วงเช้า ปีนเก็บทลายตาลเพ่ือเอาลูกตาล การท าน้ าตาลปึก 
การท าน้ าตาลสด และวิธีการเฉาะลอนตาลแบบถูกวิธี ฯลฯ วัฒนธรรม/ประเพณีพ้ืนบ้าน มีประเพณี
ไหว้ครูตาลทุกครั้งเมื่อถึงฤดูท าตาล ชาวท าตาลจะต้องมีการไหว้ครูตาลก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูท าตาลเพ่ือให้
ครูตาลปกปักรักษา ให้ปลอดภัยตลอดฤดูท าตาล ก็จะมีอุปกรณ์ในการท าตาล เช่น มีดปาดตาล 
ตะเกียบนวดตาลตัวผู้และตะเกียบนวดตาลตัวเมีย การรดน้ าผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ แข่งเรืออีโปง
ตาล และเทศกาลกินตาล เป็นต้น 

 

 



 ๙๐ 

 

๒.๕) ต้นทุนชุมชน และทุนทางวัฒนธรรม 
บ้านท่าเตียนสามัคคีมีทุนชุมชน ๕ ประเภท ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม 

ทุนกายอาพ ทุนทางธรรมชาติ และทุนการเงิน 
๒.๕.๑) ทุนมนุษย์ ได้แก่ คนในชุมชนทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงสุขอาพอนามัย 

ระดับการศึกษา ความรู้ ความสามารถของคนในชุมชน เช่น มัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมจาก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) จ านวน ๓ คน ประกอบด้วย นางสาวน้ าอ้อย มีพันธ์ นางสาว
ญาดา จงกุล และนายธนโชติ จันทร์ดวง ที่มีความพร้อมในการให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว และยังมี
ปราชญ์ชุมชนหลายสาขาท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้สนใจได้ เช่น  

(๑) การท าไม้นวดทางตาล: นายส ารวย ทัพมาก 
(๒) การเค่ียวตาล/หยอดตาล: นางอริตา เหมมินทร์ 
(๓) การนวดตาล: นายทองอยู่ แก้วชัง 
(๔) การท ากระบอกรองน้ าตาล: นายประหยัด วรเจริญ 
(๕) การปั้นเตาเคี่ยวตาล: นางสาวสมพร ปู่กัน 
(๖) การท าน้ าตาลปี๊บ: นางส าเรียง ปู่กัน 
(๗) การพาดพะองตาล การไหว้ครูตาล/การปีนต้นตาล/การเก็บน้ าตาล

โตนด: นายสมพร เหมมินทร์ 
(๘) การท าไอศกรีมน้ าตาลสด: นางสาวน้ าอ้อย มีพันธ์ 
(๙) การปลูกผักปลอดสารพิษ: นางสม ลัยวรรณ 
(๑๐) การเฉาะลอนตาล: นางบุญส่ง ปู่กัน 

๒.๕.๒) ทุนทางสังคม ได้แก่ ทรัพยากรทางสังคมที่ประชาชนใช้เพ่ือการด ารง
ชีพ เช่น กลุ่มองค์กร อาสาสมัคร ความสามัคคี ความไว้วางใจกัน ความเอ้ืออาทร ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมชุมชน และท้องถิ่น เป็นต้น  

๒.๕.๓) ทุนกายภาพ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนใน
การด ารงชีพของประชาชน เช่น ที่อยู่อาศัย การคมนาคม ประปา ไฟฟ้า 

๒.๕.๔) ทุนทางธรรมชาติ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน น้ า ป่า ทะเล 
สัตว์ป่ารวมถึงคุณภาพอากาศ การก าจัดขยะ เป็นต้น โดยมีหนองตอซึ่งเป็นแหล่งน้ าขนาด ๘๖ ไร่ และ
มีต้นตาลจ านวนมาก อายุกว่า ๑๐๐ ปี ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ 

๒.๕.๕) ทุนการเงิน ได้แก่ เงินสด เงินฝาก เงินออม รวมถึงทรัพย์สินที่มีมูลค่า 
เช่น สัตว์เลี้ยง ทอง อัญมณี เป็นต้น มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนแม่ของแผ่นดิน กลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ และกลุ่มอาชีพ  

๒.๕.๖) ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเสน่ห์ชุมชน ๘ เสน่ห์ ได้แก่ 



 ๙๑ 

 

(๑) อาหาร ที่เป็นอาหารพ้ืนถิ่น ที่สะอาดปลอดภัย มีไว้บริการให้กับ
นักท่องเที่ยว เช่น ต้มย าแม่น้ าน่าน ผัดกุ้งยอดตาล/ยอดมะพร้าว ปูม้าผัดผลกะหรี่ลอนตาลอ่อน 
น้ าพริกกุ้งเสียบ/หัวตาล น้ าตาลสด ไอศกรีมน้ าตาลสด ลอนตาลชุบแป้งทอด น้ ากะทิลอนตาล ขนม
ตาล ลูกตาลลอยแก้ว จาวตาลเชื่อม วุ้นลอนตาล อาลัวน้ าตาลโตนด มะพร้าวคว้าน มะพร้าวแก้ว 

(๒) การแต่งกาย ประชาชนในหมู่บ้านมีการอนุรักษ์แต่งกายใน
ชีวิตประจ าวันทั่วไป ชายนุ่งกางเกงครึ่งน่องหรือขาก๊วย สวมเสื้อแขนสั้น คาดผ้าขาวม้า ส่วนหญิงจะ
นุ่งผ้าถุงยาว หรือกางเกงสมัยนิยมสวมเสื้อแขนสั้น หรือยาว ผู้สูงอายุหญิงยังมีการใส่เสื้อคอกระเช้า 
และผ้าถุงเป็นประจ าวัน 

(๓) ที่อยู่อาศัย จะเป็นบ้านไม้ และบ้านปูนยกพ้ืนสูง 
(๔) ประเพณี จะมีประเพณีรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ ในวันสงกรานต์ 
(๕) ภาษา จะมีภาษาเป็นเอกลักษณ์ คือ ภาษาไทยกลาง และมีเสียงเหน่อ

เป็นเอกลักษณ์ 
(๖) อาชีพ ที่เป็นอูมิปัญญาของชาวบ้าน คือ การท าตาล สามารถสร้าง

รายได้ให้แก่ชุมชนมาอย่างยาวนาน 
(๗) ความเชื่อ มีการไหว้ครูตาลทุกครั้งเมื่อถึงฤดูท าตาล ชาวท าตาล

จะต้องมีการไหว้ครูตาลก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูท าตาลเพ่ือให้ครูตาลปกปักรักษา ให้ปลอดภัยตลอดฤดูท า
ตาล ก็จะมีอุปกรณ์ในการท าตาล เช่น มีดปาดตาล ไม้นวดตาลตัวผู้ และไม้นวดตาลตัวเมีย  

(๘) ศิลปะพ้ืนถิ่น มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ เช่น การท าไม้นวดตาลตัว
ผู้ และตัวเมีย และการปั้นเตาเคี่ยวตาล 

๓) แหล่งท่องเที่ยวประเภทศาสนา: บ้านหนองโพใต้ หมู่ ๑ ต าบลหนองโพ อ าเภอ 
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

๓.๑) พื้นที่ (Area) 

ต าบลหนองโพเป็นต าบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอตาคลี มีจ านวน
หมู่บ้านทั้งสิ้น ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑ บ้านหนองโพ หมู่ ๒ บ้านตลาดหนองโพ หมู่ ๓ บ้านห้วยดุก 
หมู่ ๔ บ้านหนองตาราม หมู่ ๕ บ้านหนองเต็งรัง หมู่ ๖ บ้านป่าคลัก หมู่ ๗ บ้านหนองระก า หมู่ ๘ 
บ้านเขาใหญ่ หมู่ ๙ บ้านหนองปืนแตก หมู่ ๑๐ บ้านหนองไม้แดง หมู่ ๑๑ บ้านหนองโพเหนือ และหมู่ 
๑๒ บ้านสอนจันทร์  มีเนื้อที่ทั้งหมด ๙๓.๔๘๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕๘,๔๒๖ ไร่ มีสภาพ
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีอาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดต่อ   หมู่ ๒ ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
ทิศใต้   ติดต่อ   หมู่ ๕ ต าบลบ้านไร่พัฒนา อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 



 ๙๒ 

 

ทิศตะวันออก  ติดต่อ  หมู่ ๑๑ และ ๑๒ ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี จังหวัด 
                               นครสวรรค์ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อ  หมู่ ๖ ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒.๑๒ แผนที่บ้านหนองโพใต้ หมู่ ๑ ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี๘๑ 
 

๓.๒) ประวัติความเป็นมา (Background) 

บ้านหนองโพ เดิมเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ตั้งมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี และมี
หมู่บ้านใกล้เคียงกันอีกหลายหมู่บ้านเป็นบ้านร้างแต่ยังมีซากโบราณสถาน เช่น บ่อน้ า เขื่อน คู และ
ซากอิฐปรากฏอยู่เช่นทางทิศใต้ บ้านหนองโพมีบ้านสระพังแลง และทิศตะวันออกมีบ้านม่วงน้อย
ตั้งอยู่ไม่สู้ห่างไกลนัก และยังมีซากบ้านเก่าที่เรียกกันว่า บ้านเก่าบุคา อีกหมู่บ้านหนึ่งตั้งอยู่ในดงพระ
ยาเย็น ห่างจากหมู่บ้านหนองโพไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางเดินราว ๑๗ กิโลเมตร 
เข้าใจว่าในครั้งโบราณชาวบ้านในหมู่บ้านเหล่านี้ และหมู่บ้านที่ห่างไกลอ่ืน ๆ คงจะมีความสัมพันธ์โดย
เป็นเครือญาติกันแต่ดั้งเดิมบ้างโดยเกี่ยวดองกันในทางแต่งงานกัน และจะได้ไปมาหาสู่ติดต่อกันอยู่ใน
เมืองเกี่ยวด้วยอาชีพ และกิจทุกข์สุขของกันและกัน แม้บางหมู่บ้านจะอยู่ห่างไกลกันก็ย่อมจะรู้จักมัก
คุ้นกัน เพราะในสมัยที่ยานพาหนะเช่นทางรถไฟยังไม่มีนั้น การเดินทางจากหมู่บ้านที่มีระยะทางห่าง
กันเพียงชั่ววันครึ่งวัน ครั้นเมื่อไทยกับพม่าท าสงครามกัน คราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งหลังท้องที่ทาง
ภาคตะวันตกและภาคกลางของประเทศไทยได้กลายเป็นยุทธภูมิบ้าง เป็นที่พักพล และเป็นทาง
กองทัพเดินผ่านบ้าง หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในท้องที่เหล่านี้จึงตกอยู่ในแดนอันตรายที่อาจถูกข้าศึก
ประทุษร้ายได้ง่าย ชาวบ้านในท้องที่ดังกล่าวนี้ต่างก็พากันรวบรวมทรัพย์สมบัติพาครอบครัวอพยพหนี
ยุทธภัย ทิ้งบ้านเรือนหนีไปหลบซ่อน เอาตัวรอดบ้าง ถูกข้าศึกกวาดต้อนไปกับกองทัพบ้างด้วยเหตุนี้ 

                                           
๘๑ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอตาคลี, เอกสารสรุปผลการด าเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัต

วิถี บ้านหนองโพใต้ หมู่ ๑ ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์, หน้า ๔. (อัดส าเนา). 



 ๙๓ 

 

ภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาแล้ว จึงปรากฏบ้านร้างขึ้นในบริเวณใกล้เคียงกัน หลายหมู่บ้าน เช่น บ้าน
ม่วงน้อย บ้านสระพังแลง และบ้านหนองโพ ที่กล่าวแล้ว ส่วนบ้านบุคาโดยเหตุที่ตั้งอยู่ในดงพระยา
เย็นห่างไกล จากบริเวณที่ข้าศึกจะไปมาถึงจึงคงตั้งอยู่ได้ต่อมาไม่ถูกข้าศึกเบียดเบียนประทุษร้าย แต่
มาถูกภัยธรรมชาติรบกวน จึงกลายเป็นบ้านร้างในภายหลัง ครั้งกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ ๒ พระภิกษุ
รอดก็เป็นหัวหน้าพาครอบครัวโยมปวารณาชาวบ้านเขาทองรวม ๗ ครัวเรือนด้วยกัน ปรากฏชื่อ
หัวหน้าครอบครัวมีผู้จ าไว้เพียง ๖ คน คือ ๑. นายแตง ต้นตระกูลแตงร่ม ๒. นายเขต ต้นตระกูลเกษ
สาคร ๓. นายชู ต้นตระกูลชูพันธ์ ๔. นายปิ่น ต้นตระกูลภักดีสุข ๕. นางแก้ว ๖. นางมาก และ ๗. ไม่มี
ผู้จ าชื่อได้ ทราบแต่ชื่อลูก ๒ คน คือ นางจัน และนายรัก รวบรวมสมบัติ วัว ควาย ล้อเกวียน อพยพ
ผู้คนจากบ้านเขาทองลงมาทางใต้ระยะทาง ๒๔ กิโลเมตร พบเนินบ้านร้างแห่งหนึ่งมีต้นตาลสายว่าว 
๖ ต้น บางต้นสูงถึง ๑๓ ถึง ๑๔ วา สระน้ า ๒ ลูก (ตรงที่ขุดขยายเป็นสระน้ าใหญ่ในวัดหนองโพ
ปัจจุบัน) ต้นมะม่วงขนาดใหญ่ ๑ ต้น ต้นมะขวิด ๑ ต้น (ตรงที่เคยสร้างเป็นโรงครัวของวัด ริมคูสระ
ใหญ่ลูกใต้ในปัจจุบัน) มีโบสถ์เก่า ๑ หลัง (ตรงที่สร้างโบสถ์ปัจจุบันนี้) และมีต้นโพธิ์กระจายขนาดใหญ่ 
๑ ต้น เล่ากันมาว่าโทรต้นนั้นมีบริเวณร่มเงากว้างใหญ่มีก่ิงก้านสาขาแตกแยกออกไปถึง ๗ นาง (ตรงที่
สร้างเจดีย์ ณ บริเวณหน้าห้องแถวทิศตะวันตกของวัดหนองโพไปในปัจจุบัน) เมื่ออพยพมาถึงนั้นได้
หยุดพักผู้คน และล้อเกวียนอาศัยอยู่ใต้ร่มโพธิ์กระจายก่อน เล่ากันมาว่าจ านวนผู้คน และล้อเกวียนที่
อพยพมาด้วยกันนั้นพอพักอาศัยอยู่ใต้ร่มโพธิ์กระจายต้นนั้นได้ทั้งหมดพอดี 

๓.๓) การรวมกลุ่ม (Community) 
บ้านหนองโพใต้ หมู่ ๑ มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๒๐๘ ครัวเรือน แบ่งเป็นชาย ๓๔๔ 

คน หญิง ๓๓๒ คน รวมทั้งสิ้นจ านวน ๖๗๖ คน    
๓.๓.๑) ข้อมูลการคมนาคม/สาธารณูปโภค 

(๑) ต าบลหนองโพ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอตาคลี ห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอตาคลี ระยะทางรวม ประมาณ ๒๓ กิโลเมตร เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ บริเวณ
บ้านสามแยก ต าบลตาคลีไปตาม เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๒๙ (อ าเภอตาคลี-อ าเภอตาก
ฟ้า) ทางทิศเหนือ เป็นระยะทางประมาณ ๑๓ กิโลเมตร ถึงบ้านหัวหวาย ต าบลตาคลี ตรงเข้าสู่
ถนนลาดยาง เลียบขนานทางรถไฟสายเหนือฟากใต้ จนถึงศูนย์กลางต าบลที่บ้านหนองโพ หมู่ ๑ และ
หมู่ ๒ ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร 

(๒) การเดินทางจากอ าเภอตาคลี ถึงต าบลหนองโพ ระยะทาง ๒๓ กม. 
และจากถนนสายเอเชีย ทางแยกหนองโพ-หางน้ าสาคร ระยะทางประมาณ ๑๔ กม. เป็นถนนลาดยาง 
และการเดินทางโดยทางรถไฟ ผ่านหมู่ ๒ บ้านตลาดหนองโพ ห่างจากอ าเภอตาคลี ๒๐ กม. 

(๓) ทางรถไฟ มีสถานีรถไฟบ้านหนองโพ จากนั้นต่อรถไปทางทิศใต้ อีก 
๒.๕ กิโลเมตร 



 ๙๔ 

 

๓.๓.๒) สถานที่ส าคัญในชุมชน 
(๑) วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม พุทธสโร) ตั้งอยู่ในหมู่บ้านหนองโพ ต าบล

หนองโพ อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ บ้านหนองโพ เป็นหมู่บ้านเก่าตั้งอยู่บนที่ดอน ห่างจากล าน้ า
เจ้าพระยา (ก าหนดจากที่ตั้งบ้านคุ้งส าเภา อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท) มาทางทิศตะวันออกเป็น
ระยะประมาณ ๒๖ กิโลเมตร และห่างจากถนนสายเอเชีย ๑๕ กิโลเมตร นอกจากความเป็น
เกจิอาจารย์ชื่อดังแล้ว ท่านยังเป็นพระนักพัฒนาสร้างถาวรวัตถุในวัดมากมาย และสิ่งที่ท่านควรจะไป
ชมเพ่ือระลึกถึงความหลังครั้งที่หลวงพ่อเดิมยังทรงสังขารอยู่ ซึ่งสถานเหล่านี้แม้จะเป็นอดีตก็ยัง
สะท้อนภาพอดีตนั้นต่อมาถึงปัจจุบัน 

(๒) พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เดิมทีเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่
ด้านล่างถูกปล่อยว่าง พอสร้างเสร็จพ้ืนที่ด้านล่างไม่ได้ใช้ประโยชน์ ชุมชนคิดว่าน่าจะท าอะไรที่เป็น
ประโยชน์ และเรื่องราวของหลวงพ่อเดิม ศิลปวัฒนธรรมในบ้านหนองโพควรได้รับการพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่คนหนองโพจะได้ทราบถึงที่มาของความเป็นหนองโพ และทราบบรรพชน หลวงพ่อเดิม
ทั้งเจ้าอาวาส ครู กรรมการ เห็นพ้องกัน โดยเริ่มท าพิพิธภัณฑ์หลังนี้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เริ่มท า 
วัตถุประสงค์ต้องการให้เป็นสถานที่เพ่ือการเผยแพร่กิตติคุณหลวงพ่อเดิม เพราะอยู่ในเขตวัดและการ
มีคุณานุคุณให้กับวัดต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ และนอกจากนี้ยัง เป็นสถานที่รวบรวม
ศิลปวัฒนธรรมของหนองโพ ความส าคัญอีกประการหนึ่ง เนื่องจากบ้านหนองโพเป็นบริเวณของ
โบราณคดี ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ จึงต้องการให้พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิมได้
รวบรวมโบราณวัตถุไว้ด้วย ความวิจิตรของพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิมคงเป็นผลรวมของการจัดแสดง 
บรรยากาศของห้อง วัตถุทั้งจริงและจ าลองเพ่ือท าให้ประวัติศาสตร์กลับมามีชีวิต และการถ่ายทอด
เรื่องราวจากมัคคุเทศก์ที่ผสานความตั้งใจเข้ากับสาระที่ต้องการสื่อสารเพ่ือให้ผู้ คนได้เห็นและซาบซึ้ง
กับคุณานุคุณของหลวงพ่อเดิมอยู่เป็นทุน การจัดการพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิมยังนับว่าเป็นปัจจัยบวก
อีกประการหนึ่งที่ท าให้พิพิธภัณฑ์แหล่งนี้ควรค่าแก่การเดินทางไปสักการะหลวงพ่อเดิม และปูชนีย
วัตถุอ่ืน ๆ ในวัด และการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ การท างานร่วมกันระหว่างวัดหนองโพ ชาวบ้านหนอง
โพ และบุคลากรโรงเรียนหนองโพพิทยา สานพลังเข้าสู่การสร้างสรรค์พิพิธภัณฑ์ในระดับท้องถิ่น ให้
ทั้งคนหนองโพและผู้มาเยือนได้เข้าใจว่าเหตุใดวัดหนองโพ จึงต้องน าเสนอเรื่องราวของหลวงพ่อเดิม
แม้ท่านมรณภาพเกินกว่ากึ่งศตวรรษ 

๓.๓.๓) การประกอบอาชีพ 
อาชีพหลักของชาวบ้านหนองโพใต้ คือ การเกษตร (ไร่อ้อย) และรับจ้างโรงงาน

อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ และอาชีพรอง คือ รับจ้างทั่วไป และค้าขาย 
 
 



 ๙๕ 

 

๓.๔) อัตลักษณ์ท้องถิ่น 

บ้านหนองโพเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ยังมีร่องรอยอารยธรรมที่บอกเล่าเรื่องราวมากมาย 
ชุมชนตลาด ๑๐๐ ปี ซึ่งเคยรุ่งเรื่องในยุคสมัยของหลวงพ่อเดิม มีโรงหนัง โรงละคร ร้านน้ าชา กาแฟ 
ซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งรวมของชนชาติพันธ์ทั้งมอญ ลาว จีน ผสมผสานกัน ประเพณีพ้ืนบ้าน 
การละเล่นกลองยาวที่สืบทอดกันมายาวนาน และยังคงอนุรักษ์ไว้ดังเห็นได้จากขบวนแห่นาค ขบวน
ทอดผ้าป่า รวมถึงงานประเพณีต่าง ๆ โดยยังมีการละครโขนที่ผูกผันกับวิถีชีวิตของคนบ้านหนองโพมา
นับ ๑๐๐ ปี ซึ่งมีกลุ่มกันเพ็ชรบ้านละคร เป็นแหล่งเรียนรู้งานด้านหัตถกรรม ด้านเครื่องแต่งกาย 
เครื่องประดับโขน และสืบทอดการแสดงโขนมาจนถึงปัจจุบัน กลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความ
หลากหลายทางชาติพันธ์แต่ด ารงอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานของการนับถือศาสนาพุทธ อันมีหลวงพ่อเดิม
เป็นศูนย์รวมจิตใจมาจวบจนปัจจุบัน 

๓.๕) ต้นทุนชุมชน 

๘ วิถีวัฒนธรรมที่เป็นเสน่ห์ชุมชนบ้านหนองโพใต้ ประกอบด้วย อาหาร การแต่ง
กาย ภาษา ความเชื่อ ที่อยู่อาศัย อาชีพ ประเพณี และศิลปะพ้ืนบ้าน 

๔) แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ: บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ ๑๑ ต าบลสุขส าราญ 
อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 

๔.๑) พื้นที่ (Area) 
ต าบลสุขส าราญ แบ่งเขตการปกครอง เป็น ๑๑ หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 

๑ บ้านสุขส าราญ, หมู่ ๒ บ้านเกษตรชัย, หมู่ ๓ บ้านเขาหม,ี หมู่ ๔ บ้านเขากา, หมู่ ๕ บ้านวังส าราญ, 
หมู่ ๖ บ้านพุขมิ้น, หมู่ ๗ บ้านหนองยาว, หมู่ ๘ บ้านซับส าราญ, หมู่ ๙ บ้านชอนกระพงษ์, หมู่ ๑๑ 
บ้านซับตะเคียน และหมู่ ๑๒ บ้านทุ่งทอง มีพ้ืนที่ทั้งหมดจ านวน ๘,๔๗๑ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับ
หมู่บ้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดต่อ   หมู่ ๓ และ ๕ ต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาลี จังหวัด 
                               นครสวรรค์ 
ทิศใต้   ติดต่อ   หมู่ ๔ ต าบลล าพยนต์ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดชัยนาท 
ทิศตะวันออก  ติดต่อ  หมู่ ๔ และ ๙ ต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาลี จังหวัด 
                               นครสวรรค์ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อ  หมู่ ๖ และ ๑๒ ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตาคลี จังหวัด 
                               นครสวรรค์ 
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ภาพที่ ๒.๑๓ แผนที่บ้านซับตะเคียน หมู่ ๑๑ ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า๘๒ 

๔.๒) ประวัติความเป็นมา (Background) 

ในสมัยก่อนนั้นบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งของบ้านสุขส าราญในปัจจุบันนี้เป็นบริเวณท่ีมี
ลักษณะเป็นโคก บนโคกนี้จะมีต้นลานจ านวนมาก ด้านข้างจะเป็นล าธารซึ่งมีน้ าไหลตลอดทั้งปี และมี
สัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่โดยรอบพวกพรานป่าได้เข้ามาล่าสัตว์ในบริเวณนี้ว่า “โคกลาน” ต่อมามี
ชาวบ้านอพยพระยะต่อมาจึงมีประชาชนเข้ามาปลูกเรือนอาศัยในบริเวณนี้ เมื่อมีการจัดตั้งต าบลตาก
ฟ้าชื่อโคกลานจึงเปลี่ยนเป็นชื่อ “บ้านโคกส าราญ” ในประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ต าบลตากฟ้าถูกยก
เป็นกิ่งอ าเภอตากฟ้าจึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “บ้านสุขส าราญ” เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ 
กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศให้สภาต าบลสุขส าราญเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลสุขส าราญ ซึ่ง
เป็นรูปแบบการบริหารท้องถิ่นอย่างหนึ่ง ต่อมามีชาวบ้านอพยพมาจากตาคลีใหญ่, เขารอยเสือ, ชอน
เดื่อ,บ้านหมี่, ทับกฤชและจังหวัดอ่างทอง หมู่บ้านซับตะเคียนเดิมเป็นป่าดงดิบกับป่าเบญจพรรณส่วน
ใหญ่จะเป็นไม้ไผ่ เป็นเขตพ้ืนที่ทหารในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ได้
ประกาศเป็นพ้ืนที่ทหาร พ.ศ. ๒๕๐๒ นายไสว บุตรเชื้อ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกได้ไปติดต่อกับก านัน
โคก แจ่มหอมซึ่งเป็นก านันต าบลส าโรงชัย กิ่งอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์เพ่ือขอเป็นหมู่บ้าน
อย่างเป็นทางการจึงกลายเป็นหมู่บ้านนับแต่นั้น ชื่อ บ้านซับตะเคียนมีที่มา คือ มีน้ าซับอยู่ใต้โคนต้น
ตะเคียน ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า”บ้านซับตะเคียน” และถูกจัดให้เป็นหมู่บ้านในล าดับที่ ๑๑ ของต าบล
ส าโรงชัยกิ่งอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๑๖ ผู้ใหญ่ไสว บุตรเชื้อได้ท าเรื่องขอย้ายหมู่ 
๑๑ บ้านซับตะเคียนจากกิ่งอ าเภอไพศาลีมาขึ้นกับอ าเภอตากฟ้าได้ล าดับที่ ๑๑ อยู่ในพ้ืนที่ต าบลสุข
ส าราญ 

                                           
๘๒ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอตากฟ้า, เอกสารสรุปผลการด าเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP 

นวัตวิถี บ้านซับตะเคียน หมู่ ๑๑ ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์, หน้า ๔. (อัดส าเนา). 



 ๙๗ 

 

๔.๓) การรวมกลุ่ม (Community) 
บ้านซับตะเคียน หมู่ ๑๑ มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๒๑๔ ครัวเรือน แบ่งเป็นชาย 

๓๑๙ คน หญิง ๓๓๕ คน รวมทั้งสิ้นจ านวน ๖๕๔ คน การเดินทางจากอ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
ระยะทางจากอ าเภอเมืองถึงอ าเภอตากฟ้า ๗๒ กิโลเมตร ถึงแยกไฟแดงอ าเภอตากฟ้า เลี้ยวไปทาง
หนองม่วงลพบุรีจะมีป้ายทุ่งปอเทืองระหว่างทางเป็นระยะ ห่างจากแยกประมาณ ๗ กิโลเมตร เมื่อ
มาถึงบ้านน้ า สังเกตวัดศรีเจริญธรรม (วัดน้ าวิ่ง) ด้านซ้ายมือ เลยวัดไป ๕๐๐ เมตร จะมีซอยด้านหน้า
เขียนบ้านซับตะเคียน ระยะห่างจากอ าเภอประมาณ ๔.๕๐ กิโลเมตร และถนนสาย ๑๑ (อินทร์บุรี-
เขาทราย) 

๔.๔) อัตลักษณ์ท้องถิ่น 
หมู่บ้านซับตะเคียนยังเป็นหมู่บ้านที่มีการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช้ในการด าเนินชีวิตเช่นการปลูกผักผสมผสาน การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ของใช้ และอาหาร 
(OTOP) ดังจะเห็นได้ว่ามีหลายคนที่ด าเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการรวมกลุ่มกัน
เพ่ือการสร้างจุดเด่นให้กับพ้ืนที่ท่องเที่ยว เช่น การจัดงานเมืองคาวบอย และเปิดโอกาสให้คนใน
ท้องถิ่นมาค้าขาย ประกอบอาชีพ และหารายได้ โดยมีสโลแกนชุมชน คือ “ซับตะเคียน ปอเทือง เมือง
คาวบอย” 

๔.๕) ต้นทุนชุมชน 
ทุนทางธรรมชาติ บ้านซับตะเคียนหมู่ ๑๑ ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัด

นครสวรรค์เป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ติดภูเขาท าให้ช่วงที่ดอกปอเทือง และดอกทานตะวันบานมีความ
สวยงามสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก อีกท้ังยังเป็นหมู่บ้านที่มีจุดท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่สวยงามมากมายให้ได้สัมผัสไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่า พืชพรรณนานาชนิด ถ้ าค้างคาว ต้นปรงพันปี 

๕) แหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน: บ้านดงแม่นางเมือง หมู่ที่ ๑๐ ต าบลตาสัง 
อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 

๔.๑) พื้นที่ (Area) 
ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ห่างจากอ าเภอบรรพตพิสัยไป

ทางทิศเหนือประมาณ ๑๔ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ไปทางทิศเหนือ ประมาณ ๕๐ 
กิโลเมตร บ้านดงแม่นางเมืองมีพ้ืนที่ทั้งหมด ๓,๗๐๐ ไร่ หรือ ๕.๙๒ ตารางกิโลเมตร มีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นพ้ืนที่ราบสูง ดินร่วนปนทรายเป็นส่วนใหญ่ มีอาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดต่อ   หมู่ ๘ บ้านคลองวิไล ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย  
ทิศใต้   ติดต่อ   หมู่ ๔ บ้านมาบมะขาม ต าบลเจริญผล อ าเภอบรรพตพิสัย 
ทิศตะวันออก  ติดต่อ  หมู่ ๙ บ้านปากดงโปร่งแขนง ต าบลด่านช้าง อ าเภอ 
                                บรรพตพิสัย 



 ๙๘ 

 

ทิศตะวันตก  ติดต่อ  หมู่ ๒ บ้านเนินตะโก ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย 
 
 
 

 

 

 

 
ภาพที่ ๒.๑๔ แผนที่บ้านดงแม่นางเมือง หมู่ที่ ๑๐ ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย๘๓ 

๔.๒) ประวัติความเป็นมา (Background) 

บ้านดงแม่นางเมืองเริ่มแรกนั้นมีชาวบ้านอพยพมาจากอ าเภอโกรกพระ โดยมีนาง
ห่อและนายสอด พันธุ์ดี บุตรชาย และนายเพ่ือน พันธุ์ดีต่อมาในเพ่ือนได้บวชเป็นพระภิกษุจ า พรรษา
อยู่วัดดงแม่นางเมืองขณะจ าพรรษา และบูรณปฏิสังขรณ์วัดดงแม่นางเมืองมาโดยตลอดตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๐๐ ต่อมาได้มีนายบาง และนางคู่ สีบังแดง นายพึง วันหอม ได้อพยพจากบ้านตาสังใต้ หมู่ ๕ โดย
รกรากเดิมเป็นคนอ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ย้ายมาตั้งรกรากตามชายคลอ งซึ่ง
เป็นป่าดงดิบ มีสัตว์ป่าตามธรรมชาติ มีป่าไผ่ ป่าเบญจพรรณ และป่าไม้จริงบุคคลเหล่านี้จึงตั้งชื่อ
หมู่บ้านว่า “บ้านหนองน้ าขุ่น” และ “บ้านดงแม่นางเมือง” สาเหตุที่เรียกว่า บ้านดงแม่นางเมือง
เพราะเป็นเมืองเก่ามีโบราณวัตถุ เช่น เจดีย์ โบสถ์เก่าสมัยทวารวดี จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “ดงแม่นาง
เมือง” ต่อมาบ้านดงแม่นางเมือง และบ้านหนองน้ าขุ่น ทั้งสองกลุ่มได้แยกหมู่บ้านออกจากหมู่บ้าน ๒ 
หมู่บ้านมาจากบ้านเนินตะโก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ และมารวมกันตั้งเป็นชุมชนโดยใช้ชื่อหมู่บ้านว่า 
บ้านดงแม่นางเมืองหมู่ ๑๐ ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เป็นระยะเวลามากกว่า 
๓๓ ปีแล้ว 

 

 

                                           
๘๓ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบรรพตพิสัย, เอกสารสรุปผลการด าเนินงานชุมชนท่องเที่ยว 

OTOP นวัตวิถี บ้านดงแม่นางเมือง หมู่ที่ ๑๐ ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, หน้า ๘. (อัด
ส าเนา). 



 ๙๙ 

 

๔.๓) การรวมกลุ่ม (Community) 
บ้านดงแม่นางเมือง หมู่ที่ ๑๐ มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๑๒๖ ครัวเรือน แบ่งเป็นชาย 

๒๔๗ คน หญิง ๒๓๕ คน รวมทั้งสิ้นจ านวน ๔๘๒ คน    
๔.๓.๑) ข้อมูลการคมนาคม/สาธารณูปโภค 
จากศาลหลักเมืองนครสวรรค์เดินทางไปตามถนนอัมรินทร์วิถี มุ่งหน้าสู่ถนน

หมายเลข ๓๕๒๓ ตรงไป ๒ กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข ๑๑๗ ไปทางต าบลเจริญผล 
อ าเภอบรรพตพิสัยขับตรงไปอีก ๒๗ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปทางถนนหมายเลข ๓๐๑๖ อีก ๑๕ 
กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข ๑๐๗๓ ตรงไปอีก ๔๕๐ เมตร และเลี้ยวซ้ายจะเข้าสู่ตัวเมือง
ดงแม่นางเมืองทางด้านทิศตะวันออก หรือจากตลาดเมืองใหม่อ าเภอบรรพตพิสัยริมแม่น้ าปิงฝั่ง
ตะวันออกไปตามทางหลวงจังหวัดบรรพตพิสัยหนองตางูระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้า
ไปตามแยกทางถนนใหญ่ประมาณ ๓ กิโลเมตรถึงวัดดงแม่นางเมืองซึ่งอยู่ติดถนนทางเข้าหมู่บ้าน 

๔.๓.๒) สถานที่ส าคัญในชุมชน 
“ดงแม่นางเมือง” เป็นแหล่งโบราณคดีส าคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ 

ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ าปิงทางทิศตะวันตกกับแม่น้ ายมและแม่น้ าน่านทางทิศตะวันออก ในพ้ืนที่รอยต่อ
ของต าบลบรรพตพิสัย ต าบลตาสัง และต าบลเจริญผล ในอ าเภอบรรพตพิสัย เป็นเมืองโบราณรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๕๐๐ x ๖๐๐ เมตร มีคลองคดซึ่งมีต้นก าเนิดจากเขากะล่อนที่อยู่ในอ าเภอ
ขาณุวรลักษณ์บุรี จังหวัดก าแพงเพชร ไหลผ่านตัวเมืองทางด้านเหนือมาลงคลองตะเคียนทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนไปออกแม่น้ าเกรียงไกรหรือแม่น้ าเชิงไกรในอดีต แล้วจึงไหลไปบรรจบกับ
แม่น้ าน่านที่อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  เมืองโบราณดงแม่นางเมืองจึงอยู่ในภูมินิเวศของลุ่มน้ า
เกรียงไกร-น่านตอนปลาย ที่มีล าน้ า หนองบึง มาบ เช่น หนองปลาไหล มาบมะขาม คลองคด รวมทั้ง
เขากะล่อนเป็นองค์ประกอบหลัก ปัจจุบันสภาพพ้ืนที่ของอาณาบริเวณเมืองโบราณแห่งนี้เป็นท้องไร่
ท้องนาสลับกับทุ่งร้างและป่าละเมาะ 

จากซากโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ขุดพบบ่งบอกว่า เมืองโบราณแห่งนี้มี
การตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยทวารวดีและสมัย
ลพบุรีตอนต้น ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๘ ดังปรากฏหลักฐานที่พระสถูปที่เพ่ิงขุดพบใหม่ เป็นพระ
สถูปสมัยทวารวดี และใต้ฐานพระสถูปไม่ลึกนัก พบโครงกระดูกจ านวนมากฝังอยู่ในท่านอนหงาย
เหยียดยาว และท่านอนหันข้างงอเข่า อันเป็นวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังพบ
พระพุทธรูปและพระพิมพ์สมัยทวารวดีตอนปลายต่อสมัยลพบุรี ไหขอม เครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์
ซ้อง ที่ส าคัญคือ บริเวณนี้เคยพบจารึกหินชนวนเขียนด้วยอักษรอินเดียและขอม ซึ่งกรมศิลปากร
ก าหนดให้เป็นจารึกหลักที่ ๓๕ ระบุนามเมืองแห่งนี้ว่า “ธานยปุระ” อีกทั้งกล่าวถึง กษัตริย์ศรีธรรมา
โศกราช (องค์ที่ ๒) โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าสุนัติแห่งธานยปุระกัลปนาที่ดิน ผู้คน สัตว์แรงงาน และพืชผล 



 ๑๐๐ 

 

ถวายแด่พระสถูปอันบรรจุพระบรมอัฐิของ “กมรเตงชคตศรีธรรมาโศก” (องค์ที่ ๑) ผู้เป็นพระราช
บิดาเมื่อปี พ.ศ. ๑๗๑๐ อันแสดงให้เห็นว่า เมืองธานยปุระหรือดงแม่นางเมืองเคยเป็นบ้านเมืองมาแต่
ก่อนพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ แล้ว อีกท้ังพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยาตอนบนมีรัฐอิสระ รับนับถือพุทธศาสนาเถร
วาท ดังเห็นได้จากการเรียกนามพระมหากษัตริย์ว่า ศรีธรรมาโศกราช อันเป็นประเพณีนิยมใน
วัฒนธรรมพุทธศาสนาแบบเถรวาท แตกต่างจากท่ีเคยปลูกฝังตามประวัติศาสตร์กระแสหลักมาแต่เดิม
ว่า ดินแดนสยามประเทศก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๘ นั้นตกอยู่ใต้การปกครองของอาณาจักรขอม ทั้ง
เมืองธานยปุระน่าจะสัมพันธ์กับเมืองเจนลีฟูที่ปรากฏในจดหมายเหตุจีนในพุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ 
รวมถึงมีการติดต่อสัมพันธ์กับเมืองโบราณหลายแห่งที่พบในเขตนครสวรรค์ เช่น เมืองบน (เขาโคกไม้
เดน) เมืองล่าง (หางน้ าสาคร) เมืองท่าตะโก เมืองไพศาลี ฯลฯ ซึ่งเมืองเหล่านี้เกาะกลุ่มกันในพ้ืนที่ลุ่ม
น้ าเจ้าพระยาและลุ่มน้ าน่าน รวมถึงลุ่มน้ าเกรียงไกรที่เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ าน่านด้วย บรรดาเมือง
โบราณในเขตนี้มีร่องรอยแสดงถึงการติดต่อกับบ้านเมืองในดินแดนภาคอีสานตอนบน ดั งปรากฏ
ประเพณีการปักหินตั้งหรือเสมาแสดงเขตศักดิ์สิทธิ์ของศาสนสถาน เช่นที่รอบพระสถูปของดงแม่นาง
เมือง บริเวณท้องถิ่นนี้เป็นแหล่งที่อุดมด้วยแร่เหล็กอันเป็นทรัพยากรส าคัญทางการค้า จึงพบตะกรันที่
หลงเหลือจากการถลุงแร่กระจายอยู่ทั่วไป 

๔.๓.๓) การประกอบอาชีพ 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก และนับถือ

ศาสนาพุทธ 

๔.๔) อัตลักษณ์ท้องถิ่น 

บ้านดงแม่นางเมืองเป็นเมืองโบราณที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นในด้านการเป็นเมืองที่เคย
รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกภูมิปัญญาที่ยังคงสภาพอยู่เป็นโบราณสถาน 
โบราณวัตถุปรากฏเป็นขอบเขตของคูน้ า และคันดิน มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณ 
จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาชุมชนเมืองโบราณในอดีตได้เป็นอย่างดี แม้ในปัจจุบันจะมีการใช้
ประโยชน์จากที่ดินเพ่ือการเกษตร และมีผู้คนที่อาศัยอยู่มากมายแต่ก็มีการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของ
ประเพณี และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา เช่น ประเพณีลอยกระทง , งานเข้าพรรษา, งาน
บวชนาค และชุมชนยังมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการท าหัตถกรรม งานฝีมือต่าง ๆ เพ่ือเป็น
การอนุรักษ์ และรักษาสังคม วัฒนธรรม ประเพณีที่ดี และจ าหน่ายเพ่ือสร้างเศรษฐกิจ รายได้แก่
ชุมชน เช่น การแปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร งานหัตกรรม การออมทรัพย์จะต้องเป็นงานที่มี
คุณภาพมีมาตรฐานสามารถผลิตออกมาจ าหน่ายเพ่ือเป็นรายได้เสริมของครอบครัว และด าเนินกิจการ
เป็นรูปธุรกิจขนาดย่อม เช่น ผ้าพื้นเมือง, พรมเช็ดเท้าตะกร้าจากเครือเถาวัลย์, ธูปดอกใหญ่ และเต้าหู้
นมสด เป็นต้น 



 ๑๐๑ 

 

๔.๕) ต้นทุนชุมชน 
๔.๕.๑) ทุนชุมชน 

(๑) ทุนมนุษย์ ได้แก่ ผู้น าชุมชน และราษฎรมีความสามัคคีกันเป็นอย่างดี 
มีสังคมแบบคนในชนบท มีการเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่อาทรต่อกัน 

(๒) ทุนสังคม ได้แก่ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในชุมชน, กลุ่มสตรีในหมู่บ้าน, 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวบ้านดงแม่นางเมือง 

(๓) ทุนทางกายภาพ ได้แก่ โบราณวัตถุสมัยทวารวดี , มีพิพิธภัณฑ์ของ
หมู่บ้าน 

(๔) ทุนทางธรรมชาติ ได้แก่ คลองส่งน้ า, ดินเหนียวที่มีความพิเศษจาก
ต่างที่อ่ืน คือ ดินเหนียวสีชมพูซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ท าเครื่องปั้นดินเผาได้   

 (๕) ทุนการเงิน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน และชมรมคนรักดงแม่นางเมือง 
อ าเภอบรรพตพิสัย 

๔.๕.๒) ทุนทางวัฒนธรรม 
 (๑) อาหาร บ้านดงแม่นางเมืองมีการอนุรักษ์อาหารโบราณของกลุ่มชน

ชาติติพันธ์ุไททรงด า เช่น ปลาปิ้งต๊บ, กบปิ้งโอ,๋ ผักจุ๊บ, แกงหม่อส้ม และต้มย าไก่บ้าน เป็นต้น 
(๒) การแต่งกายบ้านดงแม่นางเมืองมีการอนุรักษ์การแต่งกายของกลุ่มชน

ชาติพันธ์ุไทยทรงด า 
(๓) ที่อยู่อาศัยบ้านของชาวดงแม่นางเมืองโดยส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้ที่มี

อยู่ตามชนบททั่วไป 
(๔) ประเพณีบ้านดงแม่นางเมืองมีการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรม

ของชาวไทยทรงด า เช่น การนับถือผีบรรพบุรุษ การฟ้อนร า เป็นต้น 
(๕) ภาษามีการอนุรักษ์ภาษาพูดของชาวไทยทรงด าไว้รวมถึงภาษาเขียน

เพ่ือไม่ให้สูญหาย 
(๖) อาชีพชาวเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม, รับจ้าง และ

ค้าขาย 
(๗) ความเชื่อชาวบ้านดงแม่นางเมืองยังมีความเชื่อในเรื่องผีสาง เจ้าที่เจ้า

ทางเจ้าป่าเจ้าเขา, สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ความเชื่อของชาติติพันธ์ไทยทรงด า  
(๘) ศิลปะพ้ืนบ้านบ้านดงแม่นางเมืองมีศิลปะพ้ืนถิ่นของชาวไทยทรงด า 

เช่น  การฟ้อนร า เป็นต้น 



 ๑๐๒ 

 

ชาวบ้านดงแม่นางเมืองได้น าทุนที่หมู่บ้านทั้งทุนชุมชนและทุนทางวัฒนธรรม
มาประยุกต์เข้าด้วยกันเพ่ือใช้เป็นทั้งการแสดงกิจกรรมและเมนูอาหารเด็ดประจ าบ้านในการสร้าง
ความประทับใจความตื่นตาตื่นใจน่าจดจ าและเป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเท่ียวในหมู่บ้าน 

กล่าวโดยสรุปว่า การก าหนดกลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวในการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยกระท าโดย
การจัดกลุ่มหมู่บ้านตามศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ พิจารณาจากข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ประกอบกับเอกสาร รายงานจากส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ และท าการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง จ านวน ๕ หมู่บ้านจากพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นหมู่บ้านเป้าหมายในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ทั้งหมด ๓๖ หมู่บ้าน จากทั้งหมด 
๑,๔๓๔ หมู่บ้านในจังหวัดนครสวรรค์ และจากหมู่บ้านเป้าหมายทั่วประเทศ ๓,๒๗๓ หมู่บ้าน  

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นการน าเอาผลงานของผู้อ่ืนที่พิจารณาว่าเป็นงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และส าคัญพร้อมท าการทบทวนว่ามีใครท าการวิจัยเรื่องที่ใกล้เคียงท่ีผู้วิจัยท าการวิจัยหรือไม่ 
และได้ผลการวิจัยเป็นอย่างไร เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับงานที่วิจัยที่ท าเพ่ือให้สามารถอธิบายงานวิจัย
ที่ท าได้อย่างเหมาะสมกับงานของผู้วิจัย พบว่า 

กรกช ตราชู กชกร ศรีทะวงษ์ ณัฎฐดิษฐ์ ดิษฐ์วัฒนกูล และณัฏฐพัชร มณีโรจน์๘๔ ได้
ศึกษาวิจัย “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา” พบว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีศักยภาพ ได้แก่ แม่น้ ามูล การท าเครื่องปั้นดินเผา 
ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชนและมีที่พักแบบสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ส่วนแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มี ๖ ด้าน ได้แก่ พัฒนาสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวให้มีความ
หลากหลายกับทุกช่วงวัย การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก เพ่ิมสิ่งอ านวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงที่พักแบบสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน เน้นการจัดกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมมากขึ้น การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเน้นการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน และพัฒนาการตลาดการสื่อสารแบบบูรณาการไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายท่องเที่ยว 

กฤติยา สมศิลา และกนกกานต์ แก้วนุช๘๕ ได้ศึกษาวิจัย “ปัจจัยการมีส่วนร่วมที่ส่งผล
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโพน อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ” พบว่า ปัจจัยการมี

                                           
๘๔ กรกช ตราชู และคณะ, “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย 

จังหวัดนครราชสีมา”, วารสารรัชต์ภาคย์ ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๒๓ ปี: ๑๖๕. 
๘๕ กฤติยา สมศิลา และกนกกานต์ แก้วนุช, “ปัจจัยการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการการท่องเที่ยว

โดยชุมชนบ้านโพน อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์”, วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี: ๑๑๖. 



 ๑๐๓ 

 

ส่วนร่วมของประชาชนมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโพน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ แสดงว่า เมื่อชุมชนบ้านโพนมีปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนสูง
จะส่งผลให้ผลการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโพนอยู่ในระดับที่สูงขึ้น และปัจจัยขีด
ความสามารถของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านโพน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ แสดงว่า เมื่อชุมชนบ้านโพนมีปัจจัยขีด
ความสามารถของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนสูงจะส่งผลให้ผลการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านโพนอยู่ในระดับที่สูงขึ้นด้วย 

กันตภณ แก้วสง่า และนิศาชล จ านงศรี๘๖  ได้ศึกษาวิจัย “การจัดการความรู้การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา” พบว่า 
กระบวนการจัดการความรู้ที่ประยุกต์ใช้สามารถน ามาใช้ในการจัดการความรู้การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อ าเภอพิมายได้เป็นอย่างดี ในการค้นหาองค์ความรู้ 
สามารถจ าแนกความรู้ได้เป็น ๔ ด้าน คือ ๑. แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ๒. ด้านการตลาดการท่องเที่ยว เช่น การวิเคราะห์ความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ความต้องการผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว เป็นต้น ๓. ด้านนักท่องเที่ยว กลุ่ม
นักท่องเที่ยวหลัก คือ นักเรียน นักศึกษา และวัยท างาน เหตุผลการมาเที่ยวมากท่ีสุด คือ เป็นทางผ่าน
จึงแวะเที่ยว ๔. ด้านธุรกิจ การท่องเที่ยวมีจุดแข็ง คือ ราคาเหมาะสม การบริการดี ส่วนจุดอ่อน คือ 
นักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้จักธุรกิจที่พักของอ าเภอพิมาย 

แหล่งท่องเที่ยวที่สามารถจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๘ 
แห่ง การจัดเก็บความรู้สามารถแบ่งความรู้ออกเป็น ๕ หมวดใหญ่ ๑๗ หมวดย่อย ๕๗ หมู่ย่อย 
ก าหนดชุดข้อมูลที่จ าเป็นที่ใช้ในการอธิบายแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่งได้เป็น ๙ องค์ประกอบ โดย
กลุ่มตัวอย่างประเมินว่า ทั้งหมวดหมู่ความรู้ ฐานข้อมูล และเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นมีเนื้อหาที่ครอบคลุม 
ละเอียด ชัดเจน และสามารถช่วยในการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเบื้องต้นได้ 

คมพล สุวรรณกูฏ และคณะ๘๗ ได้ศึกษาวิจัย “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือการ
เสริมสร้างรายได้ภาคเกษตรกรรมในพ้ืนที่จังหวัดระยอง” พบว่า องค์ประกอบหลักในการจัดการ
ท่องเที่ยวเพ่ือการเสริมสร้างรายได้ภาคเกษตรกรรม ๕ ประการ คือ  ๑) คน/บุคคลากร ที่ใช้ในการ

                                           
๘๖ กันตภณ แก้วสง่า และนิศาชล จ านงศรี, “การจัดการความรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในแหล่ง

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา”, วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of 
Social Science, ปีท่ี ๙ ฉบับท่ี ๒ (ธันวาคม ๒๕๕๘): ๘๕. 

๘๗ คมพล สุวรรณกูฏ และคณะ, “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการเสริมสร้างรายได้ภาค
เกษตรกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง”, รายงานวิจัย, หน้า ๑๗๕. 



 ๑๐๔ 

 

ต้อนรับ ๒) สถานที่ที่ใช้ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ๓) คุณภาพและความเพียงพอของผลผลิตที่ใช้ใน
การรองรับนักท่องเที่ยว ๔) กิจกรรมและการบริการ และ ๕) การสนับสนุน/ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือการเสริมสร้างรายได้ภาคเกษตรกรรมในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
สามารถจ าแนกได้ ๓ รูปแบบ ประกอบด้วย  

๑. รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเน้นการท างานแบบเครือข่าย/ กลุ่ม เป็นรูปแบบ
ที่มีการน าทุนทางสังคม (Social Capital) ที่มีอยู่ในชุมชน มาใช้เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนงาน 
กล่าวคือ ได้มีการน าทุนในเรื่องของกลุ่ม /เครือข่าย มาใช้เป็นฐานส าคัญต่อการให้บริการนักท่องเที่ยว  
อาทิเช่น การน าผลไม้จากสวนที่เป็นสมาชิกมาเสริม การน าสินค้า OTOP ของกลุ่ม/ชุมชน เข้ามาขาย
ให้แก่นักท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้ สวนประเภทนี้ จะให้ความส าคัญกับสถานที่/ พ้ืนที่ ที่ ใช้ในการรองรับ
นักท่องเที่ยว อาทิ บริเวณส าหรับนั่งพัก ถ่ายรูป เส้นทางเดินชมสวน และห้องน้ า เป็นต้น อีกทั้งยังมี
จุดเรียนรู้ / ศึกษาดูงาน ส าหรับให้บริการนักท่องเที่ยวที่เน้นในเรื่องของการเรียนรู้ทักษะ หรือเทคนิค
การท าการเกษตร ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้สวนประเภทนี้สามารถที่จะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้ทั้งปี 
(นอกเหนือจากช่วงเทศกาลผลไม้ เม.ย. - มิ.ย.) โดยจะมีลูกค้าที่แวะเวียนมาใช้บริการด้วยกันอยู่ ๒ 
ประเภท คือ ๑) กินผลไม้บุฟเฟ่ และ ๒) เข้ามาศึกษาดูงาน ทั้งนี้จากการศึกษาสวนต้นแบบที่ประสบ
ความส าเร็จทั้ง ๖ สวน พบว่า สวนที่สามารถจัดอยู่ในรูปแบบที่ ๑ นี้ มีด้วยกันทั้งหมด ๓ สวน  

๒. รูปแบบโฮมสเตย์ “สอดคล้องวิถีชีวิต อิงแอบธรรมชาติ” รูปแบบนี้เน้นการ
ท างานแบบครอบครัวและหรือเครือญาติ โดยมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือเปิดให้บริการที่พัก หรือที่เรียกว่า 
“โฮมสเตย์” ส าหรับไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวประเภทที่ต้องการมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนชาวสวน 
ทั้งนี้ สวนในรูปแบบที่ ๒ นี้ จะมีเงื่อนไข/ปัจจัยในเรื่องของพ้ืนที่ที่น้อย จึงท าให้มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือ
จัดโฮมสเตย์ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว ส าหรับกลไกส าคัญที่ใช้ในการด าเนินงาน คือ การมีส่วนร่วมของ
คนในครอบครัวและของกลุ่มโฮมสเตย์ ที่พร้อมต่อการให้บริการนักท่องเที่ยว กล่าวคือ มีการจัดพ้ืนที่
ในการให้บริการ (ที่พัก) อย่างเป็นสัดส่วน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ได้มีการดึงเอาจุดเด่นของชุมชน 
อาทิ ป่าไม้ ภูเขา วัด รวมทั้งสถานที่ส าคัญต่าง ๆ ของชุมชน มาจัดเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวไว้
ส าหรับให้บริการแก่ลูกค้าที่มาพักโฮมสเตย์ รูปแบบนี้จึงมีลักษณะของกิจกรรมที่ความหลากหลาย 
และสามารถสัมผัสกับวิถีชีวิตท้องถิ่นและอิงแอบธรรมชาติอย่างแท้จริง  

๓. รูปแบบ “การตลาดเชิงรุก” มีรูปแบบการท างานที่เป็นสวนเดียวเอกเทศ ไม่ได้มี
การน าสินค้าจากสวนอ่ืนมาขายในสวนตน เนื่องจากจะเน้นให้ความส าคัญในเรื่องของคุณภาพของ
สินค้า/ผลผลิตที่สะอาด สด ใหม่ และปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นหลัก (Fruit Fresh Healthy) อีกท้ังยัง
มีการค านึงถึงคุณภาพ และความทั่วถึงในการให้บริการต่อลูกค้า ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ศักยภาพในการ
รองรับนักท่องเที่ยวของสวนในรูปแบบที่ ๓ นี้ ไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวพร้อม ๆ กันได้มากนัก 
สวนในรูปแบบที่ ๓ นี้ ยังให้ความส าคัญกับเรื่องของการจัดการพ้ืนที่กล่าว คือ มีการตกแต่งภูมิทัศน์



 ๑๐๕ 

 

ของสถานที่ที่มีความสวยงาม มีการก าหนดเส้นทางในการเดินชมสวน จุดส าหรับเลือกซื้อสินค้า จุด
ถ่ายรูป ที่นั่งพัก ห้องน้ าสะอาด และมีความมิดชิด รวมทั้งยังมีการคิดหากิจกรรมใหม่ ๆ มาไว้ส าหรับ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ ในการท างาน/ขับเคลื่อนงานของสวนในรูปแบบนี้ เจ้าของสวนและคน
ในครอบครัว จะเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ เนื่องจากจะต้องควบคุมในเรื่องของคุณภาพของสินค้า เพ่ือ
สร้างแบรนด์ของสินค้า ด้วยเหตุนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่าหัวใจส าคัญของการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรในรูปแบบที่ ๓ นี้ ก็คือ การควบคุมคุณภาพ/ มาตรฐานของสินค้าเป็นหลัก ซึ่งได้มีการน ากลไก
การจัดการตลาดมาเป็นเครื่องมือส าคัญในการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า/ผลผลิต ส าหรับกลุ่ม/ประเภทของ
ลูกค้า มักเป็นกลุ่มลูกค้าที่นิยมสินค้าที่มีคุณภาพ สด ใหม่ สะอาด โดยค านึงถึงสุขภาพเป็นหลัก อีกทั้ง
ยังเป็นลูกค้าที่มีก าลังในซื้อที่ค่อนข้างสูง 

เจนจีรา อักษรพิมพ์๘๘  ได้ศึกษาวิจัย “กลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบยั่งยืน
ในจังหวัดนครราชสีมา” พบว่า  

๑. ความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน พบว่ากลุ่มท่องเที่ยวชุมชนมีผู้น า
กลุ่มที่มีความมุ่งมั่น มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจบริบทในการจัดการท่องเที่ยว กลุ่ม
ท่องเที่ยวชุมชนมีการสร้างความร่วมมือทั้งในระดับแนวตั้งและแนวนอน แต่เป็นเพียงการมีส่วนร่วมใน
ระดับของการปฏิบัติ ยังขาดการสร้างความร่วมมือในการวางแผนการจัดการท่องเที่ยวชุมชน 
นอกจากนี้กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนมีความสามารถในการใช้สื่อและช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายแต่ท าอย่างไม่ต่อเนื่อง จากการศึกษายังพบว่าทุกกลุ่มมีแนวทางในการจัดสรรรายได้ที่เป็น
ธรรมแก่คนในชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ถึงแม้ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนอาจจะไม่มากพอ
ต่อการด ารงแต่ชาวบ้านก็ยอมรับเรื่องการจัดการท่องเที่ยวชุมชน เพราะท าให้เกิดความภาคภูมิใจ ใน
การได้น าเสนอวิถี วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตน อย่างไรก็ตามในการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชน ชาวบ้านยังให้ความส าคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
ชุมชนของตน อีกทั้งกลุ่มยังตระหนักถึงการรักษาวิถีชีวิตของชุมชนให้คงอยู่ แต่ปัญหาหนึ่งที่หล าย
ชุมชนประสบก็คือ การขาดคนสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๒. ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอกลยุทธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบยั่งยืนใน
จังหวัดนครราชสีมา ตามกรอบของรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน SEE Model ได้แก่ มิติด้าน
สังคม-วัฒนธรรม (Social-culture) มิติด้านเศรษฐกิจ (Economic) และมิติด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental) 

                                           
๘๘ เจนจีรา อักษรพิมพ์, “กลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบยั่งยืนในจังหวัดนครราชสีมา” 

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ๑๙๓. 



 ๑๐๖ 

 

ธณัศวัล กุลศรี และสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์๘๙ ได้ศึกษาวิจัย “การพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์: กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์สิรินธร ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ” 
พบว่า ด้านสภาพการด าเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์สิรินธรโดย
พิจารณาจากองค์ประกอบ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการเงินและทรัพยากร ด้านคุณภาพการให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว ด้านการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่าย และด้านกระบวนการมีส่วนร่วม พบว่า พิพิธภัณฑ์  
สิรินธรมีสภาพการด าเนินงานที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ได้ ปัญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาการ คือ งบประมาณมีจ ากัดเฉพาะเพ่ือการศึกษาวิจัย อนุรักษ์ เก็บรวบรวม
ตัวอย่างซากไดโนเสาร์ ขณะที่การให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวยังไม่สามารถ
สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้ การบริหารจัดการขาดเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาใน
กลุ่มปราชญ์ชาวบ้านหรือนักเรียนและเยาวชนรุ่นใหม่ ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวน้อย แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์สิรินธรให้ก้าวหน้า 
คือ การจัดท าแผนแม่บทในการพัฒนาให้ครอบคลุมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ควรมีการพัฒนา 
ปรับปรุงสินค้าบริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ได้แก่ คุณภาพการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ การปรับภูมิทัศน์ ก าหนดเขตพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เพ่ิมการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่าง ๆ จัดระเบียบพื้นที่จอดรถ ดูแลความสะอาดของห้องน้ า สนับสนุนให้คนในชุมชนมีรายได้
จากการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว และการสนับสนุนคนในชุมชนให้เข้าใจและร่วมมือร่วมใจในการ
สร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

นพพร จันทรน าชู ศศิพร ต่ายค า และกมลรัตน์ หนูสวี๙๐ ได้ศึกษาวิจัย “การพัฒนา
รูปแบบการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดกาญจนบุรี ” พบว่า 
รูปแบบการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือการเรียนรู้ เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดกาญจนบุรี  
ประกอบด้วย ๑. การเรียนรู้เพ่ือสร้างประสบการณ์ ๒. การสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยว ๓. การ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับวิถีชุมชน ๔. การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว ๕. การเปิดพ้ืนที่กิจกรรม
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ๖. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือการท่องเที่ยวในชุมชน และ๗. การพัฒนาผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้  

                                           
๘๙ ธณัศวัล กุลศรี และสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ , “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ : 

กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์สิรินธร ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์” Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ: ๔๗๑. 

๙๐ นพพร จันทรน าชู, ศศิพร ต่ายค า และกมลรัตน์ หนูสวี, “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดกาญจนบุรี”, รายงานวิจัย, หน้า ๑๓๗. 



 ๑๐๗ 

 

ส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพ่ือการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
กาญจนบุรี ประกอบด้วย ๑. กิจกรรมการเรียนรู้จากพ้ืนที่ทางกายภาพเป็นกิจกรรมการเรียนรู้จาก
สถาปัตยกรรมของอาคารในพ้ืนที่ถนนปากแพรก ๒. กิจกรรมการเรียนรู้จากวิถีชุมชน เป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ท าให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ร่วมกัน ๓. กิจกรรมการเรียนรู้จากพ้ืนที่
การค้าเป็นกิจกรรมที่มาจากจุดเด่นของถนนแพรก ในฐานะที่เป็นย่านการค้าในอดีต ๔. กิจกรรมการ
เรียนรู้จากศิลปวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมที่ใช้ศิลปะ วัฒนธรรม และกิจกรรมสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ 

นราวดี บัวขวัญ๙๑ ได้ศึกษาวิจัย “รูปแบบการจัดการตลาดน้ าเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม กรณีศึกษา ตลาดน้ าคลอง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” พบว่า ปัจจัยและองค์ประกอบ
ของการจัดการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๗ ด้าน คือ ๑. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๒. กิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๓. บริการท่องเที่ยว ๔. การส่งเสริมการตลาด ๕. การมีส่วนร่วม ๖. 
กระบวนการสิ่งแวดล้อม และ ๗. องค์กรในการด าเนินการ นอกจากนี้ในส่วนของรูปแบบการจัดการ
ตลาดน้ าเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของคลองแหนั้นควรมีองค์กรการจัดการ
ในลักษณะประชาคมตลาดน้ าคลองแกซ่ึงประกอบด้วยทุกภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของ
คลองแหโดยมีการก าหนดเป้าหมาย การวางแผนเพ่ือน าไปการจัดการตลาดน้ าคลองแหที่มุ่งเน้นการ
สร้างเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับริบทของคลองแห ผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วม และการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะเครือข่าย โดยใช้ตลาดน้ า
คลองแหเป็นกลยุทธ์ในการจัดการเพ่ือการพัฒนาและเชื่อมโยง เส้นทางท่องเที่ยวไปสู่แหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีใกล้เคียง 

ปฐม หงษ์สุวรรณ และนิ่มนวล จันทรุญ๙๒ ได้ศึกษาวิจัย “การจัดการหมู่บ้านทอผ้า
อีสานเพ่ือพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัด
มหาสารคาม” พบว่า การจัดการหมู่บ้านทอผ้าอีสานเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด 
ขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามทั้ง ๘ ชุมชนมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันเนื่องจากมีแนวปฏิบัติและ
การได้รับ การส่งเสริมสนับสนุนแตกต่างกันตามเอกลักษณ์ ความโดดเด่นของทรัพยากรภูมิปัญญาการ
ทอผ้าซึ่งจ าแนกได้ เป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มหมู่บ้านที่เน้นการผลิต กลุ่มหมู่บ้านที่เน้นการจ าหน่าย และ
กลุ่มหมู่บ้านที่เน้นทั้งการผลิต และจ าหน่าย ส่วนการจัดการการหมู่บ้านทอผ้าเพ่ือพัฒนาการ

                                           
๙๑ นราวดี บัวขวัญ, “รูปแบบการจัดการตลาดน้ าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา ตลาดน้ า

คลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม , 
หน้า ๑๗๑. 

๙๒ ปฐม หงษ์สุวรรณ และนิ่มนวล จันทรุญ, “การจัดการหมู่บ้านทอผ้าอีสานเพื่อพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม”, รายงานวิจัย, หน้า ๒๔๒. 



 ๑๐๘ 

 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคามมีการด าเนินการระหว่างกลุ่มสตรี
ทอผ้าในชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้ประกอบการเป็นหลักโดยแนวทางการจัดการมี 
๕ ขั้นตอน คือ ๑) การวางแผนกลยุทธ์ ๒) การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓) การด าเนินงาน ๔) การ
ประสานงาน และ ๕) การจัดการความรู้ด้านต่าง ๆ ผลจากกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน
พบว่า รูปแบบการจัดการหมู่บ้านทอผ้าอีสานเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีองค์ประกอบ
ดังนี้ ๑) ด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยมีคณะท างาน ๒) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ๓) ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน ๔) ด้านการจัดการภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว และ ๕) ด้าน
การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบเรียนรู้กลุ่มอาชีพในชุมชนและการพักค้างคืนแบบโฮมสเตย์ แนว
ทางการจัดการดังกล่าวนี้วางอยู่บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม ประกอบด้วยการประชุมการสัมมนา 
และการปฏิบัติการ หารือร่วมกันของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหมู่บ้านทอผ้าให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม อาทิ ต านาน ประวัติศาสตร์ ประเพณี พิธีกรรม 
ศิลปะการแสดง และศิลปหัตถกรรมอ่ืน ๆ ด้วย ซึ่งล้วนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นในชุมชน มาใช้เพ่ือ
พัฒนาระบบและโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าและ
ของที่ระลึก รวมทั้งการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนให้มีความ
เด่นชัดยิ่งขึ้น 

ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์๙๓ ได้ศึกษาวิจัย “การศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนที่ส่งผลต่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาค
กลาง” พบว่า ประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวมีการน าหลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติ อยู่
ในระดับมาก โดยมีการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างพอดีสูงสุด มีระดับมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยู่ในระดับดีมากโดยมีศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยวสูงสุด ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า หลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืน มีอิทธิพลต่อมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง ร้อยละ ๔๑ โดยรูปแบบการจัดการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ๕ อันดับแรกที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมของจังหวัดใน
เขตภาคกลาง ได้แก่ การประสานการพัฒนาการท่องเที่ยวสูงสุด การมีส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่าย
พัฒนาการท่องเที่ยวกับท้องถิ่น การฝึกอบรมบุคลากรในท้องถิ่น การรักษาและส่งเสริมความ
หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดเตรียมข้อมูลคู่มือบริการข่าวสารการท่องเที่ยวให้
พร้อม 

                                           
๙๓ ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์, “การศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อการพัฒนา

มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์: ๑๐๘. 



 ๑๐๙ 

 

ปวีณา งามประภาสม๙๔ ได้ศึกษาวิจัย “ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
โดยชุมชน กรณีศึกษาการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเมาะหลวง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง” 
พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนเมาะหลวง อ าเภอ
แม่เมาะ จังหวัดล าปาง มีความสัมพันธ์กันในทางบวก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยการ
บริหารจัดการในด้านที่ความสัมพันธ์สูงกว่าปัจจัยด้านอ่ืน คือ ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน อยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ปัจจัย
ด้านการพัฒนาศักยภาพ ปัจจัยด้านการรับรู้ และปัจจัยด้านการสร้างเครือข่าย อยู่ในระดับต่ าสุด และ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

แนวทางการบริหารจัดการเพ่ือให้การท่องเที่ยวของชุมชนเมาะหลวงเกิดประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพ มีดังนี้ ๑) ส่งเสริมงบประมาณและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน กองทุนของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ๒) การ
ด าเนินการด้านสิทธิในที่ดินท ากิน เพ่ือสามารถกู้ยืมเงินเพ่ือการจัดสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก ๓) มี
การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างสม่ าเสมอ ๔) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ๕) จัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อย ๖) จัดท าแผนที่แสดงจุด
ท่องเที่ยวที่ชัดเจน ๗) จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม ๘) เชื่อม
ประสานการด าเนินงานชุมชนท่องเที่ยวใกล้เคียงเพ่ือศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

พรรณธิดา เหลาพวงศักดิ์ ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ และอารี ผสานสินธุวงศ์๙๕ ได้
ศึกษาวิจัย “ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านเมาะหลวง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง” พบว่า รูปแบบการท่องเที่ยวส าหรับ
การเรียนรู้วิถีเกษตร เพ่ือยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ ๖ ด้าน ได้แก่ ศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยว ศักยภาพด้านการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว ศักยภาพด้านสิ่งดึงดูดใจและกิจกรรมการท่องเที่ยว ศักยภาพด้านการให้บริการการ
ท่องเที่ยว ศักยภาพด้านการตลาดการท่องเที่ยว ศักยภาพด้านการมีส่วนร่วม ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้
วิถีเกษตรในด้านต่าง ๆ ที่ชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีจัดเตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้มาศึกษา  

                                           
๙๔ ปวีณา งามประภาสม, “ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา

การจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเมาะหลวง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและ
พัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์): ๘๐. 

๙๕ พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์, ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ และอารี ผสานสินธุวงศ์, “ปัจจัยที่มีผลต่อการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเมาะหลวง อ าเภอแม่เมาะ 
จังหวัดล าปาง”, รายงานวิจัย, หน้า ๑๔๖. 



 ๑๑๐ 

 

ดูงานได้ร่วมท ากิจกรรมกัน สามารถจ าแนกได้เป็น ๔ ประเภท กิจกรรมฐานเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ กิจกรรมฐานเรียนรู้ด้านอาชีพ กิจกรรมฐานเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม และกิจกรรม
ฐานเรียนรู้ด้านการฝีมือ และน าเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน 

รพีพรรณ จันทับ และลินจง โพชารี๙๖ ได้ศึกษาวิจัย “ปัจจัยด้านอัตลักษณ์ทรัพยากร
ท่องเที่ยวที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างบ้านตากลาง จังหวัดสุรินทร์ ” 
พบว่า อัตลักษณ์ของทรัพยากรท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างบ้านตากลาง จังหวัดสุรินทร์ มีทั้งหมด ๖ ด้าน 
คือ ๑) ด้านลักษณะที่อยู่อาศัย ๒) ด้านอาหารพ้ืนบ้าน ๓) ด้านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ๔) ด้านวัฒนธรรม
และประเพณี ๕) ด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ๖) ด้านสถานที่ท่องเที่ยว อัตลักษณ์ของทรัพยากร
ท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จในการจัดการการท่องเที่ยว โดยอัตลักษณ์ด้านสถานที่
ท่องเที่ยวมีผลกระทบต่อความส าเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวมากที่สุด รองลงมาคือด้านกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรมประเพณี และด้านอาหารพ้ืนบ้าน ตามล าดับ ส่วนด้านลักษณะที่อยู่
อาศัย และด้านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 

ลักษณา เกยุราพันธ์ และคณะ๙๗ ได้ศึกษาวิจัย “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวส าหรับ
การเรียนรู้วิถีเกษตรเพ่ือยกระดับศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดกาญจนบุรี ” 
พบว่า  

๑. สภาพการณ์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน จังหวัด
นครนายกมีแนวโน้มทางการท่องเที่ยวที่ดี เพราะมีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทางการท่องเที่ ยวที่
หลากหลาย มีความพร้อม มีการส่งเสริมการเรียนรู้ มีผู้น าชุมชนรับผิดชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของชุมชน นักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีมาก ชุมชน
ชาวไทยพวนมีประวัติความเป็นมายาวนานเกือบ ๒๐๐ ปี  

๒. รูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้นคือ ทีเอ็ชซีแอลซีเอพีซี โมเดล “ThCLCAPC Model”
ประกอบด้วย ๗ องค์ประกอบ โดยที่ Th คือ Thai Phuan (ชาวไทยพวน) C หมายถึง Creation (การ
สร้างสรรค์) L คือ Learning (การเรียนรู้ ) C คือ Conservation (การอนุรักษ์) A คือ Awareness 

                                           
๙๖ รพีพรรณ จันทับ และลินจง โพชารี, “ปัจจัยด้านอัตลักษณ์ทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีผลต่อความ 

ส าเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างบ้านตากลาง จังหวัดสุรินทร์”, วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ (WMS Journal of Management), ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙): ๔๙. 

๙๗ ลักษณา เกยุราพันธ์ และคณะ, “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวส าหรับการเรียนรู้วิถีเกษตรเพื่อ
ยกระดับศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดกาญจนบุรี ”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒน
ศึกษา, หน้า ๑๗๑. 



 ๑๑๑ 

 

(ความตระหนัก) P คือ Participation of Community (การมีส่วนร่วมของชุมชน) และ C คือ 
Cultural Tourism Activity (กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) ซึ่งผลการประเมินรูปแบบที่
พัฒนาขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับเหมาะสมมาก  

๓. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาว
ไทยพวนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ จังหวัดนครนายกพบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมในชุมชนชาวไทยพวน  

๔. ผลการประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทย
พวนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์พบว่า มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนในทุกองค์ประกอบ โดยมีแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยพวนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ จังหวัดนครนายกที่ส าคัญ 
ได้แก่ การส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้รับการอบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ให้รู้คุณค่าของ
วัฒนธรรมชาวไทยพวน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่หลากหลายส่งเสริมการเรียนรู้ การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งกลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ การจัดท าป้ายแหล่งท่องเที่ยวและสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเพ่ือส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพและสามารถ
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวนได้อย่างยั่งยืน 

วันชัย พวงเงิน และคณะ๙๘ ได้ศึกษาวิจัย “การศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว โดยเครือข่ายชุมชนริมยม ด้วยคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมชุมชน ต าบลกงและ
ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย” พบว่า ผลการสร้างเครือข่ายนักวิจัยชุมชน เพ่ือ
ร่วมพัฒนา CBT ด้วยกระบวนการ CBR ท าให้นักวิจัยชุมชน และคนในชุมชนเกิดความกระตือรือร้น 
และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความน่าสนใจแก่ผู้มาเยือน เพราะเริ่มเห็นว่าชุมชน
ของเราก็มีของดีไม่แพ้ที่อ่ืนเช่นกัน จึงท าให้คนในชุมชนเริ่มเข้าใจ และเห็นประโยชน์ของการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างถูกวิธี ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนในแง่มุมที่หลากหลาย 
นอกจากนั้นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือการยกระดับวิธีคิดเชิงระบบให้กับนักวิจัยชุมชน และท าให้เข้าใจถึง
ขั้นตอนของกระบวนการงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ซึ่งที่ผ่านมาคนในชุมชนมองว่างานวิจัยเป็นเรื่องไกลตัว 
และรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยากแก่การเข้าใจ แต่เมื่อนักวิจัยชุมชนได้ลงมือปฏิบัติแล้วกับพบว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
เป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ 

                                           
๙๘ วันชัย พวงเงิน และคณะ, “การศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดย

เครือข่ายชุมชนริมยม ด้วยคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมชุมชน ต าบลกงและต าบลบ้านกร่าง อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย”, รายงานวิจัย, หน้า ๒๐๘. 



 ๑๑๒ 

 

ผลการศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ รวมถึงส ารวจทรัพยากรท่องเที่ยวที่มี
ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน พบว่า ชุมชนได้ท าการส ารวจทรัพยากรที่มีความโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน เพ่ือน าข้อมูลไปพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน โดยมีประเด็น
การศึกษาค้นคว้าที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑. ด้านโบราณสถาน ประกอบไปด้วย วัดบ้านกร่าง หรือวัดสงฆ์ศรัทธาธรรม วัดกง
ไกรลาศหลวงพ่อโต ศาลเจ้าดาบทอง และชุมชนชาวจีน 

๒. ด้านความคิด ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (เรื่องเล่า) ประกอบไปด้วย 
ต านานหลวงพ่อยิ้ม ต านานหลวงพ่ออุย อภินิหารของหลวงพ่อโตวิหารลอย การไหว้ครู ประมงของ
ชุมชนโบราณกงไกรลาศ การเลี้ยง ผีบ้าน และการสวดมนต์ปลาช่อน 

๓. ด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน ประกอบไปด้วย งานเพ็ญเดือน 
๓ (ขึ้น ๑๔-๑๕ ค่ า เดือน ๓ แรม ๑ ค่ า) สลากภัตรข้าวหลาม งานเพ็ญเดือน ๔ (ขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๔ 
แรม ๑ ค่ า) สลากภัตรผลไม้ (เดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม) ๑๕ ค่ า เดือน ๖ ประเพณีการบวชพระ
พิธีโกนจุก ประเพณีแข่งขันเรือพาย ประเพณีการแห่กฐินทางน้ า เทศกาลกินปลา ประเพณีการเผาศพ 
พิธีรับขวัญข้าว การจักรสานเครื่องมือหาปลา กาฟักไข่ การละเล่นอีกหนึ่งอย่างของคนในชุมชน 
การละเล่นลูกช่วง และการทอเสื่อ 

๔. พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน ด้านโบราณวัตถุ ประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน (วัดกง
ไกรลาศ) กลองเรียกผี และรูปแบบเงินของชาวจีน 

๕. แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ประกอบไปด้วย การชมวิถีชีวิตของชาวนาของชุมชน
ต าบลบ้านกร่างและต าบลกง เยี่ยมชมหมู่บ้านทองม้วน เกาะกง ชุมชนชาวจีน แพปลา ศาลเจ้าพ่อ
ดาบทองตลาดสินค้าชุมชน เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพถักผ้าเช็ดเท้า เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพเย็บผ้าร่ม เยี่ยมชม
กลุ่มอาชีพเย็บมุ้ง เยี่ยมชมกลุ่มข้าวกล้อง เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพนักร้อง นักเต้น เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพ
น้ าพริกแกง กราบไหว้หลวงพ่อโต (วิหารลอย) วัดกงไกรลาศ ล่องแพชมวิถีชีวิตคนริมฝั่งชุมชนริม
แม่น้ ายม ตลาดริมยม ๒๔๓๗ และนั่งรถคอกหมูชมวิถีชีวิตชุมชนชาวจีน 

๖. สถานที่ราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนริมยม ประกอบไปด้วย ที่ว่าการ
อ าเภอกงไกรลาศ ส านักงานเทศบาลต าบลกงไกรลาศ สถานีต ารวจภูธรกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงไกรลาศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกง โรงพยาบาลกงไกรลาศ 
ส านักงานไปรษณีย์ไทย สาขากงไกรลาศ โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ โรงเรียนบ้านกงราษฎร์อุทิศ 
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอกงไกรลาศ (กศน.) ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลต าบลกงไกรลาศ 
ห้องสมุดบริการประชาชน อ าเภอกงไกรลาศ ธนาคารออมสิน สาขากงไกรลาศ ธนาคารกรุงไทย สาขา
กงไกรลาศ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ สาขากงไกรลาศ ธนาคารกสิกร สาขากงไกรลาศ และ
ตลาดสดเทศบาลต าบลกงไกรลาศ 



 ๑๑๓ 

 

๗. ร้านค้าและร้านขายของฝาก ประกอบไปด้วย ศูนย์ OTOP ภาคเหนือตอนล่าง 
เพ็ญจันทร์รีสอร์ท ร้านของฝาก ขนมผิงติ๋มแง้มประตูขาย (ศูนย์การเรียนรู้ ) ร้านของฝากขนมผิงมาลี 
(ศูนย์การเรียนรู้) ร้านของฝากทองม้วนพ่อเจริญ ร้านของฝากขนมผิงแม่สงวน ร้านของฝากรุ่งทิพย์ 
และร้านของฝากโกเชียร-เจ้ชิว 

๘. ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ ประกอบไปด้วย ร้านอาหารริมกง ครัวขุนณรงค์ ร้าน
ก๋วยเตี๋ยวเจ๊สา ร้านก๋วยเตี๋ยวกะลา ร้านก๋วยจั๊บหม้อดิน ร้านผัดไทใบตอง ร้านอาหารฟ้าสีรุ้ง และร้าน
กาแฟบ้านอ้อม 

จากข้อมูลการส ารวจทรัพยากรของชุมชนกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย พบว่า 
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนสามารถจ าแนกรูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนได้
หลากหลาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม เช่น การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
และวัฒนธรรมพื้นถ่ิน การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวงานวัฒนธรรมและประเพณี และ
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

ผลการศึกษาศักยภาพในการพัฒนาของชุมชนกงไกรลาศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมการศึกษาศักยภาพของชุมชนกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย พบว่าศักยภาพของการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมของชุมชนกงไกรลาศนั้นมีความครอบคลุมตามองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวทั้ง ๕ 
ปัจจัย ดังนี้ 

๑. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) พบว่า อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย เป็นอ าเภอที่ตั้งอยู่ในแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor: EWEC) และเส้นทางนี้ยังเป็นเส้นทางสายส าคัญที่สามารถเดินทางเชื่อมโยงไป
ยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ นอกจากนั้นจังหวัดสุโขทัยยังมีโครงข่ายการคมนาคมขั้นพ้ืนฐานที่
สะดวกสบาย เช่น สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีความจ าเป็นในการรองรับ
นักท่องเที่ยวทั้งสิ้น จากข้อมูลดังกล่าว จึงมีความเป็นไปได้ว่า หากชุมชนกงไกรลาศได้รับการพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ครบวงจร พร้อมทั้งมีโครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่มีศักยภาพใน
การรองรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดการกระจายตัวจากแหล่งท่องเที่ยวเมือง
มรดกโลกท่ีส าคัญของจังหวัดสุโขทัย เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายการท่องเที่ยวมายังชุมชนกงไกรลาศได้ 

๒. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) พบว่า ภายในอ าเภอกงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการรองรับนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น สถานีบริการเชื้อเพลิง 
ปตท. ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบวงจร สถานพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกง 
และโรงพยาบาลกงไกรลาศ สถานีต ารวจภูธร กงไกรลาศ นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารและร้าน
จ าหน่ายของฝาก ได้แก่ ร้านอาหารฟ้าสีรุ่ง ครัวขุนณรงค์ ร้านอาหารริมกง ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้สา ร้าน
ก๋วยเตี๋ยวกะลา ร้านผัดไทใบตอง ร้านก๋วยจั๊บหม้อดิน (เจ๊กล) ร้านกาแฟบ้านอ้อม ศูนย์ OTOP 



 ๑๑๔ 

 

ภาคเหนือตอนล่าง เพ็ญจันทร์รีสอร์ท ร้านของฝาก ขนมผิงติ๋มแง้มประตูขาย ร้านของฝากขนมผิงมาลี 
ร้านของฝากทองม้วนพ่อเจริญ ร้านของฝากขนมผิงแม่สงวน ร้านของฝากรุ่งทิพย์ และร้านของฝากโก
เชียร-เจ้ชิว 

๓. ที่พัก (Accommodation) ลักษณะที่พักในอ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ส่วน
ใหญ่เป็นที่พักขนาดเล็ก มีสไตล์การตกแต่งที่มีความกลมกลืนกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
โดยทั่วไป ได้แก่ ไทยสมบูรณ์ บิ๊กโฮม รีสอร์ท สุโขทัยพรเจริญ รีสอร์ท แอนด์สปา รับลม รีสอร์ท เพ็ญ
จันทร์รีสอร์ท และข้าวสีทอง โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท ที่พักแต่ละแห่งจะตั้งอยู่ในรัศมีของย่านชุมชน 
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย 

 ๔. กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) พบว่า ภายในอ าเภอกงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์นักท่องเที่ยว
เฉพาะกลุ่มได้ และยังสามารถน ามาเชื่อมโยงโครงข่ายให้เกิดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวได้  

๕. สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction) พบว่า แหล่งท่องเที่ยวภายในอ าเภอ
กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย มีการแบ่งลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึน และแหล่ง
ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ ๑) วัดบ้านกร่าง หรือวัดสงฆ์
ศรัทธาธรรม ๒) วิหารหลวงพ่ออุย ๓) วิหารหลวงพ่อโต ๔) วัดกงไกรลาศ ๕) ศาลเจ้าดาบทอง ๖) 
ชุมชนชาวจีน ๗) ตลาดริมยม ๒๔๓๗ ๘) พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน (วัดกงไกรลาศ) ๙) หมู่บ้านทองม้วน ๑๐) 
เกาะกง ๑๑) หมู่บ้านกลางเกาะกง ๑๒) แพปลา ๑๓) ตลาดสินค้าชุมชน ๑๔) ศูนย์การเรียนรู้ขนม
ผิงติ๋มแง้มประตูขาย และ ๑๕) ศูนย์การเรียนรู้ขนมผิงมาลี 

วิยะดา เสรีวิชัยสวัสดิ์๙๙ ได้ศึกษาวิจัย “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขต
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยให้เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” พบว่า รูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ 

๑. องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มี ๕ องค์ประกอบ คือ (๑) คนใน
ชุมชน เจ้าของแหล่งท่องเที่ยว (๒) ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมท้องถิ่น (๓) หน่วยงาน
ภาครัฐที่สนับสนุน (๔) ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว และ (๕) นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

 
 

                                           
๙๙ วิยะดา เสรีวิชัยสวัสดิ์, “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคเหนือตอนบนของ

ประเทศไทยให้เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์”, ปรัชญาดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์, หน้า ๓๑. 



 ๑๑๕ 

 

๒. คุณลักษณะส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มี ๕ ลักษณะคือ (๑) การมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน (๒) การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่  (๓) การจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มเล็ก (๔) 
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ และใช้ความคิดเห็นสร้างสรรค์  และ (๕) การสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓. การด าเนินการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน มี ๕ ขั้นตอน คือ (๑) การจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (๒) การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูล (๓) การจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (๔) การใช้ศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ และ (๕) การเรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชน 

ทั้งนี้คนในชุมชนจะเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการด าเนินการโดยการสนับสนุนของ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่จะต้องให้การด าเนินการเป็นไปตาม
คุณลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศุภมาส แหวนวิเศษ และเจริญชัย เอกมาไพศาล๑๐๐ ได้ศึกษาวิจัย “ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จในกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง
ยั่งยืน กรณีศึกษาต าบลน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด” พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักในชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน ต าบลน้ าเชี่ยว ส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง มีอายุเฉลี่ย ๕๑–๖๐ ปี อาชีพหลัก คือ ค้าขาย 
การศึกษาสูงสุด คือ ระดับประถมศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่ม คือ ๒๕๐,๐๐๐–๘๐๐,๐๐๐ 
บาท สถานภาพในชมรม คือ สมาชิกชมรม และพบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน คือ ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน นอกจากนี้ปัจจัย
ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) การแจ้งตรง การบอกต่อ 
การโทรศัพท์ การประชุมต่าง ๆ และปัจจัยด้านการเมืองท้องถิ่นประเด็นผู้มีบทบาทส าคัญในการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่ต าบลน้ าเชี่ยว ได้แก่ นายกเทศมนตรี และประธานชมรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลน้ าเชี่ยว 

โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล๑๐๑ ได้ศึกษาวิจัย “การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ทฤษฎีใหม่โดยชุมชน อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี” พบว่า  

                                           
๑๐๐ ศุภมาส แหวนวิเศษ และเจริญชัย เอกมาไพศาล, “ปัจจัยแห่งความส าเร็จในกระบวนการการมี

ส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาต าบลน้ าเช่ียว จังหวัดตราด”, 
วารสารธรรมศาสตร์: ๖๔. 

๑๐๑ โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล, “การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทฤษฎีใหม่โดยชุมชน 
อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี”, วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต: ๖๒. 



 ๑๑๖ 

 

๑. จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลของอ าเภอเสาไห้ที่มีศักยภาพ
ค่อนข้างสูง ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทฤษฎีใหม่ เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
สวยงามตามธรรมชาติและเกษตรกรเจ้าของจุดถ่ายทอดมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ที่
เด่นชัด  

๒. ศักยภาพของคนในชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวที่ได้รับการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการและทดลองจัดการท่องเที่ยวด้วยตนเอง  

๓. ความสามารถในการก าหนดเส้นทางท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความต้องการและ
ทุนทางสังคมของชุมชนที่เกิดจากกระบวนการคิดและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน เป็นแนวทางส าคัญที่ท า
ให้การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทฤษฎีใหม่โดยชุมชนในอ า เภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ประสบ
ผลส าเร็จตามที่ตั้งไว้ 

อานนท์ สีดาเพ็ง๑๐๒ ได้ศึกษาวิจัย “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟโดยการ

ประยุกต์ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม” พบว่า รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟที่
เหมาะสม ประกอบด้วยองค์ประกอบการจัดการ ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านพ้ืนที่และฐานทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว ๒) ด้านกระบวนการเรียนรู้ ๓) ด้านการจัดการ และ ๔) ด้านการมีส่วนร่วม โดยต้องส่งเสริม
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงด้วยการจัดตั้งชมรมการท่องเที่ยว ภายหลังจากน ารูปแบบการจัดการ
ดังกล่าวไปใช้ พบว่า ชุมชนมีการรับรู้ เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในภาพรวมว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวก
หรือมีสภาพดีขึ้น 

รัศมี อ่อนปรีดา๑๐๓ ได้ศึกษาวิจัย “การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี
และสมุทรสงคราม” พบว่า  

๑) การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๖๕) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัยด้านการสร้าง และเผยแพร่
ภาพลักษณ์ (  = ๓.๗๒) อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการพัฒนากลไกการบริหาร

                                           
๑๐๒ อานนท์ สีดาเพ็ง, “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟโดยการประยุกต์ทฤษฎีการ

แลกเปลี่ยนทางสังคม”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา, 
หน้า ๑๗๔. 

๑๐๓ รัศมี อ่อนปรีดา, “การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม”, 
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๘), หน้า ๒๔๓. 



 ๑๑๗ 

 

จัดการ (  = ๓.๖๖) ปัจจัยด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (  = ๓.๖๐) และปัจจัยด้านการพัฒนา
คุณภาพสินค้า ศักยภาพบุคลากรและการบริการด้านการท่องเที่ยว (  = ๓.๕๙) ตามล าดับ  

๒) ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และ
จังหวัดสมุทรสงครามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ประกอบด้วย ๕ ตัวแปร ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ความผูกพันต่อแหล่งท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล การ
สร้างความยั่งยืนทางวัฒนธรรม และนโยบายการท่องเที่ยว (F = ๑๓๗.๕๙๐, p value = ๐.๐๐๐) ซึ่ง
ปัจจัยทั้ง ๕ ปัจจัยสามารถอธิบายความผันแปรของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัด
ราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามได้ ร้อยละ ๗๐.๒๐ (Adjusted R Square = ๐.๗๐๒๐) 

๓) ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และ
สมุทรสงคราม ประกอบ ด้วยการปฏิบัติที่ส าคัญ ๘ ประการคือ (๑) ส่งเสริมความร่วมมือของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชนในลักษณะเครือข่ายเพ่ือการก าหนดนโยบายรวมถึงการน านโยบายไปปฏิบัติที่มี
ลักษณะรวมศูนย์ (๒) บูรณาการด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
(๓) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้สอดคล้อง และอ านวยประสิทธิผลต่อการบริหาร
จัดการ การท่องเที่ยว (๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนร่วมกันเพ่ือป้องกันความ
ผิดพลาดในการบริหารจัดการ การท่องเที่ยว (๕) พัฒนาคุณภาพสินค้า ศักยภาพบุคลากร และการ
บริการด้านการท่องเที่ยว (๖) สร้างศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนฐานวัฒนธรรม โดยมุ่ง
พัฒนาเอกลักษณ์วัฒนธรรมชุมชนให้เป็นจุดเด่น (๗) ปรับปรุงการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ระยะยาวทางเศรษฐกิจ (๘) 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติให้คงอยู่ โดยปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการท่องเที่ยว 
สภาพภูมิทัศน์ในพื้นท่ีไม่ถูกท าลายโดยนักท่องเที่ยว ตลอดจนการจัดการขยะมูลฝอยในบริเวณสถานที่
ท่องเที่ยวเพื่อป้องกันปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว 

พงษ์ศักดิ์ เพชรสถิตย์ ๑๐๔ ได้ศึกษาวิจัย “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของจังหวัดก าแพงเพชร” พบว่า  

๑) นโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ประกอบด้วยแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่าง แผนการท่องเที่ยวจังหวัดก าแพงเพชร และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
แต่ไม่มีแผนแม่บทซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะยาวมุ่งให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวเชิง

                                           
๑๐๔ พงษ์ศักดิ์ เพชรสถิตย์ , “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัด

ก าแพงเพชร”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๘), หน้า ๑๖๕. 



 ๑๑๘ 

 

วัฒนธรรม เพราะมีจุดเด่นที่จังหวัดก าแพงเพชรเป็นเมืองมรดกโลก กลไกการขับเคลื่อนอาศัยความ
ร่วมมือของไตรภาคี คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนและองค์กรท้องถิ่น นโยบายมีทิศทาง 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ชัดเจน แต่ขาดกลไกการน านโยบายไปปฏิบัติที่เหมาะสม  

๒) ปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ประกอบด้วย นโยบายการท่องเที่ยวและปัจจัยด้ านการบริหารจัดการ 
โดยรวมนโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัดก าแพงเพชรอยู่ในระดับมาก และเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย
มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้ ด้านวัดผลและประเมินได้ ด้านมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ด้านมีความ
ต่อเนื่อง และด้านการน าไปปฏิบัติได้ ตามล าดับ ส่วนปัจจัยด้านการบริหารจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้ ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐ ปัจจัย
การบริหารจัดการภาคเอกชน และปัจจัยการบริหารจัดการภาคประชาชนและองค์กรท้องถิ่น 
ตามล าดับ ส าหรับตัวแปรนโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัดก าแพงเพชรประกอบด้วย ด้านมี
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ด้านมีความต่อเนื่อง ด้านการน าไปปฏิบัติได้ และด้านการวัดผลและประเมินได้ 
สามารถอธิบายความผันแปรของยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัด
ก าแพงเพชร ได้ร้อยละ ๔๔.๑๐ (R2 = ๐.๔๔๑) และตัวแปรด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย การ
บริหารจัดการภาครัฐ การบริหารจัดการภาคเอกชน และการบริหารจัดการภาคประชาชนและองค์กร
ท้องถิ่นสามารถอธิบายความฝันแปรของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
จังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อยละ ๕๔.๑๐ (R2 = ๐.๕๔๑)  

๓) ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของจังหวัดก าแพงเพชรโดยเรียงล าดับตามความส าคัญสูงสุดประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการภาคประชาชนและองค์กรท้องถิ่น มี ๒ ยุทธวิธี คือ ยุทธวิธีการมีส่วนร่วมในการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนและยุทธวิธีการสร้างจิตส านึกร่วมปกป้องผลประโยชน์แหล่งท่องเที่ยว (๒) 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาคเอกชนมี ๓ ยุทธวิธี คือ ยุทธวิธีการร่วมมือส่งเสริมการลงทุน ยุทธวิธี
การร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือการท่องเที่ยว และยุทธวิธีการร่วมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว  (๓) 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ มี ๔ ยุทธวิธี คือ ยุทธวิธีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
ยุทธวิธีการส่งเสริมการลงทุน ยุทธวิธีการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการบริการท่องเที่ยว และยุทธวิธี
การส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์อย่างมีวิสัยทัศน์ และ (๔) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนและองค์กรท้องถิ่น มี ๓ ยุทธวิธี คือ ยุทธวิธีการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือสังคม ยุทธวิธีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ และ
ยุทธวิธีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 



 ๑๑๙ 

 

สุทธิชัย โล่นารายณ์, สุพจน์ ทรายแก้วและสาธิต วงศ์อนันต์นนท์๑๐๕ ได้ศึกษาวิจัย 
“ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการของจังหวัดบุรีรัมย์” พบว่า  

๑) สภาพการณ์ แนวทาง และรูปแบบการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= ๓.๙๕, S.D. = ๐.๕๖)  

๒) ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการของจังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันพบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= ๓.๓๗, S.D. = ๐.๖๙)  

๓) ปัจจัยในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งปัจจัยทั้ง ๔ ตัวนี้ สามารถอธิบายความผันแปรได้ ร้อย
ละ ๕๕.๙๐ (R²= ๐.๕๕๙) ของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการของจังหวัดบุรีรัมย์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ ๐.๐๕ ๔) ตัวแบบการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการของ
จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสังเคราะห์จากงานวิจัยและการสนทนากลุ่ม สรุปได้ดังนี้ (๑) ด้านการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (๒) ด้านการจัดการโลจิสติกส์ (๓) ด้านการพัฒนาช่องทางการตลาด (๔) ด้าน
การสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ และ (๕) ด้านการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในแหล่งท่องเที่ยว 

กล่าวโดยสรุปว่า จากการทบทวนแนวคิด และการสังเคราะห์ข้อค้นพบจากผลงานวิจัย 
พบว่า ยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาในบริบทการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methods Research) และใช้โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling: SEM) เพ่ือการทดสอบทฤษฎี และน าไปสู่การสร้างทฤษฎีฐานรากทางการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ๓ ปัจจัย จากการให้น้ าหนักความถี่ในการศึกษา ๓ อันดับแรก คือ 
การมีส่วนร่วม ทรัพยากรการท่องเที่ยว และการตลาด โดยสามารถแสดงดัชนี และตัวชี้วัดคุณลักษณะ
ของตัวแปรแฝงได้ ขณะเดียวกันผลจากการทบทวนยังค้นพบตัวแปรส่งผ่าน และตัวแปรแฝงภายในที่
ท าหน้าที่เป็นตัวแปรตาม คือ การบริหารจัดการ และการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  

 

 

                                           
๑๐๕ สุทธิชัย โล่นารายณ์, สุพจน์ ทรายแก้วและสาธิต วงศ์อนันต์นนท์, “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดก าแพงเพชร”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , ๒๕๕๘), หน้า 
๒๒๓. 



 ๑๒๐ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๕ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

นักวิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กรกช ตราชู และคณะ, 
วารสารรัชต์ภาคย์ ฉบับพิเศษ ครบรอบ 
๒๓ ปี, ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๔ (๒๕๖๐): 
๑๖๕. 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านด่านเกวียน 
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
๑. พัฒนาสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวให้มีความ
หลากหลายกับทุกช่วงวัย ๒. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ๓. 
เพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ๔. ปรับปรุงที่
พักแบบสัมผสัวิถีชีวิตชุมชน ๕. การบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเน้นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ๖. พฒันาการตลาด
การสื่อสารแบบบูรณาการไปยงักลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย
ท่องเที่ยว 

  
กฤติยา สมศิลา และกนกกานต์ แก้วนุช,  
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี , ปีที่  ๑๒ 
ฉบับที่ ๑ (มกราคม - เมษายน ๒๕๖๑): 
๑๑๖. 

ปัจจัยการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านโพน อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๑. ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการ

จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโพน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑  

๒. ปัจจัยขีดความสามารถของการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านโพน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

  
กันตภณ แก้วสง่า และนิศาชล จ านง
ศรี , วารสาร เทค โน โลยี สุ รนารี  
Suranaree Journal of Social 
Science, ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ (ธันวาคม 
๒๕๕๘): ๘๙. 

การจัดการความรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในแหล่ง
ท่อง เที่ ยวทาง วัฒนธรรม อ า เภอพิมาย จั งห วัด
นครราชสีมา 
จ าแนกความรู้ได้เป็น ๔ ด้าน คือ ๑. แหล่งท่องเที่ยว ๒. 
ด้านการตลาดการท่องเที่ยว ๓. ด้านนักท่องเที่ยว ๔. ด้าน
ธุรกิจ 

 

 

 



 ๑๒๑ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๕ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

นักวิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
คมพล สุวรรณกูฏ และคณะ,  
รายงานวิจัย, 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี, 
๒๕๕๘),  
หน้า ๑๗๕. 
 

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการเสริมสร้างรายได้ภาค
เกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบหลัก ๕ ประการ คือ ๑. คน/บุคคลากร ที่
ใช้ในการต้อนรับ ๒. สถานที่ที่ใช้ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว 
๓. คุณภาพและความเพียงพอของผลผลิตที่ใช้ในการรองรับ
นักท่องเที่ยว ๔. กิจกรรมและการบริการ ๕. การสนับสนุน/ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรรูปแบบการจัดการท่องเที่ยว
เพื่อการเสริมสร้างรายได้ภาคเกษตรกรรม จ าแนกได้ ๓ 
รูปแบบ ประกอบด้วย ๑. รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เน้นการท างานแบบเครือข่าย/ กลุ่ม ๒. รูปแบบโฮมสเตย์ 
“สอดคล้องวิถีชี วิ ต  อิงแอบธรรมชาติ ”  ๓ .  รูปแบบ 
“การตลาดเชิงรุก” 

  
เจนจีรา อักษรพิมพ์,  
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ ๑๒ 
ฉบับที่ ๓  
(กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๐): ๑๙๓. 

กลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบยั่งยืนใน
จังหวัดนครราชสีมา 

๑. ความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
พบว่ากลุ่มท่องเที่ยวชุมนมีผู้น ากลุ่มที่มีความมุ่งมั่น มี
ความรู้ความสามารถและความเข้าใจบริบทในการจัดการ
ท่องเที่ยว กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนมีการสร้างความร่วมมือ
ทั้งในระดับแนวตั้งและแนวนอน แต่เป็นเพียงการมีส่วน
ร่วมในระดับของการปฏิบัติ 

๒. กลยุทธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบยั่งยืนใน
จังหวัดนครราชสีมา ตามกรอบของรูปแบบการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน SEE Model ได้แก่ มิติด้านสังคม-วัฒนธรรม 
(Social-culture) มิติด้านเศรษฐกิจ (Economic) และ
มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) 

 

 

 



 ๑๒๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๕ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

นักวิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ธณัศวัล กุลศรี และสถาพร มงคลศรีสวัสดิ,์ 
Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ฉบับภาษาไทย สาขา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ปี
ที่ ๙  ฉบับที่ ๓  
(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙): ๔๗๑. 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์: กรณีศึกษา
พิพิธภัณฑ์สิรินธร ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
พิจารณาจากองค์ประกอบ ๔ ด้าน คือ ๑. ด้านการเงิน
และทรัพยากร ๒. ด้ านคุณภาพการให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว ๓. ด้านการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่าย ๔. 
ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม 

  
นพพร จันทรน าชู, ศศิพร ต่ายค า และ
กมลรัตน์ หนูสวี, รายงานวิจัย,  
(มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๖๐), หน้า 
๑๓๗. 

การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการ
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดกาญจนบุรี 

รูปแบบการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๑. การเรียนรู้เพื่อ
สร้างประสบการณ์ ๒. การสร้างอัตลักษณ์การท้องเที่ยว ๓. 
การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับวิถีชุมชน ๔. การสร้างเครือข่าย
การท่องเที่ยว ๕. การเปิดพื้นที่กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ๖. 
การพัฒนาบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน ๗. การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้  

ส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๑. กิจกรรม
การเรียนรู้จากพื้นที่ทางกายภาพเป็นกิจกรรมการเรียนรู้จาก
สถาปัตยกรรมของอาคารในพื้นที่ถนนปากแพรก ๒. กิจกรรม
การเรียนรู้จากวิถีชุมชน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท าให้คนใน
ชุมชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ร่วมกัน ๓. กิจกรรมการ
เรียนรู้จากพื้นที่การค้าเป็นกิจกรรมที่มาจากจุดเด่นของถนน
แพรก ในฐานะที่เป็นย่านการค้าในอดีต ๔. กิจกรรมการ
เรียนรู้จากศิลปวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมที่ใช้ศิลปวัฒนธรรม
และกิจกรรมสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ 

  

 

 

 



 ๑๒๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๕ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

นักวิจัย งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
นราวดี บวัขวัญ, ดุษฎีนิพนธ์ปรชัญา
ดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม, 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ ๒๕๕๖),  
หน้า ๑๗๑. 

รูปแบบการจัดการตลาดน้ า เพื่ อการท่อง เที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรม กรณีศึกษา ตลาดน้ าคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 
ปั จจั ยและองค์ ป ระกอบของกา รจั ด กา รท่ อ ง เ ที่ ย ว 
ประกอบด้วย ๗ ด้าน คือ ๑. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๒. กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๓. บริการท่องเที่ยว ๔. 
การส่งเสริมการตลาด ๕. การมีส่วนร่วม ๖. กระบวนการ
สิ่งแวดล้อม ๗. องค์กรในการด าเนินการ 

  
ปฐม หงษ์สุวรรณ และนิ่มนวล จันทรุญ  
รายงานวิจัย,  
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๖๐),  
หน้า ๒๔๒.  

การจัดการหมู่บ้านทอผ้าอีสานเพื่อพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดขอนแก่นและ
จังหวัดมหาสารคาม 
  ความโดดเด่นของทรัพยากรภูมิปัญญาการทอผ้าซึ่งจ าแนก
ได้ เป็น ๓ กลุ่ม คือ ๑. กลุ่มหมู่บ้านที่เน้นการผลิต ๒. กลุ่ม
หมู่บ้านที่เน้นการจ าหน่าย ๓. กลุ่มหมู่บ้านที่เน้นทั้งการผลิต 
และจ าหน่าย 

      แนวทางการจัดการมี ๕ ขั้นตอน คือ ๑. การวางแผนกล
ยุทธ์ ๒. การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓. การด าเนินงาน ๔. 
การประสานงาน ๕. การจัดการความรู้ด้านต่าง ๆ  

 รูปแบบการจัดการหมู่บ้านทอผ้าอีสานเพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีองค์ประกอบ คือ  ๑. ด้านการ
จัดการการท่องเที่ยวโดยมีคณะท างาน ๒. ด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ๓. ด้านการพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ๔. ด้านการจัดการภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว ๕. ด้าน
การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบเรียนรู้กลุ่มอาชีพในชุมชน
และการพักค้างคืน 

 

 

 



 ๑๒๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๕ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

นักวิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์,  
วารสารบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 
ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม 
๒๕๖๐): ๑๐๘. 

การศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อ
การพัฒนามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ของจังหวัดในเขตภาคกลาง 
๑. ประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวมีการน าหลักการจัดการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก  
๒. หลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีอิทธิพลต่อมาตรฐาน

คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาค
กลาง ร้อยละ ๔๑  

 ๓. รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ๕ อันดับแรกที่ส่งผล
ต่อมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ทางวฒันธรรมของ
จังหวัดในเขตภาคกลาง  

  
ปวีณา งามประภาสม,  
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและ
พัฒนา  
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปี
ที่ ๘ ฉบับที่ ๑๖ (กรกฎาคม-ธันวาคม 
๒๕๕๙): ๘๐. 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 
กรณีศึกษาการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเมาะหลวง อ าเภอ
แม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
๑. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการบริหารจัดการ

ท่องเที่ยวชุมชนเมาะหลวง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง มี
ความสัมพันธ์กันในทางบวก  

๒. แนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้การท่องเที่ยวของชุมชน
เมาะหลวงเกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพ มีดังนี้  

  

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๕ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

นักวิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ,์ ธนินท์รัฐ รัต
นพงศ์ภิญโญ และอารี ผสานสินธุวงศ์,  
รายงานวิจัย,  
( สถาบันการท่ อง เที่ ย ว โดยชุ มชน , 
๒๕๖๐), หน้า ๑๔๖. 

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 
กรณีศึกษาการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเมาะหลวง อ าเภอ
แม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๖ ด้าน คือ ๑. ศักยภาพด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว ๒. ศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ๓. 
ศักยภาพด้านสิ่งดึงดูดใจและกิจกรรมการท่องเที่ยว ๔. ศักยภาพ
ด้านการให้บริการการท่องเที่ยว ๕. ศักยภาพด้านการตลาดการ
ท่องเที่ยว ๖. ศักยภาพด้านการมีส่วนร่วม  
    ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้วิถีเกษตรจ าแนกได้เป็น ๔ ประเภท 
คือ ๑. กิจกรรมฐานเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 
๒. กิจกรรมฐานเรียนรู้ด้านอาชีพ ๓. กิจกรรมฐานเรียนรู้ด้าน
วัฒนธรรม ๔. กิจกรรมฐานเรียนรู้ด้านการฝีมือและน าเสนอ
โปรแกรมการท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน 

  
รพีพรรณ จันทับ และลินจง โพชารี,  
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ (WMS Journal of 
Management), ปีที่ ๕  
ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙): 
๔๙. 

ปัจจัยด้านอัตลักษณ์ทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีผลต่อความส าเร็จใน
การจัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างบ้านตากลาง จังหวัดสุรินทร์ 
อัตลักษณ์ของทรัพยากรท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความส าเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวมีทั้งหมด ๖ ด้าน คือ ๑. 
ด้านลักษณะที่อยู่อาศัย ๒. ด้านอาหารพื้นบ้าน ๓. ด้าน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ๔. ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ๕. ด้าน
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว ๖. ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๕ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

นักวิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
วันชัย พวงเงิน และคณะ,  
รายงานวิจัย,  
(เทศบาลต าบลกงไกรลาศ อ าเภอกง
ไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย , ๒๕๖๐), 
หน้า ๒๐๘. 

การศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดย
เครือข่ายชุมชนริมยม ด้วยคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมชุมชน 
ต าบลกงและต าบลบ้านกร่าง อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

ผลจากการสร้างเครือข่ายท าให้นักวิจัยชุมชน และคนใน
ชุมชนเกิดความกระตือรือร้น และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชน
ของตนเองให้มีความน่าสนใจแก่ผู้มาเยือน ศักยภาพของการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนกงไกรลาศนั้นมีความครอบคลุม
ตามองค์ประกอบทางการท่องเที่ยว ดังนี้ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
( Accessibility)  สิ่ ง อ า น วย คว ามส ะดว ก  ( Amenity)  ที่ พั ก 
(Accommodation) ลักษณะที่พักในอ าเภอกงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย  

  
วิยะดา เสรีวิชัยสวัสดิ์,  
ปรัชญาดุษฎีนิพนธ์บัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์, 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง, ๒๕๕๕), 
หน้า ๓๑. 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทยให้เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ 
๑. องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มี ๕ องค์ประกอบ คือ 

๑) คนในชุมชน เจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ๒) ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี
และกิจกรรมท้องถิ่ น  ๓)  หน่ วยงานภาครัฐที่ สนับสนุน ๔) 
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว และ ๕) นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

๒. คุณลักษณะส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มี ๕ ลักษณะคือ 
๑) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ๒) การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ๓) 
การจัดกิจกรรมเป็นกลุ่ ม เล็ก ๔)  นักท่องเที่ ยวได้ เรียนรู้  มี
ประสบการณ์ และใช้ความคิดเห็นสร้างสรรค์ และ ๕) การสนับสนนุ
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๓. การด าเนินการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน มี ๕ ขั้นตอน คือ 
๑) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ๒) การ
ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูล ๓) การจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ ๔) การใช้ศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ และ ๕) การเรียนรู้
วัฒนธรรมในชุมชน 

 



 ๑๒๗ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๕ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

นักวิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ศุภมาส แหวนวิเศษ และเจริญชัย 
เ อ ก ม า ไ พ ศ า ล , ว า ร ส า ร
ธรรมศาสตร์, ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๑ 
(๒๕๖๐): ๖๔. 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน
ต้นแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา
ต าบลน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด 
๑. ผู้ให้ข้อมูลหลักในชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต าบลน้ า

เชี่ยว ส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง มีอายุเฉลี่ย ๕๑–๖๐ ปี อาชีพหลัก 
คือ ค้าขาย การศึกษาสูงสุด คือ ระดับประถมศึกษา รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนของกลุ่ม คือ ๒๕๐,๐๐๐–๘๐๐,๐๐๐ บาท สถานภาพใน
ชมรม คือ สมาชิกชมรม  

๒. ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนต้นแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน คือ 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน  

๓. ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกผ่านช่องทางแอป
พลิเคชันไลน์ (LINE) การแจ้งตรง การบอกต่อ การโทรศัพท์ การ
ประชุมต่าง ๆ  

๔. ปัจจัยด้านการเมืองท้องถิ่นประเด็นผู้มีบทบาทส าคัญในการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ต าบลน้ าเชี่ยว ได้แก่ นายกเทศมนตรี 
และประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต าบลน้ าเชี่ยว 

  
โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล,  
วารสารการพัฒนาชุมชนและ
คุณภาพชีวิต,  
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑  
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖): ๖๒. 

การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทฤษฎีใหม่โดยชุมชน 
อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
๑. จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลของอ าเภอเสาไห้มี

ศักยภาพค่อนข้างสูง  
๒. ศักยภาพของคนในชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวที่ได้รับการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและทดลองจัดการท่องเที่ยวด้วยตนเอง  
๓. ความสามารถในการก าหนดเส้นทางท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ

ความต้องการและทุนทางสังคมของชุมชนที่เกิดจากกระบวนการ
คิดและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน เป็นแนวทางส าคัญที่ท าให้การ
จัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทฤษฎีใหม่โดยชุมชนในอ าเภอเสาไห้ 
จังหวัดสระบุรี ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งไว้ 



 ๑๒๘ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๕ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

นักวิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
อานนท์ สีดาเพ็ง,  
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา,  
(มหาวิทยาลัยบูรพา , ๒๕๕๙) , หน้า 
๑๗๔. 

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟโดยการประยุกต์
ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม 

ประกอบด้วยองค์ประกอบการจัดการ ๔ ด้าน คือ ๑. 
ด้านพื้นที่และฐานทรัพยากรการท่องเที่ยว ๒. ด้านกระบวนการ
เรียนรู้ ๓. ด้านการจัดการ ๔. ด้านการมีส่วนร่วม โดยต้อง
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงด้วยการจัดตั้งชมรมการ
ท่องเที่ยว ภายหลังจากน ารูปแบบการจัดการดังกล่าวไปใช้ 
พบว่า ชุมชนมีการรับรู้เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนในภาพรวมว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวกหรือ
มีสภาพดีขึ้น 

  
รัศมี อ่อนปรีดา,  
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  สาขา วิชารั ฐประศาสน
ศาสตร์, (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 
๒๕๕๘) 

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและ
สมุทรสงคราม 
๑) การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และ

สมุทรสงคราม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
๒) ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ

จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงครามอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ประกอบด้วย ๕ ตัวแปร ได้แก่ การ
มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ความผูกพันต่อแหล่งท่องเที่ยว 
การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล การสร้างความ
ยั่งยืนทางวัฒนธรรม และนโยบายการท่องเที่ยว 

  

 

 

 

 

 



 ๑๒๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๕ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

นักวิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พงษ์ศักดิ์ เพชรสถิต, 
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  สาขา วิชารั ฐประศาสน
ศาสตร์, (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 
๒๕๕๘) 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
จังหวัดก าแพงเพชร 
๑) นโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า 

ประกอบด้วยแผนพัฒนาการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่าง 
แผนการท่องเที่ยวจังหวัดก าแพงเพชร และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี แต่ไม่มีแผนแม่บทซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในระยะยาวมุ่งให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๒) ปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ประกอบด้วย 
นโยบายการท่องเที่ยวและปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
โดยรวมนโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัดก าแพงเพชรอยู่ใน
ระดับมาก 

  

สุทธิชัย โล่นารายณ์, สุพจน์ ทรายแก้ว
และสาธิต วงศ์อนันต์นนท์,  
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  สาขา วิชารั ฐประศาสน
ศาสตร์, (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 
๒๕๖๑). 

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการของจังหวัดบุรีรัมย์ 
๑) สภาพการณ์ แนวทาง และรูปแบบการท่องเที่ยวของจังหวัด

บุรีรัมย์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
๒) ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการของจังหวัดบุรีรัมย์ 

ปัจจุบันพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
๓) ปัจจัยในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ส่งผล

ต่อยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการของจังหวัด
บุรีรัมย์ ซึ่งปัจจัยทั้ง ๔ ตัวนี้ สามารถอธิบายความผันแปรได้ 
ร้อยละ ๕๕.๙๐ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ ๐.๐๕  

๔) ตัวแบบการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
ของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสังเคราะห์จากงานวิจัยและการ
สนทนากลุ่ม สรุปได้ดังนี้ (๑) ด้านการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ (๒) ด้านการจัดการโลจิสติกส์ (๓) ด้านการ
พัฒนาช่องทางการตลาด (๔) ด้านการสร้างนวัตกรรมการ
บริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ และ (๕) ด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยว 



 ๑๓๐ 

 

กล่าวสรุปโดยภาพรวมว่า การศึกษาวิจัย “การพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างในจังหวัดนครสวรรค์” ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research)  เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์หาปัจจัยที่มี
อิทธิพลทางตรงต่อการจัดการท่องเที่ยว และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ด้วยเหตุนี้การ
คัดเลือกเอกสารเพื่อน ามาวิเคราะห์จึงเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมาก ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
มีเกณฑ์ส าหรับการคัดเลือกเอกสารมาใช้ในการวิจัย ซึ่งเกณฑ์ที่ส าคัญประกอบด้วย ๑) ความจริง 
(Authenticity) ๒) ความถูกต้องน่าเชื่อถือ (Credibility) ๓) การเป็นตัวแทน (Representativeness) 
และ ๔) ความหมาย (Meaning) ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารที่น ามา
วิเคราะห์ ก็เป็นตัวแปรส าคัญ ดังนั้นผู้วิจัยจึงก าหนดข้อมูลเพ่ือทบทวน จ านวน  ๒๐ เรื่อง แบ่งเป็น
บทความวิจัยจากวารสาร จ านวน ๑๐ เรื่อง รายงานวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จ านวน ๖ เรื่อง งานวิจัยระดับปริญญาเอก 
จ านวน ๓ เรื่อง และรายงานวิจัยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จ านวน ๑ เรื่อง ซึ่งมคีวามสอดคล้องกับ
งานที่ผู้วิจัยก าลังศึกษามาเป็นฐานในการวิเคราะห์ และการสังเคราะห งานวิจัย (Systematic 
Reviews) เป็นการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติในการรวบรวมผลของงานวิจัยในแต่ละเรื่องที่มี
ความเป็นเนื้อเดียวกันมาสรุปรวมกัน มีการให้ค่าเชิงปริมาณที่แน่นอน และน าเสนอผลการวิเคราะห์
เป็นล าดับขั้น ดังนี้ 

๑. โมเดลโครงสร้าง (Structural Model) พบว่า องค์ประกอบของการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม  ปัจจัยด้านทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว ปัจจัยด้านการตลาด การบริหารจัดการ และการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ผลจากการ
ทบทวนวรรณกรรมท าให้ทราบถึงเส้นทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกรอบแนวคิดการวิจัย 
โดยสามารถแสดงทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๑ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๖ ตัวแปรแฝง ทิศทางความสัมพันธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 
ตัวแปรแฝง 

ผลที่ตามมา 
(ทิศทางความสัมพันธ์) 

 
ผู้เขียน/ผู้วิจัย 

การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการ (+) สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๔๗) 
อรวิภา จรูญจารุวัฒนา, สิริปริยัตยานุศาสก์, เทพประวิณ 
จันทร์แรง และพิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ (๒๕๕๙) 
พระธัชพล สิริภทฺโท (งามแพง) (๒๕๕๘) 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (๒๕๕๐) 

   

 การจัดการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ (+) 

ศุภมาส แหวนวิเศษ และเจริญชัย เอกมาไพศาล (๒๕๖๐) 
กฤติยา สมศิลา (๒๕๖๑) 
นราวดี บัวขวัญ (๒๕๕๕) 
อานนท์ สีดาเพ็ง (๒๕๕๙) 
เจนจีรา อักษรพิมพ์ (๒๕๖๐) 
ลักษณา เกยุราพันธ์ และคณะ (๒๕๕๙) 
ปวีณา งามประภาสม (๒๕๕๙) 
พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์, ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ และ
อารี ผสานสินธุวงศ์ (๒๕๖๐) 

  ปฐม หงส์สุวรรณ และนิ่มนวล จันทรุญ (๒๕๖๐) 
ธณัศวัล กุลศรี และสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ (๒๕๕๙) 
วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์ (๒๕๕๕) 
คมพล สุวรรณกูฏ และคณะ(๒๕๕๙) 
กันตภณ แก้วสง่า และนิศาชล จ านงศรี (๒๕๕๘) 
Adhikary Mc. Kinsey (1995) 

 

 

 

 

 

 



 ๑๓๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๖ ตัวแปรแฝง ทิศทางความสัมพันธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

 

ตัวแปรแฝง 
ผลที่ตามมา 

(ทิศทาง
ความสัมพันธ์) 

 

ผู้เขียน/ผู้วิจัย 

ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 

การบริหารจัดการ (+) เพลินพิศ สมสกุล (๒๕๕๙) 
ว. วชิรเมธี (๒๕๕๑) 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) (๒๕๔๓) 

   
 การจัดการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ (+) 
กฤติยา สมศิลา (๒๕๖๑) 
นราวดี บัวขวัญ (๒๕๕๕) 
อานนท์ สีดาเพ็ง (๒๕๕๙) 
วันชัย พวงเงิน และคณะ (๒๕๖๐) 
ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์  (๒๕๖๐) 
พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์, ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ และ
อารี ผสานสินธุวงศ์ (๒๕๖๐) 

  ปฐม หงส์สุวรรณ และนิ่มนวล จันทรุญ (๒๕๖๐) 
วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์ (๒๕๕๕) 
กรกช ตราชู และคณะ (๒๕๖๐) 

  โศจิลักษณ์  กมลศักดาวิกุล (๒๕๕๖) 
คมพล สุวรรณกูฏ และคณะ (๒๕๕๙) 
นพพร จันทรน าชู และคณะ (๒๕๖๐) 

   

การตลาด การบริหารจัดการ (+) พระครูถาวรสิทธิการ และพระราชเขมากร (๒๕๖๑) 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (๒๕๔๓) 
พระครูอุทัยสุตกิจ, ดร.สุทธนู ศรีไสย์ และดร.จินต์ วิภา
ตะกลัศ (๒๕๕๘) 

   

 การจัดการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ (+) 

ศุภมาส แหวนวิเศษ และเจริญชัย เอกมาไพศาล (๒๕๖๐) 
กฤติยา สมศิลา (๒๕๖๑) 
นราวดี บัวขวัญ (๒๕๕๕) 
วันชัย พวงเงิน และคณะ (๒๕๖๐) 
ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ (๒๕๖๐) 
เจนจีรา อักษรพิมพ์ (๒๕๖๐) 



 ๑๓๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๖ ตัวแปรแฝง ทิศทางความสัมพันธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

 

ตัวแปรแฝง 
ผลที่ตามมา 

(ทิศทาง
ความสัมพันธ์) 

 

ผู้เขียน/ผู้วิจัย 

การตลาด การจัดการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ (+) 

เจนจีรา อักษรพิมพ์ (๒๕๖๐) 
ลักษณา เกยุราพันธ์ และคณะ (๒๕๕๙) 
พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์, ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ  
และอารี ผสานสินธุวงศ์ (๒๕๖๐) 
ปฐม หงส์สุวรรณ และนิ่มนวล จันทรุญ (๒๕๖๐) 
กรกช ตราชู และคณะ (๒๕๖๐) 
กันตภณ แก้วสง่า และนิศาชล จ านงศรี (๒๕๕๘) 
นพพร จันทรน าชู และคณะ (๒๕๖๐) 

 

๒. โมเดลการวัด (Measurement Model) ท าหน้าที่เป็นตัวแปรแฝงภายใน คือ การ
องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Community-based 
Tourism Management) ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรมท าให้ผู้วิจัยทราบถึงตัวแปรแฝง และตัว
แปรสังเกตได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๑๗ ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบของการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได ้ ผู้เขียน/ผู้วิจัย 
การจัดการท่องเที่ยว

โดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ 

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรม 

(Reciprocating) 

Richards, G. (๒๐๑๑) 
สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ (๒๕๕๘) 
ถวัลย์ มาศจรัส (๒๕๕๒) 
พรทิพย์ อุดมสิน (๒๕๕๔) 

   
 
 
 



 ๑๓๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๗ ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบของการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (ต่อ) 

 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได ้ ผู้เขียน/ผู้วิจัย 
การจัดการท่องเที่ยว

โดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ 

 

การมีประสบการณ์ตรง
ในพื้นที่ท่องเที่ยว 
(Experiencing) 

Richards, G. (2011) 
สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ (๒๕๕๘) 
Kwortnik, R. J. & Ross. W.T. (2007) 
Poulsson, S. H. G. & Kale, S. H. (2004) 

   
 การชื่นชม และเข้าใจ

จิตวิญญาณของพื้นที่ 
(Appreciating) 

Richards, G. (2011) 
สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ (๒๕๕๘) 
ยุพิน อุ่นแก้ว และโชคชัย สุเวชวัฒนกูล (๒๕๖๐) 

   
 การเรียนรู้สิ่งใหม่ 

(Lifelong Education) 
Richards, G. (2011) 
สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ (๒๕๕๘) 
Baggs, J. G. & Schmitt M. H. (2000) 

 

๓. โมเดลการวัด (Measurement Model) ท าหน้าที่เป็นตัวแปรแฝงภายนอก แบ่ง
ออกเป็น ๓ โมเดล ประกอบด้วย 

๓.๑ องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม (Participation) ประกอบด้วย การร่วมท า 
(Implementation) การร่วมรับผลประโยชน์ (Benefits) การร่วมวางแผน (Planning) และการร่วม
คิด (Thinking) ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรมท าให้ผู้วิจัยทราบถึงตัวแปรแฝง และตัวแปรสังเกตได้ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



 ๑๓๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๘ ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบของการมี
ส่วนร่วม 

 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได ้ ผู้วิจัย 
องค์ประกอบของการ

มีส่วนร่วม 
การร่วมท า 

(Implementation) 
กฤติยา  สมศิลา (๒๕๖๑) 
นราวดี บัวขวัญ (๒๕๕๕) 
อานนท์ สีดาเพ็ง (๒๕๕๙) 
เจนจีรา อักษรพิมพ์ (๒๕๖๐) 
ลักษณา เกยุราพันธ์ และคณะ (๒๕๕๙) 
ปวีณา งามประภาสม (๒๕๕๙) 
พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์, ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ และ
อารี ผสานสินธุวงศ์ (๒๕๖๐) 
ปฐม หงส์สุวรรณ และนิ่มนวล จันทรุญ (๒๕๖๐) 
ธณัศวัล กุลศรี และสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ (๒๕๕๙) 
วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์ (๒๕๕๕) 
คมพล สุวรรณกูฏ และคณะ(๒๕๕๙) 
กันตภณ แก้วสง่า และนิศาชล จ านงศรี (๒๕๕๘) 
Adhikary Mc. Kinsey (1995) 

   
 การร่วมรับผลประโยชน์ 

(Benefits) 
ศุภมาส แหวนวิเศษ และเจริญชัย เอกมาไพศาล (๒๕๖๐) 
กฤติยา  สมศิลา (๒๕๖๑) 
เจนจีรา อักษรพิมพ์ (๒๕๖๐) 
ลักษณา เกยุราพันธ์ และคณะ (๒๕๕๙) 
พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์, ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ และ
อารี ผสานสินธุวงศ์ (๒๕๖๐) 
ปฐม หงส์สุวรรณ และนิ่มนวล จันทรุญ (๒๕๖๐) 
ธณัศวัล กุลศรี และสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ (๒๕๕๙) 
วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์ (๒๕๕๕) 
คมพล สุวรรณกูฏ และคณะ (๒๕๕๙) 

 

 

 



 ๑๓๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๘ ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบของการมี
ส่วนร่วม (ต่อ) 

 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได ้ ผู้เขียน/ผู้วิจัย 
องค์ประกอบของการ

มีส่วนร่วม 
การร่วมวางแผน 

(Planning) 
อานนท์ สีดาเพ็ง (๒๕๕๙) 
ปวีณา งามประภาสม (๒๕๕๙) 
พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์, ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ และ
อารี ผสานสินธุวงศ์ (๒๕๖๐) 
ปฐม หงส์สุวรรณ และนิ่มนวล จันทรุญ (๒๕๖๐) 
ธณัศวัล กุลศรี และสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ (๒๕๕๙) 
วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์ (๒๕๕๕) 
คมพล สุวรรณกูฏ และคณะ (๒๕๕๙) 
กันตภณ แก้วสง่า และนิศาชล จ านงศรี (๒๕๕๘) 

   
 การร่วมคิด  

(Thinking) 
อานนท์ สีดาเพ็ง (๒๕๕๙) 
ปวีณา งามประภาสม (๒๕๕๙) 
พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์, ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ และ
อารี ผสานสินธุวงศ์ (๒๕๖๐) 
ธณัศวัล กุลศรี และสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ (๒๕๕๙) 
วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์ (๒๕๕๕) 
คมพล สุวรรณกูฏ และคณะ (๒๕๕๙) 

 

๓.๒ องค์ประกอบของทรัพยากรการท่อง เที่ ยว  (Tourism Resources) 
ประกอบด้วย สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) กิจกรรม (Activities) สิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว 
(Attraction) และพ้ืนที่ (Place) ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรมท าให้ผู้วิจัยทราบถึงตัวแปรแฝง และ
ตัวแปรสังเกตได้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๓๗ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๙ ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบทรัพยากร
การท่องเที่ยว 

 
ตัวแปรแฝง 

 

 
ตัวแปรสังเกตได ้

 
ผู้เขียน/ผู้วิจัย 

ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 

สิ่งอ านวยความสะดวก 
(Amenities)  

กฤติยา  สมศิลา (๒๕๖๑) 
นราวดี บัวขวัญ (๒๕๕๕) 
วันชัย พวงเงิน และคณะ (๒๕๖๐) 
ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์ (๒๕๖๐) 
พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์, ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ และอารี 
ผสานสินธุวงศ์ (๒๕๖๐) 
ปฐม หงส์สุวรรณ และนิ่มนวล จันทรุญ (๒๕๖๐) 
กรกช ตราชู และคณะ (๒๕๖๐) 
โศจิลักษณ์  กมลศักดาวิกุล (๒๕๕๖) 
คมพล สุวรรณกูฏ และคณะ (๒๕๕๙) 
นพพร จันทรน าชู และคณะ (๒๕๖๐) 

   

 กิจกรรม (Activities) นราวดี บัวขวัญ (๒๕๕๕) 
วันชัย พวงเงิน และคณะ (๒๕๖๐) 
ปฐม หงส์สุวรรณ และนิ่มนวล จันทรุญ (๒๕๖๐) 
วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์ (๒๕๕๕) 
กรกช ตราชู และคณะ (๒๕๖๐) 
คมพล สุวรรณกูฏ และคณะ (๒๕๕๙) 
นพพร จันทรน าชู และคณะ (๒๕๖๐) 
รพีพรรณ จันทับ และ ลินจง โพชารี (๒๕๕๙) 

   

 สิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยว (Attraction) 

อานนท์ สีดาเพ็ง (๒๕๕๙) 
วันชัย พวงเงิน และคณะ (๒๕๖๐) 
ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์  (๒๕๖๐) 
พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์, ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ และอารี 
ผสานสินธุวงศ์ (๒๕๖๐) 
ปฐม หงส์สุวรรณ และนิ่มนวล จันทรุญ (๒๕๖๐) 
กรกช ตราชู และคณะ (๒๕๖๐) 



 ๑๓๘ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๙ ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบทรัพยากร
การท่องเที่ยว (ต่อ) 

 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได ้ ผู้เขียน/ผู้วิจัย 
ทรัพยากรการ

ท่องเที่ยว 
สิ่งดึงดูดทางการ

ท่องเที่ยว (Attraction) 
โศจิลักษณ์  กมลศักดาวิกุล (๒๕๕๖) 
นพพร จันทรน าชู และคณะ (๒๕๖๐) 

   
 พื้นที่ (Place) กฤติยา  สมศิลา (๒๕๖๑) 

นราวดี บัวขวัญ (๒๕๕๕) 
อานนท์ สีดาเพ็ง (๒๕๕๙) 
วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์ (๒๕๕๕) 
โศจิลักษณ์  กมลศักดาวิกุล (๒๕๕๖) 
คมพล สุวรรณกูฏ และคณะ (๒๕๕๙) 
รพีพรรณ จันทับ และ ลินจง โพชารี (๒๕๕๙) 

 

๓.๓ องค์ประกอบด้านการตลาด (Marketing) หมายถึง การกระท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ที่มีผลให้เกิดการตัดสินใจมาท่องเที่ยว และได้รับความพึงพอใจ แต่เนื่องด้วยจากผลการวิจัยไม่ได้ให้
น้ าหนักในประเด็นนี้อย่างลึกซึ้ง ผู้วิจัยจึงท าการสังเคราะห์องค์ประกอบด้านการตลาดผ่านทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องในบริบทดังกล่าว แต่ด้วยค่าความถี่ของคะแนนในล าดับที่ ๔ และ ๕ มีน้ าหนักเท่ากัน ผู้วิจัย
จึงก าหนดเพียง ๓ ล าดับสูงสุด ประกอบด้วย ช่องทางการสื่อสาร (Channel) เครือข่าย (Network) 
และการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรมท าให้ผู้วิจัยทราบถึงตัว
แปรแฝง และตัวแปรสังเกตได้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๒.๒๐ ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบด้าน

การตลาด 
 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได ้ ผู้เขียน/ผู้วิจัย 
การตลาด ช่องทางการสื่อสาร 

(Channel)  
 

ศุภมาส แหวนวิเศษ และเจริญชัย เอกมาไพศาล (๒๕๖๐) 
กฤติยา สมศิลา (๒๕๖๑) 
นราวดี บัวขวัญ (๒๕๕๕) 
เจนจีรา อักษรพิมพ์ (๒๕๖๐) 
ลักษณา เกยุราพันธ์ และคณะ (๒๕๕๙) 



 ๑๓๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๒๐ ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบด้าน
การตลาด (ต่อ) 

 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได ้ ผู้เขียน/ผู้วิจัย 
การตลาด ช่องทางการสื่อสาร 

(Channel)  
 

พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์, ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ และ
อารี ผสานสินธุวงศ์ (๒๕๖๐) 
ปฐม หงส์สุวรรณ และนิ่มนวล จันทรุญ (๒๕๖๐) 
นพพร จันทรน าชู และคณะ (๒๕๖๐) 

   
 เครือข่าย  

(Network) 
ศุภมาส แหวนวิเศษ และเจริญชัย เอกมาไพศาล (๒๕๖๐) 
วันชัย พวงเงิน และคณะ (๒๕๖๐) 
เจนจีรา อักษรพิมพ์ (๒๕๖๐) 
นพพร จันทรน าชู และคณะ (๒๕๖๐) 

   
 การประชาสัมพนัธ์ 

(Public Relation) 
วันชัย พวงเงิน และคณะ (๒๕๖๐) 
ปฐม หงส์สุวรรณ และนิ่มนวล จันทรุญ (๒๕๖๐) 
นพพร จันทรน าชู และคณะ (๒๕๖๐) 

 

๔. โมเดลการวัด (Measurement Model) ท าหน้าที่เป็นตัวแปรแฝงภายใน และเป็น
ตัวแปรส่งผ่าน คือ การท างานที่เป็นไปตามการบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาท ๔ (Management) 
ประกอบด้วย การเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ท า (Aspiration) การมีความเพียร ความมุ่งมั่นทุ่มเท (Effort) การมี
ใจที่จดจ่อ และการมีความรับผิดชอบ (Active Thought) และการทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ท ามา 
(Investigation) ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรมท าให้ผู้วิจัยทราบถึงตัวแปรแฝง และตัวแปรสังเกต
ได้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

 

 

 

 



 ๑๔๐ 

 

ตารางท่ี ๒.๒๑ ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบการบริหาร
จัดการ 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได ้ ผู้เขียน/ผู้วิจัย 
การบริหารจัดการ การเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ท า 

(Aspiration)  
Deming, Edward W. (1995) 
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๑/๒๓๓ 
พระธีรวัติ จรณธมโม (คนึงทรัพย์) (๒๕๖๐) 
ผดุง วรรณทอง, อนันต์ ธรรมชาลัย และสานิต ศิริวิศิษฐ์
กุล (๒๕๖๑) 

   
 การมีความเพียร ความ

มุ่งมั่นทุ่มเท (Effort) 
Deming, Edward W. (1995) 
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๑/๒๓๓ 
มยุรี  ค าปาเชื้อ , อินถา ศิริวรรณ และอุทัย สติมั่น 
(๒๕๕๙) 
ผดุง วรรณทอง, อนันต์ ธรรมชาลัย และสานิต ศิริวิศิษฐ์
กุล (๒๕๖๑) 

   
การบริหารจัดการ การมีใจที่จดจ่อ 

การมีความรับผิดชอบ 
(Active Thought) 

Deming, Edward W. (1995) 
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๑/๒๓๓ 
ปิ่นมณี ขวัญเมือง (๒๕๕๗) 

   

 การทบทวนในสิ่งที่ได้
คิดได้ท ามา 

(Investigation) 

Deming, Edward W. (1995) 
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๑/๒๓๓ 
ผดุง วรรณทอง, อนันต์ ธรรมชาลัย และสานิต ศิริวิศิษฐ์
กุล (๒๕๖๑) 

   

เมื่อสังเคราะห์ และน าเสนอได้ครบทุกโมเดลซึ่งสามารถแสดงดัชนี และตัวชี้วัด
คุณลักษณะของตัวแปรแฝงได้อย่างครบถ้วน จึงน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ตาม
รายละเอียดใน ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 



 ๑๔๑ 

 

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศึกษาการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์” ผู้วิจัยได้สรุปผลจากการทบทวนแนวคิด และสังเคราะห์ข้อค้นพบ
จากผลงานวิจัยในบริบทการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ สามารถสรุปได้  

๑. โมเดลการวัด (Measurement Model) ท าหน้าที่เป็นตัวแปรแฝงภายนอก แบ่ง
ออกเป็น ๓ โมเดล ประกอบด้วย 

๑.๑ องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม (Participation) ประกอบด้วย การร่วมท า 
(PART1), ร่วมรับผลประโยชน์ (PART2), ร่วมวางแผน (PART3) และร่วมคิด (PART4) สังเคราะห์จาก
งานวิจัยของ ศุภมาส แหวนวิเศษ และเจริญชัย เอกมาไพศาล (๒๕๖๐), กฤติยา สมศิลา (๒๕๖๑), 
นราวดี บัวขวัญ (๒๕๕๕), อานนท์ สีดาเพ็ง (๒๕๕๙), เจนจีรา อักษรพิมพ์ (๒๕๖๐), ลักษณา เกยุรา
พันธ์ (๒๕๕๘), ปวีณา งามประภาสม (๒๕๕๙), พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์ และคณะ (๒๕๖๐), ปฐม 
หงส์สุวรรณ และ นิ่มนวล จันทรุญ (๒๕๖๐), ธณัศวัล กุลศรี และสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ (๒๕๕๙),  
วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์ (๒๕๕๕), คมพล สุวรรณกูฏ และ คณะ (๒๕๕๙), กันตภณ แก้วสง่า และ
นิศาชล จ านงศรี (๒๕๕๘) และ Mc. Kinsey Adhikary (1995) (ตารางสังเคราะห์ หน้า ๓๖) 

๑ .๒  องค์ ป ระกอบของทรั พยากรการท่ อ ง เที่ ย ว  ( Tourism Resources) 
ประกอบด้วย สิ่งอ านวยความสะดวก (TOUR1), กิจกรรม (TOUR2), สิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว 
(TOUR3) และพ้ืนที่ (TOUR4) สังเคราะห์จากงานวิจัยของกฤติยา สมศิลา (๒๕๖๑), นราวดี บัวขวัญ 
(๒๕๕๕), อานนท์ สีดาเพ็ง (๒๕๕๙), วันชัย พวงเงิน และคณะ (๒๕๖๐), ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ 
(๒๕๖๐), พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์ และคณะ (๒๕๖๐), ปฐม หงส์สุวรรณ และนิ่มนวล จันทรุญ 
(๒๕๖๐), วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์ (๒๕๕๕), กรกช ตราชู และคณะ (๒๕๖๐), โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิ
กุล (๒๕๕๖), คมพล สุวรรณกูฏ และ คณะ (๒๕๕๙), นพพร จันทรน าชู และคณะ (๒๕๖๐), รพีพรรณ 
จันทับ และลินจง โพชารี (๒๕๕๙) (ตารางสังเคราะห์ หน้า ๔๗-๔๘) 

๑.๓ องค์ประกอบด้านการตลาด (Marketing) ประกอบด้วย ช่องทางการสื่อสาร 
(MARK1), เครือข่าย (MARK2) และการประชาสัมพันธ์ (MARK3) สังเคราะห์จากงานวิจัยของศุภมาส 
แหวนวิเศษ และ เจริญชัย เอกมาไพศาล (๒๕๖๐), กฤติยา สมศิลา (๒๕๖๑), นราวดี บัวขวัญ 
(๒๕๕๕), วันชัย พวงเงิน และคณะ (๒๕๖๐), ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ (๒๕๖๐), เจนจีรา อักษรพิมพ์ 
(๒๕๖๐), ลักษณา เกยุราพันธ์ (๒๕๕๘), พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์ และคณะ (๒๕๖๐), ปฐม หงส์
สุวรรณ และนิ่มนวล จันทรุญ (๒๕๖๐), กรกช ตราชู และคณะ (๒๕๖๐), กันตภณ แก้วสง่า และ
นิศาชล จ านงศรี (๒๕๕๘) และนพพร จันทรน าชู และคณะ (๒๕๖๐) (ตารางสังเคราะห์ หน้า ๖๒) 



 ๑๔๒ 

 

๒. โมเดลการวัด (Measurement Model) ท าหน้าที่เป็นตัวแปรแฝงภายใน คือ การ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Community-based Tourism Management) 
ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (CREA1), การมีประสบการณ์ตรงในพ้ืนที่
ท่องเที่ยว (CREA2), การชื่นชม และเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่  (CREA3) และการเรียนรู้สิ่งใหม่ 
(CREA4) สอดคล้องกับแนวคิด และงานวิจัยของ  Richards, G. (2011), สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ 
(๒๕๕๘), ถวัลย์ มาศจรัส (๒๕๕๒), พรทิพย์ อุดมสิน (๒๕๕๔), Kwortnik, R. J. & Ross. W.T. 
(2007), Poulsson, S. H. G. & Kale, S. H. (2004), ยุพิน อุ่นแก้ว และโชคชัย สุเวชวัฒนกูล (๒๕๖๐) 
และ Baggs, J. G. & Schmitt M. H. (2000)  

๓. โมเดลการวัด (Measurement Model) ท าหน้าที่เป็นตัวแปรแฝงภายใน และเป็นตัว
แปรส่งผ่าน คือ การท างานที่เป็นไปตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย การเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ท า 
(MANA1), การมีความเพียร ความมุ่งมั่นทุ่มเท (MANA2), การมีใจที่จดจ่อ และรับผิดชอบ (MANA3) 
และการทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ท ามา (MANA4) สอดคล้องกับแนวคิดของ Deming, Edward W. 
(1995), พระธีรวัติ จรณธมโม (คนึงทรัพย์) (๒๕๖๐), ผดุง วรรณทอง, อนันต์ ธรรมชาลัย และสานิต  
ศิริวิศิษฐ์กุล (๒๕๖๑), มยุรี ค าปาเชื้อ, อินถา ศิริวรรณ และอุทัย สติมั่น (๒๕๕๙) และปิ่นมณี 
ขวัญเมือง (๒๕๕๗) และหลักธรรม ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๑/๒๓๓  

เมื่อสังเคราะห์ และน าเสนอได้ครบทุกโมเดลซึ่งสามารถแสดงดัชนี และตัวชี้วัด
คุณลักษณะของตัวแปรแฝงได้อย่างครบถ้วน จึงน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๔๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒.๑๕   กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

พื้นที ่

ทรัพยากร 
การท่องเท่ียว 

สิ่งอ านวยความสะดวก 

กิจกรรม 

สิ่งดึงดูดใจ 

การบริหาร

จัดการตามหลัก

อิทธิบาท 4 
 

การทบทวนในสิ่งท่ีได้คิดได้ท ามา 

มีใจที่จดจ่อ และรับผิดชอบ 

มีความเพียร ความมุ่งมั่น
 

เชื่อม่ันต่อสิ่งที่ท า 

การจัดการ
ท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ 

เรียนรู้สิ่งใหม่ 

ชื่นชมและเข้าใจจิตวญิญาณของพื้นที ่

การมีประสบการณ์ตรงในพื้นท่ี
ท่องเท่ียว 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

ร่วมรับผลประโยชน ์

ร่วมวางแผน 

ร่วมคิด 

ร่วมท า 

การม ี
ส่วนร่วม 

การตลาด เครือข่าย 

การประชาสัมพนัธ ์

ช่องทางการสื่อสาร 



บทท่ี ๓ 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

ในการศึกษาการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑. วิเคราะห์ความสอดคล้องของปัจจัย
เชิงสาเหตุการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ๒. สังเคราะห์ตัว
แบบจ าลองการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ และ ๓. พัฒนาตัวแบบ
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ
ผสานวิธี (Mixed Methods Research) เพราะต้องการให้ได้ผลการวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด 
วิธีด าเนินการวิจัยประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ คือ ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย รูปแบบการวิจัย 
ซึ่งประกอบด้วยแผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

๓.๑ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 

๓.๒ รูปแบบกำรวิจัย 

๓.๓ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญและผู้เชี่ยวชำญ 
๓.๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓.๓ ผู้เชี่ยวชาญ 

๓.๔ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

๓.๔.๑ แบบสอบถาม 

๓.๔.๒ แบบสัมภาษณ์ 

๓.๔.๓ แบบประเมินผลในการสนทนากลุ่ม 

๓.๕ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

๓.๕.๑ การเก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 

๓.๕.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

๓.๕.๓ การเก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
๓.๕.๔ การเก็บรวมรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 



๑๔๕ 

 

๓.๖ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
๓.๖.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

๓.๖.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
๓.๖.๓ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 

๓.๑ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 

เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินการในวิจัยครั้งนี้เป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดและขั้นตอน
การวิจัยเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ กำรเตรียมกำรวิจัย  

ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการท่องเที่ยว การ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาท ๔ และการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพ่ือน ามาพัฒนาเป็นตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์จาก
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งต ารา เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพ่ือขอค าแนะน าและความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รับข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องให้สมบูรณ์  

ขั้นตอนที่ ๒ กำรด ำเนินกำรวิจัย  

เป็นขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย เพ่ือการสร้างเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การพัฒนาเครื่องมือ ปรับปรุงคุณภาพ และน าเครื่องมือที่สร้างและ
พัฒนาไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และน าข้อมูลที่ได้มาทดสอบความถูกต้อง ก่อนที่จะมีการ
วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลการวิเคราะห์ ทั้งนี้ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ ๒ นี้จะ
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



๑๔๖ 

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร  กระบวนกำร  ผลที่ได้รับ 
ตอนที่ ๑     
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี ้
๑. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

เอกสาร และงานวิจยั
ที่เกี่ยวขอ้ง ทั้ง
เอกสารภายในและ
ต่างประเทศ  

๒. พัฒนากรอบแนวคิด
ในการวิจัย  

๓ .  วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม
สอดคล้องของปัจจัย
เชิงสาเหตุการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
เชิ งสร้ า งสร ร ค์กั บ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

 
 
 
 

๑. วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักธรรม และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาปัจจัยเชิงสาเหตุการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

๒. พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย จากผลของการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ (Systematic Reviews) 

๓. พัฒนาเครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์
แบบสอบถาม 

๔. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการวัดความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามแต่
ละข้อและวัตถุประสงค์ (IOC) 

๕ . หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค  

๖. การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง 
๗. เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากกลุ่มตัวอย่าง ๕ หมู่บ้าน ใน 

๔ อ าเภอของจังหวัด จ านวน ๕๐๐ ชุด 
๘. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิง

บรรยาย สถิติเชิงสรุปอ้างอิงและการวิเคราะห์สมการ
โครงสร้างด้วยโปรแกรมลิสเรล  

๙. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

 ๑. นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนากรอบ
แนวคิดในการวิจัย 

๒. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
๓. ได้ข้อมูลเชิงปริมาณจากการ

ตอบแบบสอบถามจ านวน 
๕๐๐ ชุด 

๔. ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
๔.๑ ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

เ กี่ ย ว กั บ ลั ก ษ ณ ะ ก ลุ่ ม
ตัวอย่าง การแจกแจงของ
กลุ่มตัวอย่าง 

๔.๒ ได้ผลการศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยเชิงสาเหตุการจัดการ
ท่องเที่ ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ 

๔.๓ ได้ตั วแบบจ าลองการ
จัดการท่องเท่ียวฯ 

     
ตอนที่ ๒     

การสั ง เคราะห์ ตั ว
แบบจ าลองการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้ า งสรรค์ ในจั งหวั ด
นครสวรรค์ 

 ๑. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ CVI 
๒. วิเคราะห์ตัวแบบจ าลองกับบริบทของจังหวัดนครสวรรค์ โดย

การสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๗ รูป/คน 
๓. วิเคราะห์ SWOT Analysis  
๔. ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง/เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิง

พรรณนา และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

 ได้ตัวแบบการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
นครสวรรค์ (ฉบับร่าง) 

 

     
ตอนที่ ๓     

การพัฒนาตัวแบบ
การจัดการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ใน
จังหวัดนครสวรรค์ 

 ๑. วิเคราะห์ สังเคราะห์ตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ (ฉบับร่าง) 

๒. การสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๘ รูป/คน 
เพื่อยืนยันตัวแบบตัวแบบการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ (ฉบับร่าง) 

๓. วิเคราะห์ TOWS Matrix 
๔. ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  
๕. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

  ได้ตัวแบบการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
นครสวรรค์ที่เหมาะสมส าหรับใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ (ฉบับสมบูรณ์) 

ภำพที่ ๓.๑   ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 



๑๔๗ 

 

ขั้นตอนที่ ๓ กำรรำยงำนผลกำรวิจัย  

เป็นขั้นตอนของการจัดท าร่างรายงานผลการวิจัยเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุม
ดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
ผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอเพ่ือพิจารณา และเผยแพร่ต่อไป 

๓.๒ รูปแบบกำรวิจัย 

เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้
ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methods Research) ใช้วิธีการเชิง
คุณภาพเพ่ืออธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Method to Explain Quantitative 
Results) ซึ่งผู้วิจัยตั้งค าถามการวิจัยเชิงปริมาณ และการตอบค าถามวิจัย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพเพ่ืออธิบายเสริมเติมเต็มให้ได้ค าตอบที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) สามารถแสดงเป็นแผนผัง (Diagram) ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

                      
ภำพที่ ๓.๒    แผนแบบการวิจัย๑ 

ผู้วิจัยก าหนดวิธีการศึกษาใน ๓ ลักษณะ รายละเอียดดังต่อไปนี้  

๓.๒.๑ กำรศึกษำวิจัยในเชิงเอกสำร (Documentary Research) ท าการทบทวนจาก
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์หาปัจจัยที่มี
อิทธิพลทางตรงต่อการจัดการท่องเที่ยว และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ด้วยเหตุนี้การ
คัดเลือกเอกสารเพ่ือน ามาวิเคราะห์จึงเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี
เกณฑ์ส าหรับการคัดเลือกเอกสารมาใช้ในการวิจัย ซึ่งเกณฑ์ที่ส าคัญประกอบด้วย ๑) ความจริง 

                                           
๑ นงลักษณ์ วิรัชชัย, วิจัยและสถิติ: ค ำถำมชวนตอบ, (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา

การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๒), หน้า ๕๖-๕๗. 
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๑๔๘ 

 

(Authenticity) ๒) ความถูกต้องน่าเชื่อถือ (Credibility) ๓) การเป็นตัวแทน (Representativeness) 
และ ๔) ความหมาย (Meaning)๒ ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารที่น ามา
วิเคราะห์  

๓.๒.๒ กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) เพ่ือยืนยัน และทดสอบความ
สอดคล้องของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๕ หมู่บ้าน 
๒,๗๓๓ คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) ตามทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน ออกเป็น ๕ กลุ่ม คือ 
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวประเภทวิถีชีวิต 
แหล่งท่องเที่ยวประเภทศาสนา และแหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน จากประชากรทั้งหมด 
จ านวน ๓๖ หมู่บ้าน ๑๙,๕๙๙ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

๓.๒.๓ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
๑) การสัมภาษณ์ เชิ งลึก ( In-depth Interview) กับผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 

Informants) ที่ถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และตัวแทนชุมชน จ านวน ๒๗ รูป/คน และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
Observation) เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่าง ๆ และ
เสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ รวมถึงการเสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นที่มีข้อขัดแย้ง 
หรือเห็นควรเพ่ิมเติมให้ชุดความรู้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตัวแปรศึกษาคือ ตัวแบบจ าลองการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  

๒) การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) และการวิเคราะห์ TOWS Matrix เป็น
การวิเคราะห์การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพ หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดล้อมโดย
การวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดแล้ว ก็จะน ามาข้อมูลทั้งหมดมาวิ เคราะห์
ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบเมทริกซ์ โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ข้อจ ากัด มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ในการจัดการท่องเที่ยวให้
เหมาะสมกับบริบทของชุมชน  

๓) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู้เชี่ยวชาญ (Expert) 
ศาสนา ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เพ่ือน า ไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

                                           
๒ Scott, J., A Matter of Record, Documentary Sources in Social Research, (Cambridge: 

Polity Press, 1990), pp. 1-2. 



๑๔๙ 

 

ข้อเสนอแนะ และการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดนครสวรร ค์
อย่างรอบด้านด้วยความละเอียดลึกซ้ึง จ านวน ๘ รูป/คน 

๓.๓ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญและผู้เชี่ยวชำญ 

๓.๓.๑ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
๑) ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จ านวน ๕ หมู่บ้าน ใน
๓๖ หมู่บ้าน ๑๕ อ าเภอของจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน ๒,๗๓๓ คน๓ ประกอบด้วย 

๑.๑) ประชาชนบ้านซับตะเคียน ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จ านวน ๗๖๘ 
คน 

๑.๒) ประชาชนบ้านวังหยวก ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมือง จ านวน ๑๕๓ คน 
๑.๓) ประชาชนบ้านหาดเสลา ต าบลเขาดิน อ าเภอเก้าเลี้ยว จ านวน ๖๗๖ คน 
๑.๔) ประชาชนบ้านหนองโพใต้ ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี จ านวน ๖๕๔ คน 
๑.๕) ประชาชนบ้านจันเสน ต าบลจันเสน อ าเภอตาคลี จ านวน ๔๘๒ คน 

๒) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งกระจายก
ลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ครอบคลุมในกลุ่มต่าง ๆ การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) ซึ่งได้วิเคราะห์หมู่บ้านเป้าหมายการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้ง ๓๖ หมู่บ้าน โดยการจัด
หมวดหมู่ตามทรัพยากรการท่องเที่ยวออกเป็น ๕ กลุ่ม คือ แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวประเภทวิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวประเภทศาสนา และ
แหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน และก าหนดใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยวิธีจับสลาก (Lottery) ได้จ านวน ๕ หมู่บ้านเป้าหมาย และมีประชากรทั้งหมด จ านวน ๒,๗๓๓ 
คน  

เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น 
(Linear Structural Relationship Model: LISREL Model) จ าเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาด
ใหญ่ ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยอาศัยแนวคิดของ Hair และคณะ๔ 

                                           
๓ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค,์ “รายงานหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว 

OTOP นวัตกรรม จังหวัดนครสวรรค์”, (อัดส าเนา). 
๔ Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E.,  Multivariate data analysis: A 

global perspective, 7th ed., (New Jersey: Pearson Education Inc, 2010), pp. 100-102. 



๑๕๐ 

 

ที่ได้เสนอเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล 
(LISREL Model) โดยพิจารณาจากขนาดของโมเดล ซึ่งโดยทั่วไปมักใช้ผู้ตอบจ านวน ๕-๒๐ คน ต่อ
ค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า ๑ ตัว ทั้งนี้ในโมเดลการวิจัยมีจ านวนพารามิเตอร์ที่ต้องการ
ประมาณค่า จ านวน ๔๗ ค่า ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมควรมีจ านวนระหว่าง ๒๒๕-๙๐๐ 
ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม จ านวน ๕๐๐ ฉบับ ซึ่งถือว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มี
ความเหมาะสมและเพียงพอที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล (LISREL Model) 

๑) กลุ่มตัวอย่างในสัดส่วนของบ้านซับตะเคียน จ านวน ๑๐๐ ตัวอย่าง 
๒) กลุ่มตัวอย่างในสัดส่วนของบ้านบางมะฝ่อ จ านวน ๑๐๐ ตัวอย่าง 
๓) กลุ่มตวัอย่างในสัดส่วนของบ้านหาดเสลา จ านวน ๑๐๐ ตัวอย่าง 
๔) กลุ่มตัวอย่างในสัดส่วนของบ้านหนองโพใต้     จ านวน ๑๐๐ ตัวอย่าง 
๕) กลุ่มตัวอย่างในสัดส่วนของบ้านจันเสน จ านวน ๑๐๐ ตัวอย่าง 

ตำรำงท่ี ๓.๑ หมู่บ้านเป้าหมายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจ าแนกตามทรัพยากรการท่องเที่ยว 
 

ประเภท หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ หมำยเหตุ 
ธรรมชำติ เขาหน่อ บ้านแดน บรรพตพิสัย  

 ไตรคีรี พุนกยูง ตากฟ้า  
 ซับตะเคียน/ทุ่งปอเทือง สุขส าราญ ตากฟ้า  
 น้ าวิ่ง ล าพยนต์ ตากฟ้า  
 ใหม่แม่เรวา แม่เลย์ แม่วงก ์  
 ปางสัก แม่เปิน แม่เปิน  
 เขาจั๊กจั่นหนึ่ง ชุมตาบง ปางสวรรค์  
 ทุ่งแฝก ปางสวรรค์ ปางสวรรค์  
 เขาหินกลิ้ง วังน้ าลัด ไพศาล ี  
 เนินขี้เหล็ก หนองกลับ หนองบัว  
     

วัฒนธรรม วังหยวก/ไททรงด า บ้านแก่ง เมือง  
 บางมะฝ่อ บางมะฝ่อ โกรกพระ  
 เนินส าราญ วังมหากร ท่าตะโก  

 

 



๑๕๑ 

 

ตำรำงท่ี ๓.๑ หมู่บ้านเป้าหมายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจ าแนกตามทรัพยากรการท่องเที่ยว (ต่อ) 
 

ประเภท หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ หมำยเหตุ 
วัฒนธรรม หนองกระดูกเนื้อ หนองนมวัว ลาดยาว  

 หาดเสลา 
เขาดิน 

เขาดิน 
เขาดิน 

เก้าเลี้ยว 
เก้าเลี้ยว 

 

     
วิถีชีวิต ท่าเตียนสามัคค ี ท่าไม ้ ชุมแสง  

 ปากคลอง เกยไชย ชุมแสง  
 หัวดงเหนือ หัวดง เก้าเลี้ยว  
 หนองไผ่ เขาชนกัน แม่วงก ์  
 ธารมะยม วังซ่าน แม่วงก ์  
 คลองห้วยหวาย แม่เปิน แม่เปิน  
     

วิถีชีวิต พนาสวรรค์ แม่เปิน แม่เปิน  
 พุม่วง อุดมธัญญา ตากฟ้า  
 เขาน้อย ท่าตะโก ท่าตะโก  
 ใหม่หนองหลวง หนองหลวง ท่าตะโก  
 หัวถนนกลาง หัวถนน ท่าตะโก  
     

ศำสนำ หนองตาง ู หนองตาง ู บรรพตพิสัย  
 ตากฟ้า ตากฟ้า ตากฟ้า  
 คลองบ่วงสามัคคี ปางสวรรค์ ชุมตาบง  
 หนองโพใต ้ หนองโพ ตาคลี  
     

โบรำณสถำน ดงแม่นางเมือง ตาสัง บรรพตพิสัย  
 จันเสน จันเสน ตาคลี  
 หนองไผ่ ส าโรงชัย ไพศาล ี  
 ไร่ประชาสรรค์ โพธิ์ประสาท ไพศาล ี  
 ชุมชนวัดพระปรางค์เหลือง ท่าน้ าอ้อย พยุหะคีรี  



๑๕๒ 

 

๓.๓.๓ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ และผู้เชี่ยวชำญ  

๑) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  
ผู้วิจัยก าหนดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน สามารถอธิบาย
เสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่าง ๆ และเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ รวมถึงการ
เสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นที่มีข้อขัดแย้ง หรือเห็นควรเพ่ิมเติมให้ชุดความรู้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น ตัวแปรศึกษา คือ ชุดความรู้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
(Interview Form) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๗ รูป/คน จ าแนกเป็น ๖ ด้าน ส าหรับการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) ดังนี้ 

๑.๑) ด้านองค์กรภาครัฐท้องถิ่น หรือภาคีเครือข่าย เป็นผู้แทนจากองค์กร
ท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ก าหนดเลือกไว้ใน ๕ หมู่บ้าน ใน ๕ อ าเภอ 
ประกอบด้วย อ าเภอเมืองนครสวรรค์ อ าเภอชุมแสง อ าเภอตาคลี อ าเภอตากฟ้า และอ าเภอบรรพต
พิสัย จ านวน ๔ คน ซึ่งสามารถให้ข้อมูลได้อย่างเพียงพอ มีประสบการณ์ในเชิงการจัดการท่องเที่ยว 
(Intensity) ในพ้ืนที่เป้าหมาย และเกิดการกระจายให้ครอบคลุมในพ้ืนที่ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา 

๑.๑.๑) ว่าที่ร้อยตรีสุริยา สระทองอาด   ผู้ช่วยนิติกร องค์การบริหารส่วน 
 ต าบลบ้านแก่ง อ า เภอเมือ ง

 นครสวรรค์ และเป็นผู้น าอาสา
 พัฒนาชุมชน (อ.ช.) 

๑.๑.๒) นายรัฐพล ธุระพันธ์  นายอ า เภอ เก้ า เ ลี้ ย ว / อดี ต
 นายอ าเภอชุมแสง ผู้ขับเคลื่อน
 ด้านการท่องเที่ยวของบ้านท่า
 เตียนสามัคคี หมู่ ๑๔ ต าบลท่า 

 ไม้ อ าเภอชุมแสง  
๑.๑.๓) นายณรงค์ ภักดีสุข  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 หนองโพ อ าเภอตาคลี 
๑.๑.๔) นายบุญธรรม แก้วเกตุ ปลัดองค์กรบริหารส่วนต าบล

 ตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย  
๑.๒) ด้านผู้น าชุมชน หรือปราชญ์ท้องถิ่น จ านวน ๕ คน เป็นกลุ่มคนที่อยู่

ท้องถิ่นเป้าหมายทุกชุมชนที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ เป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในเชิงพ้ืนที่อย่างลึ กซึ้ง 
โดยผ่านการรับรู้ และเข้าใจในบริบทชุมชนเป็นอย่างดี 



๑๕๓ 

 

๑.๒.๑) นายเฉลิม ทองแพง   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ บ้านวัง
 หยวก ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอ
 เมืองนครสวรรค์  

๑.๒.๒) นางสาวน้ าอ้อย มีพันธ์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๔ บ้านท่า 
 เตียนสามัคคี ต าบลท่าไม้  
 อ าเภอชุมแสง  
 เป็นผู้ประกอบการ และผู้น า 
 ท้องถิ่นท่ีขับเคลื่อน 
 ด้านการจัดการท่องเที่ยว 
๑.๒.๓) นางสาวนงเยาว์ เหงาโจ๊ก  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ บ้านหนองโพ 
 ใต้ ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี  
๑.๒.๔) ว่าที่ร้อยตรีอ านาจ เอี่ยมสุภา  ก านันต าบลสุขส าราญ อ าเภอ 
 ตากฟ้า  
๑.๒.๕) นายณรงค์ พันธ์เขียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ บ้านดงแม ่
 นางเมือง ต าบลตาสัง อ าเภอ 
 บรรพตพิสัย  

๑.๓) นักวิชาการท้องถิ่น จ านวน ๔ คน เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน และให้ความ
ช่วยเหลือด้านการจัดการท่องเที่ยว รวมถึงประสานงานการก าหนดแนวทาง ข้อตกลงจากภาครัฐกับ
ชุมชนโดยตรง 

๑.๓.๑) นางสาวปภาวี พงษ์จตุรา  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญ 
 การ ส านักงานพัฒนาชุมชน 
 อ าเภอเมืองนครสวรรค์  
๑.๓.๒) นางสาวกัลยา โตประเสริฐ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญ 
 การ ส านักงานพัฒนาชุมชน 
 อ าเภอตากฟ้า 
๑.๓.๓) นางชนัษฎา เกิดปาน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญ 
 การ ส านักงานพัฒนาชุมชน 
 อ าเภอชุมแสง  
 
 



๑๕๔ 

 

๑.๓.๔) นางสาวพัฒชรี จันทรโชติ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญ 
 การ ส านักงานพัฒนาชุมชน 
 อ าเภอตาคลี  

๑.๔) ด้านภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว จ านวน ๕ คน เป็นกลุ่มภาคี
เครือข่ายในท้องถิ่นที่มีการจัดให้บริการ สนับสนุนการจัดการทางการท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดความเป็น
รูปธรรม และยั่งยืนทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

๑.๔.๑) นายยอด จินศิริวานิชย์  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยงสุวัฒน์  
 ไบโอ เทรด จ ากัด ภาคี 
 เครือข่าย ภาคเอกชนที่ให้การ 
 สนับสนุน การท่องเที่ยวหมู่ ๑๑  
 บ้านซับตะเคียน ต าบลสุข 
 ส าราญ อ าเภอตากฟ้า 
๑.๔.๒) นางวันเพ็ญ เทียนประเสริฐ  ประธานศูนย์วัฒนธรรมไทด า  
 บ้านวังหยวก ต าบลบ้านแก่ง  
 อ าเภอเมืองนครสวรรค์  
๑.๔.๓) นายธนโชติ จันทร์ดวง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญ 
 การ ส านักงานพัฒนาชุมชน 
 อ าเภอหนองบัว ผู้ท าหน้าที่ 
 มัคคุเทศก์ชุมชนของหมู่ ๑๔  
 บ้านท่าเตียนสามัคคี ต าบลท่า 
 ไม้ อ าเภอชุมแสง 
๑.๔.๔) นายปัณณ์ทัตต์ ศรีเทียนชัย   ช่างภาพอิสระ และสื่อมวลชน 
 ท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ 
๑.๔.๕) นายสรสิทธิ์ อินทร สมาชิกสมาคมรักษ์ดงแม่นาง 
 เมือง ต าบลตาสัง อ าเภอ 
 บรรพตพิสัย  

๑.๕) ประชาชน และชุมชน จ านวน ๔ รูป/คน เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียจากการ
จัดการท่องเที่ยวโดยตรง และเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นของพ้ืนที่ที่ผู้วิจัยก าหนดในการศึกษาวิจัย 

 
 



๑๕๕ 

 

๑.๕.๑) นายจงกล บุญยา  ประชาชนบ้านซับตะเคียน  
 ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า 
๑.๕.๒) นางระพิน สิงห์ลอ    ประธานกลุ่มปลาแดดเดยีว หมู่ 
  ๒ บ้านวังหยวก ต าบลบ้าน 
  แก่ง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
๑.๕.๓) นางบุญสม ภิรมย์ราช  ผู้ประกอบการ และผู้สาธิตการ 
 ปอกตาลของหมู่ ๑๔ บ้านท่า 
 เตียนสามัคคี ต าบลท่าไม้  
 อ าเภอชุมแสง  
๑.๕.๔) พระครูนิวิฐอาจารวัฒน์  เจ้าคณะต าบลตาขีด เจ้าอาวาส 
 วัดสังขวิจิตร ต าบลตาสัง  
 อ าเภอบรรพตพิสัย ผู้ขับเคลื่อน 
 ด้านการท่องเที่ยวของหมู่ ๑๐  
 บ้านดงแม่นางเมือง 

๑.๖) นักท่องเที่ยว จ านวน ๕ คน เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ท่ีผู้วิจัยก าหนดในการศึกษาวิจัย 

๑.๖.๑) นางสาวโฉมตรู จันโอภา  นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวหมู่  
 ๑๑ บ้านซับตะเคียน ต าบลสุข 
 ส าราญ อ าเภอตากฟ้า  
๑.๖.๒) นางสาวนาฏณวรรษ์ ปาณะวิชญ์นันท์ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว 
 หมู่ ๑๔ บ้านท่าเตียนสามัคคี  
 ต าบลท่าไม้ อ าเภอชุมแสง  
๑.๖.๓) นางสาวสรญา อยู่กรุง  นักท่องเที่ยวที่มาท่องเทีย่วหมู่  
 ๒ บ้านวังหยวก ต าบลบ้านแก่ง  
 อ าเภอเมืองนครสวรรค์  
๑.๖.๔) นายสมโภช วัฒนะ  นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวหมู่  
 ๑ บ้านหนองโพใต้ ต าบลหนอง 
 โพ อ าเภอตาคลี 
 
 



๑๕๖ 

 

๑.๖.๕) นายจ ารูญ บุญขันธ์   นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวหมู่  
 ๑๐ บ้านดงแม่นางเมือง ต าบล 
 ตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย  

๒) ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) 
ผู้วิจัยก าหนดการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ของผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เพ่ือน าไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การสร้างเครือข่ายใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน และการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรค์อย่างรอบด้านด้วยความละเอียดลึกซ้ึง จ านวน ๘ รูป/คน ประกอบด้วย 

๑) พระราชรัตนเวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 วิทยาเขตนครสวรรค์ 
 นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  
 เป็นพระสงฆ์ที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการจัดการ 

ท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา ในจังหวัด 
นครสวรรค์ เป็นนักวิชาการท่ีมีต าแหน่งทาง 
วิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นผู้บริหารที่ 
มีความเชี่ยวชาญและมีเปรียญธรรม ๗ ประโยค 

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  
 รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎี 
 มีต าแหน่งทางวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์  
 มีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ 
๓) นางสาวทรงศรี อิสสรมาลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์  
 เป็นผู้ที่มีบทบาทด้านการขับเคลื่อนกิจกรรมของ 
 ชุมชนท่องเที่ยว ในจังหวัดนครสวรรค์ 



๑๕๗ 

 

๔) รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตรและ 
 สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 นักวิชาการ/นักวิจัยทางด้านวัฒนธรรม  
 อดีตผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรม และ 
 นักวิจัยดีเด่น 
๕) นายพิทักษ์ ตั้งแต่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง  
    ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีบทบาทใน 

การขับเคลื่อนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
ในจังหวัดนครสวรรค์ 

๖) นายชัยรัตน์ ฟักภู่  ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
ส านักงานนครสวรรค์ 

    ผู้แทนภาครัฐที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 
ในด้านการตลาดและมีส่วนร่วมในสนับสนุนการ 
ท่องเที่ยวท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ 

๗) นางสุภาพร แตงนารา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวการโรงแรมและ 
 ร้านอาหารจังหวัดนครสวรรค์  
    ผู้น าภาคเอกชนที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อนภาคธุรกิจ  

และมีส่วนร่วมในสนับสนุนการท่องเที่ยวในฐานะ 
ของผู้ประกอบการ 

๘) นายอาทิตย์ นิมา นักถ่ายภาพพัฒนาเมืองนครสวรรค์ 
 ช่างภาพมืออาชีพ และผู้ขับเคลื่อนการจัดการ 
 ท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ (บ้าน 
 หาดเสลา, ตลาดเจ้าค่ะ และตลาดหนุ่มสาว  
 วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง) 

๓.๔ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือทั้งหมด ๓ ประเภท ประกอบด้วยแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเชิงส ารวจ (Questionnaire) ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
และแบบสัมภาษณ์ (Interviews Form) และแบบประเมินผลส าหรับการสนทนากลุ่ม ส าหรับการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 



๑๕๘ 

 

๓.๔.๑ แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเชิงส ำรวจ (Questionnaire) 
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเชิงส ารวจ (Questionnaire) เพ่ือ 

๑) ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสอบถำม 
ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

๑.๑) ศึกษาข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร รายงานวิจัย รายงานการประชุม 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย เพ่ือก าหนด
นิยามตัวแปรที่ใช้ศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัยซึ่งได้นิยามตัวแปรที่ก าหนดไว้ในกรอบแนวคิด
ดังนี้  

๑.๒) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 

๑.๓) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และน าไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความครอบคลุม
ของข้อค าถาม ความเหมาะสมของปริมาณค าถาม ความชัดเจนของภาษา และรูปแบบของ
แบบสอบถาม แล้วจึงน าไปปรับปรุงแก้ไข โดยชุดค าถามนี้ไม่รวมข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตำรำงท่ี ๓.๒ โครงสร้าง และน้ าหนักข้อค าถามของแบบสอบถาม 
 

 

ตอนที่ 
 

ตัวแปร 
น้ ำหนัก 
(%) 

จ ำนวนข้อ
ค ำถำมที่สร้ำง 

๒ การมีส่วนร่วม ๒๑.๗๔ ๒๐ 
๓ ทรัพยากรการท่องเที่ยว ๒๑.๗๔ ๒๐ 
๔ การตลาด ๑๓.๐๔ ๑๒ 
๕ การบริหารจัดการ ๒๑.๗๔ ๒๐ 
๖ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ๒๑.๗๔ ๒๐ 
    
 รวม ๑๐๐.๐๐ ๙๒ 

 
๑.๔) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น พร้อมทั้ง

นิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรในการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเพ่ือหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability)  



๑๕๙ 

 

๑.๕) น าเครื่องมือที่ได้จากการไปทดลองแจก (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๐ ชุด มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 

๑.๖) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง และน าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
๑.๗) รวบรวมแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุปที่เป็นเชิงสถิติ 

และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพ่ือน ามาสู่กระบวนการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview 
Form) 

๒) ลักษณะของแบบสอบถำม 
เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเชิงส ารวจ 

(Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบวิจัย โดยการสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น ๗ 
ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน ๖ ข้อ 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวการมีส่วนร่วมต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  
จ านวน ๒๐ ข้อ 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวทรัพยากรการท่องเที่ยวต่อการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale)  จ านวน ๒๐ ข้อ 

ตอนที่ ๔ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวการตลาดต่อการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) จ านวน ๑๒ 
ข้อ 

ตอนที่  ๕ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) จ านวน ๒๐ ข้อ 

ตอนที่ ๖ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) จ านวน ๒๐ ข้อ 

แบบสอบถามตอนที่ ๒-๕ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)๕ 
ค าตอบมี ๕ ระดับ ดังนี้ 

                                           
๕ Likert, Rensis, The Method of Constructing and Attitude Scale, Reading in Attitude 

Theory and Measurement, (New York: Wiley & Son, 1970), pp. 90-95. 



๑๖๐ 

 

๕  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
๔  หมายถึง  เห็นด้วยมาก  
๓  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
๒  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
๑  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ตอนที่ ๗ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นค าถามที่เปิด
โอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ปลายเปิด (Open-ended Questions) จ านวน ๑ ข้อ 

๓) กำรตรวจสอบและหำคุณภำพของแบบสอบถำม 
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนโดยได้น า

แบบสอบถามหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) มีขั้นตอนการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

๓.๑) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ออกแบบไว้ 

๓.๒) หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว 
เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๕ รูป/คน ประกอบด้วย 

๓.๒.๑) พระสุธีรัตนบัณฑิต, รองศาสตราจารย์ ดร.  
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา และงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว 

๓.๒.๒) รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี 
   รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการใช้โปรแกรม Lisrell 
๓.๒.๓) รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์  

คณบดีคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย 
 
 



๑๖๑ 

 

๓.๒.๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์  
และการบริหารจัดการ 

๓.๒.๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร  
นักวิจัย/อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์  
จากมหาวิทยาลัยภายนอก 

 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยก่อนน าไปใช้ เพ่ือพิจารณาทั้งใน
ด้านเนื้อหาสาระ และโครงสร้างของค าถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
โดยการวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามแต่ละข้อและ
วัตถุประสงค์ (IOC : The Index of Item Objective Congruence) ที่มีเกณฑ์ในการพิจารณาให้
คะแนน ดังนี้ 

+๑ หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์การวิจัย  
  ๐ หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์การวิจัย  
 -๑ หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การวิจัย  
 

เกณฑ์การแปลความหมาย ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ ซึ่งเครื่องมือ
การวิจัยฉบับนี้ได้ค่า IOC ๐.๘-๑ ทุกข้อ ซึ่งถือว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์๖ ทั้งนี้ผู้วิจัยเลือก
ข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า ๐.๘ จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ รูป/คน มาเป็นข้อค าถาม ซึ่งได้ตรวจสอบ
แบบสอบถามแล้วเห็นว่าแบบสอบถามทุกข้อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเที่ยงตรงของเนื้อหาครอบคลุมใน
แต่ละด้าน และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

๓.๓) หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุง
แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๐ ชุด เพ่ือหาค่าความ

เชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีการของครอนบาค (α: Cronbach’s Alpha 

                                           
๖ Ronna CT, Laurie C.,“Indexes of item-objective congruence for multidimensional 

items”, Int J Test, 3(2) (2003): 163-171. 



๑๖๒ 

 

Coefficient)๗ โดยเครื่องมือการวิจัยได้ค่าของแบบสอบถาม ๐.๙๘๑ ถือได้ว่าแบบสอบถามมีความ
น่าเชื่อถือและสามารถน าไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ 

๓.๔) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง  
ในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของข้อมูลที่ได้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีตรวจสอบ

ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรให้ได้ 
เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบ
ว่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ถ้าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในเมทริกซ์ใด ไม่
มีความสัมพันธ์กัน หรือมีความสัมพันธ์กันน้อย แสดงว่าเมทริกซ์นั้นไม่มีองค์ประกอบร่วมกัน และไม่
จ าเป็นในการน าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไปวิเคราะห์องค์ประกอบ ส าหรับค่าสถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน คือ  

ค่าสถิติ  Bartlett’s Test of Sphericity เ พ่ือทดสอบว่าตัวแปรต่าง ๆ มี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยมีสมมติฐานของการทดสอบ ดังนี้ 

H0: Correlation Matrix เป็น Identity Matrix (เมทริกซ์ที่มีค่าในแนว
ทแยงเป็น ๑ ค่านอกแนวทแยงเป็น 0) หรือตัวแปรต่าง ๆ ไม่สัมพันธ์กัน 

H1: Correlation Matrix ไม่ เป็น Identity Matrix หรือตัวแปรต่าง ๆ 
สัมพันธ์กัน 

ถ้าค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยส าคัญ แสดงว่า ตัวแปรต่าง ๆ 
มีความสัมพันธ์กันสามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 

ค่ าดั ชนี ไก เซอร์ - เม เยอร์ –ออลคิน  (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy = KMO)  ซึ่งค่า KMO ควรมีค่าระหว่าง ๐ ถึง ๑ ค่าจะเท่ากับ ๐ เมื่อตัวแปร
แต่ละตัวสามารถท านายได้ด้วยตัวแปรอ่ืน โดยปราศจากความคาดเคลื่อน ส่วนค่าในช่วงอ่ืน ๆ แปล
ความหมาย ดังนี้ 

 

.๘๐ ขึ้นไป  เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก 

.๗๐ - .๗๙  เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบดี 

.๖๐ - .๖๙  เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบปานกลาง 
 .๕๐ - .๕๙  เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบน้อย 
 

                                           
๗ Cochran, W. G., Sampling Techniques, Third Edition, ( New York: John Wiley & Sons, 

Inc, 1977), p. 200. 



๑๖๓ 

 

 น้อยกว่า .๕๐ ไม่เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบไม่เหมาะสมและ 
   ไม่สามารถยอมรับได๘้                                                     

 

ในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างและการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความตรง
ของโมเดลแบบมีตัวแปรส่งผ่านด้วยโปรแกรม Lisrell จ าเป็นต้องมีการเตรียมเมทริกซ์สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของแต่ละองค์ประกอบ และในการแปลความหมายของค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ใช้การแปลความหมายของขนาดความสัมพันธ์๙ ดังนี้  

 

            ขนำดควำมสัมพันธ์        ควำมหมำย 
  ๐.๐ – ๐.๓   มีความสัมพันธ์กันต่ ามาก 
  ๐.๓ – ๐.๕   มีความสัมพันธ์กันต่ า 
  ๐.๕ – ๐.๗   มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
  ๐.๗ – ๐.๙   มีความสัมพันธ์กันสูง 
  ๐.๙ – ๑.๐   มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 

 

เมื่อได้เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละองค์ประกอบ จากนั้น
ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือเป็นการตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) ด้วยโปรแกรม Lisrell๑๐ โดยใช้แบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน ๑๒๐ คน แสดงผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

๓.๔.๑) ควำมตรงเชิงโครงสร้ำงขององค์ประกอบกำรมีส่วนร่วม 
(PART) 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน พบว่า 

 

 

                                           
๘ Hair, J. F., and Other, Multivariate Data Analysis, (6th ed.), (New Jersey: Prentice-Hall, 

Inc., 2006), pp. 114-115. 
๙ Hinkle, Wiersma, & Jurs, Applied Statistics for the Behavioral Sciences, (5 th ed.), 

(Boston: Houghton Mifflin, 2003), p. 109. 
๑๐ Jöreskog, K.G. & Sörbom, LISREL 8 . 7  for Windows, ( Lincolnwood, IL: Scientific 

Software International, Inc., 2004), p. 145. 



๑๖๔ 

 

ตำรำงที่ ๓.๓  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปรใน 
                  องค์ประกอบการมีส่วนร่วม 

ตัวแปร PART1 PART2 PART3 PART4 
PART1 ๑.๐๐๐    
PART2 ๐.๖๘๓** ๑.๐๐๐   
PART3 ๐.๘๓๑** ๐.๖๗๐** ๑.๐๐๐  
PART4 ๐.๗๐๐** ๐.๔๔๕** ๐.๘๔๐** ๑.๐๐๐ 
     

MEAN ๓.๕๙๘ ๓.๔๙๒ ๓.๓๗๓ ๓.๕๕๒ 
     

SD ๐.๘๙๔ ๐.๘๔๔ ๐.๙๓๗ ๑.๐๑๘ 
     

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .๗๔๘ 
 

Bartlett's Test of Sphericity = ๓๗๒.๖๖๓, df = ๑, p = .๐๐๐ 
 

หมายเหตุ: **p < .๐๑ ; n = ๑๒๐ ; ระดับการให้คะแนน ๕ ระดับ 
 

ตัวแปรในองค์ประกอบการมีส่วนร่วม มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ 
๐.๖๘๓ ถึง ๐.๘๔๐ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทุกคู่ ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
เป็นความสัมพันธ์ทางบวกตั้งแต่ขนาดปานกลางถึงขนาดสูง ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ การ
ร่วมวางแผน (PART3) และการร่วมคิด (PART4) และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่ าที่สุด คือ การร่วมใน
การรับผลประโยชน์ (PART2) และการร่วมคิด (PART4) เมื่อพิจารณาค่า  Bartlett's Test of 
Sphericity = ๓๗๒.๖๖๓ (p = .๐๐๐) มีนัยส าคัญ แสดงว่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ไม่เป็น
เอกลักษณ์ (Identity Matrix) ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ และค่า
ดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ .
๗๔๘ แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ของข้อมูลเหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องค์ประกอบดี 

 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 

 

ตำรำงที่ ๓.๔  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบการมีส่วนร่วม 

ตัวแปร 
น้ ำหนักองค์ประกอบ 

t R2 
สปส .คะแนน
องค์ประกอบ beta b(SE) 

PART1 ๐.๘๒ ๐.๘๙  ๐.๖๗ ๐.๑๑ 
PART2 ๐.๕๑ ๐.๕๓(๐.๐๙) ๖.๒๘** ๐.๒๖ -๐.๐๓ 
PART3 ๑.๐๐ ๑.๑๕(๐.๐๖) ๑๘.๑๗** ๑.๐๐ ๐.๑๖ 
PART4 ๐.๘๓ ๑.๐๕(๐.๐๘) ๐.๐๘ ๐.๗๐ -๐.๑๑ 
 

2 = ๐.๒๔      df = ๑      p = .๖๒     GFI = ๐.๙๙   AGFI = ๐.๙๙       RMR = .๐๓ 
 

หมายเหตุ : **p < .๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ ๓.๓ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดการมีส่วนร่วม 
 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบ

การมีส่วนร่วม (PART) พบว่า โมเดลมีความสอดคล้อง ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
พิจารณาจากค่าดัชนีทดสอบความเหมาะสมของโมเดล (Model Fit) แสดงให้เห็นว่าโมเดลที่สร้างข้ึนมี
ความเหมาะสม และความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้  

๑) ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi Square: 2) มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ  

มากกว่า ๐.๐๕ (p = .๖๒) และค่าไคสแควร์สัมพันธ์ 2/df มีค่าน้อยกว่า ๒ ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่าง
ไม่มีนัยส าคัญ 



๑๖๖ 

 

๒) ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล (Goodness of Fit Index: GFI) มี
ค่าเท่ากับ ๐.๙๙ และค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit 
Index: AGFI) มีค่าเท่ากับ ๐.๙๙ และค่าดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ 
(Root Mean Squared Residual: RMR) มีค่าเท่ากับ ๐.๐๓  

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ 
๐.๗๖ ถึง ๐.๙๕ และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ยกเว้นตัวแปรการร่วมคิด (PART4) ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากท่ีสุด คือ การร่วมวางแผน (PART3) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ ๑.๐๐ มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายกับองค์ประกอบการมีส่วนร่วม เท่ากับ ๑.๐๐ 
รองลงมา คือ การร่วมคิด (PART4) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ ๐.๘๓ มีค่าสัมประสิทธิ์การ
ท านายกับองค์ประกอบการมีส่วนร่วม เท่ากับ ๐.๗๐ และค่าน้ าหนักน้อยที่สุด คือ การร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ (PART2) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ ๐.๕๑ มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายกับ
องค์ประกอบการมีส่วนร่วม เท่ากับ ๐.๒๖ แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่ส าคัญของ
องค์ประกอบการมีส่วนร่วม 

๓.๔.๒) ควำมตรงเชิงโครงสร้ำงขององค์ประกอบทรัพยำกรกำร
ท่องเที่ยว (TOUR) 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน พบว่า 

ตำรำงที่ ๓.๕  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปรใน 
                  องค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยว (TOUR) 

ตัวแปร TOUR1 TOUR2 TOUR3 TOUR4 
TOUR1 ๑.๐๐๐    
TOUR2 ๐.๘๔๔** ๑.๐๐๐   
TOUR3 ๐.๖๙๒** ๐.๘๖๒** ๑.๐๐๐  
TOUR4 ๐.๘๒๐** ๐.๙๑๒** ๐.๙๑๘** ๑.๐๐๐ 
     

MEAN ๓.๕๒๒ ๓.๖๖๗ ๓.๗๐๐ ๓.๖๒๕ 
     

SD ๐.๗๙๕ ๐.๗๔๔ ๐.๖๙๘ ๐.๗๗๘ 
     

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .๗๔๘ 
 

Bartlett's Test of Sphericity = ๓๗๒.๖๖๓, df = ๖, p = .๐๐๐ 
 

หมายเหตุ: **p < .๐๑ ; n = ๑๒๐ ; ระดับการให้คะแนน ๕ ระดับ 



๑๖๗ 

 

ตัวแปรในองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ตั้งแต่ ๐.๖๙๒ ถึง ๐.๙๑๘ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทุกคู่ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์ทางบวกตั้งแต่ขนาดปานกลางถึงขนาดสูงมาก ตัวแปรที่
มีความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ สิ่งดึงดูดใจ (TOUR3) และพ้ืนที่ (TOUR4) และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่ า
ที่สุด คือ สิ่งอ านวยความสะดวก (TOUR1) และสิ่งดึงดูดใจ (TOUR3) เมื่อพิจารณาค่า Bartlett's 
Test of Sphericity = ๓๗๒.๖๖๓ (p = .๐๐๐) มีนัยส าคัญ แสดงว่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ไม่เป็นเอกลักษณ์ (Identity Matrix) ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 
และค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่า
เท่ากับ .๗๔๘ แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ของข้อมูลเหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องค์ประกอบดี 

ตำรำงที่ ๓.๖  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว (TOUR) 

 

ตัวแปร 
น้ ำหนักองค์ประกอบ 

t R2 
สปส .คะแนน
องค์ประกอบ beta b(SE) 

TOUR1 ๐.๘๔ ๐.๘๙  ๐.๗๑ ๐.๐๙ 
TOUR2 ๐.๙๒ ๐.๘๙  ๐.๘๖ ๐.๐๘ 
TOUR3 ๐.๙๓ ๐.๘๔(๐.๐๔) ๑๘.๘๙** ๐.๘๗ ๐.๒๑ 
TOUR4 ๐.๙๙ ๑.๐๐(๐.๐๔) ๒๓.๓๖** ๐.๙๗ ๐.๖๕ 
 

2 = ๐.๔๕      df = ๑      p = .๕๐     GFI = ๑.๐๐   AGFI = ๐.๙๘       RMR = .๐๑ 
 

หมายเหตุ : **p < .๐๑ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ ๓.๔ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดทรัพยากรการท่องเที่ยว 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว (TOUR) พบว่า โมเดลมีความสอดคล้อง ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยพิจารณาจากค่าดัชนีทดสอบความเหมาะสมของโมเดล (Model Fit) แสดงให้เห็นว่าโมเดลที่สร้าง
ขึ้นมีความเหมาะสม และความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้  

๑) ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi Square: 2) มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 

มากกว่า ๐.๐๕ (p = .๕๐) และค่าไคสแควร์สัมพันธ์ 2/df มีค่าน้อยกว่า ๒ ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่าง
ไม่มีนัยส าคัญ 

๒) ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล (Goodness of Fit Index: 
GFI) มีค่าเท่ากับ ๑.๐๐ และค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness 
of Fit Index: AGFI) มีค่าเท่ากับ ๐.๙๘ และค่าดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่
เหลือ (Root Mean Squared Residual: RMR) มีค่าเท่ากับ ๐.๐๑  

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ 
๐.๘๔ ถึง ๐.๙๙ และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด คือ 
พ้ืนที่ (TOUR4) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ ๑.๐๐ มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายกับองค์ประกอบ
การมีส่วนร่วม เท่ากับ ๐.๙๗ รองลงมา คือ สิ่งดึงดูดใจ (TOUR3) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 
๐.๙๓ มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายกับองค์ประกอบการมีส่วนร่วม เท่ากับ ๐.๘๗ และค่าน้ าหนักน้อย
ที่สุด คือ สิ่งอ านวยความสะดวก (TOUR1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ ๐.๘๔ มีค่าสัมประสิทธิ์
การท านายกับองค์ประกอบการมีส่วนร่วม เท่ากับ ๐.๗๑ แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่
ส าคัญขององค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยว 



๑๖๙ 

 

๓.๔.๓) ควำมตรงเชิงโครงสร้ำงขององค์ประกอบกำรตลำด (MARK) 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบ

เพียร์สัน พบว่า 
 

ตำรำงที่ ๓.๗  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปรใน 
                  องค์ประกอบการตลาด  

ตัวแปร MARK1 MARK2 MARK3 
MARK1 ๑.๐๐๐   
MARK2 ๐.๗๙๑** ๑.๐๐๐  
MARK3 ๐.๘๖๑** ๐.๗๔๓** ๑.๐๐๐ 
     

MEAN ๓.๓๓๐๘ ๓.๕๑๐ ๓.๒๗๓ 
     

SD ๐.๘๑๑ ๐.๗๑๖ ๐.๘๕๙ 
     

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .๗๓๘ 
 

Bartlett's Test of Sphericity = ๒๗๘.๔๘๐, df = ๓, p = .๐๐๐ 
 

หมายเหตุ: **p < .๐๑ ; n = ๑๒๐ ; ระดับการให้คะแนน ๕ ระดับ 
 
ตัวแปรในองค์ประกอบการตลาด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ 

๐.๗๔๓ ถึง ๐.๘๖๑ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทุกคู่ ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
เป็นความสัมพันธ์ทางบวกขนาดสูง ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ ช่องทางการสื่อสาร (MARK1) 
และการประชาสัมพันธ์ (MARK3) และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่ าที่สุด คือ เครือข่าย (MARK2) และ
การประชาสัมพันธ์ (MARK3) เมื่อพิจารณาค่า Bartlett's Test of Sphericity = ๒๗๘.๔๘๐ (p =  
.๐๐๐) มีนัยส าคัญ แสดงว่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่เป็นเอกลักษณ์ (Identity Matrix) ตัวแปร
มีความสัมพันธ์กันสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ และค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ .๗๓๘ แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ของ
ข้อมูลเหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องค์ประกอบดี 
 
 
 
 



๑๗๐ 

 

ตำรำงที่ ๓.๘  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบการตลาด 
 

ตัวแปร 
น้ ำหนักองค์ประกอบ 

t R2 
สปส .คะแนน
องค์ประกอบ beta b(SE) 

MARK1 ๐.๙๔ ๐.๘๙  ๐.๙๐ ๐.๖๑ 
MARK2 ๐.๘๑ ๐.๗๐(๐.๐๖) ๑๒.๖๔** ๐.๖๖ ๐.๑๙ 
MARK3 ๐.๘๙ ๐.๙๑(๐.๐๖) ๑๕.๓๗** ๐.๗๘ ๐.๒๙ 
 

2 = ๑.๕๕      df = ๑      p = .๒๑     GFI = ๐.๙๙   AGFI = ๐.๙๕       RMR = .๐๖ 
 

หมายเหตุ : **p < .๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ ๓.๕ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดการตลาด 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบ
การมีส่วนร่วม (PART) พบว่า โมเดลมีความสอดคล้อง ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
พิจารณาจากค่าดัชนีทดสอบความเหมาะสมของโมเดล (Model Fit) แสดงให้เห็นว่าโมเดลที่สร้างข้ึนมี
ความเหมาะสม และความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้  

๑) ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi Square: 2) มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 

มากกว่า ๐.๐๕ (p = .๒๑) และค่าไคสแควร์สัมพันธ์ 2/df มีค่าน้อยกว่า ๒ ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่าง
ไม่มีนัยส าคัญ 

๒) ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล (Goodness of Fit Index: 
GFI) มีค่าเท่ากับ ๐.๙๙ และค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness 
of Fit Index: AGFI) มีค่าเท่ากับ ๐.๙๕  



๑๗๑ 

 

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ 
๐.๗๐ ถึง ๐.๙๑ และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด คือ 
ช่องทางการสื่อสาร (MARK1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ ๐.๙๔ มีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย
กับองค์ประกอบการมีส่วนร่วม เท่ากับ ๐.๙๐ รองลงมา คือ การประชาสัมพันธ์ (MARK3) มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ ๐.๘๙ มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายกับองค์ประกอบการมีส่วนร่วม 
เท่ากับ ๐.๗๘ และค่าน้ าหนักน้อยที่สุด คือ เครือข่าย (MARK2) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 
๐.๘๑ มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายกับองค์ประกอบการมีส่วนร่วม เท่ากับ ๐.๖๖ แสดงให้เห็นว่า ตัว
แปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่ส าคัญขององค์ประกอบการตลาด 

๓.๔.๔) ควำมตรงเชิงโครงสร้ำงขององค์ประกอบกำรบริหำรจัดกำร 
(MANA)  

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน พบว่า 

ตำรำงที่ ๓.๙  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปรใน 
                  องค์ประกอบการบริหารจัดการ  

ตัวแปร MANA1 MANA2 MANA3 MANA4 
MANA1 ๑.๐๐๐    
MANA2 ๐.๘๑๘** ๑.๐๐๐   
MANA3 ๐.๗๓๔** ๐.๙๑๐** ๑.๐๐๐  
MANA4 ๐.๗๑๑** ๐.๘๔๕** ๐.๘๖๙** ๑.๐๐๐ 
     

MEAN ๓.๕๑๘ ๓.๗๗๕ ๓.๖๘๕ ๓.๗๔๐ 
     

SD ๐.๗๕๓ ๐.๗๓๙ ๐.๘๑๙ ๐.๘๕๗ 
     

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .๘๑๐ 
 

Bartlett's Test of Sphericity = ๕๑๐.๑๑๒, df = ๖, p = .๐๐๐ 
 

หมายเหตุ: **p < .๐๑ ; n = ๑๒๐ ; ระดับการให้คะแนน ๕ ระดับ 
 
 

ตัวแปรในองค์ประกอบการบริหารจัดการ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ตั้งแต่ ๐.๗๑๑ ถึง ๐.๙๑๐ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทุกคู่ ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรเป็นความสัมพันธ์ทางบวกตั้งแต่ขนาดสูงถึงขนาดสูงมาก ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ 



๑๗๒ 

 

การมีความเพียร ความมุ่งม่ัน ทุ่มเทต่องานที่ท า (MANA2) และการมีใจที่จดจ่อ และรับผิดชอบต่องาน
ที่ท า (MANA3) และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่ าที่สุด คือ การเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ท า (MANA1) และการ
ทบทวนในสิ่ งที่ ได้คิด ได้ท ามา (MANA4)  เมื่อพิจารณาค่า  Bartlett's Test of Sphericity = 
๕๑๐.๑๑๒ (p = .๐๐๐) มีนัยส าคัญ แสดงว่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ไม่เป็นเอกลักษณ์ 
(Identity Matrix) ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ และค่าดัชนีไก
เซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ .๘๑๐ 
แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ของข้อมูลเหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก 

ตำรำงที่ ๓.๑๐  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบการบริหารจัดการ 
 

ตัวแปร 
น้ ำหนักองค์ประกอบ 

t R2 
สปส .คะแนน
องค์ประกอบ beta b(SE) 

MANA1 ๐.๗๖ ๐.๙๙  ๐.๕๗ -๐.๐๑ 
MANA2 ๐.๙๔ ๑.๒๑(๐.๐๙) ๑๔.๐๐** ๐.๘๘ ๐.๒๔ 
MANA3 ๐.๙๗ ๑.๓๘(๐.๑๒) ๑๑.๕๗** ๐.๙๔ ๐.๓๙ 
MANA4 ๐.๙๐ ๑.๓๔(๐.๑๒) ๑๐.๖๙** ๐.๘๑ ๐.๑๑ 
 

2 = ๐.๒๔      df = ๑      p = .๖๒     GFI = ๐.๙๙   AGFI = ๐.๙๙       RMR = .๐๓ 
 

 

หมายเหตุ : **p < .๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ ๓.๖ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดการบริหารจัดการ 



๑๗๓ 

 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบ
การบริหารจัดการ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้อง ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณา
จากค่าดัชนีทดสอบความเหมาะสมของโมเดล (Model Fit) แสดงให้เห็นว่าโมเดลที่สร้างขึ้นมีความ
เหมาะสม และความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้  

๑) ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi Square: 2) มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
มากกว่า ๐.๐๕ (p = .๑๔)  

๒) ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล (Goodness of Fit Index: 
GFI) มีค่าเท่ากับ ๐.๙๙ และค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness 
of Fit Index: AGFI) มีค่าเท่ากับ ๐.๙๑ และค่าดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่
เหลือ (Root Mean Squared Residual: RMR) มีค่าเท่ากับ ๐.๐๑  

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ 
๐.๗๖ ถึง ๐.๙๗ และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด คือ 
การมีใจที่จดจ่อ และรับผิดชอบต่องานที่ท า (MANA3) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ ๐.๙๗ มีค่า
สัมประสิทธิ์การท านายกับองค์ประกอบการมีส่วนร่วม เท่ากับ ๐.๙๔ รองลงมา คือ การมีความเพียร 
ความมุ่งมั่น ทุ่มเทต่องานที่ท า (MANA2) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ ๐.๙๔ มีค่าสัมประสิทธิ์
การท านายกับองค์ประกอบการมีส่วนร่วม เท่ากับ ๐.๘๘ และค่าน้ าหนักน้อยที่สุด คือ การเชื่อมั่นต่อ
สิ่งที่ท า (MANA1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ ๐.๗๖ มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายกับ
องค์ประกอบการมีส่วนร่วม เท่ากับ ๐.๕๗ แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่ส าคัญของ
องค์ประกอบการบริหารจัดการ 

๓.๔.๕) ควำมตรงเชิงโครงสร้ำงขององค์ประกอบกำรจัดกำรท่องเที่ยว
โดยชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ (CREA) 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน พบว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๔ 

 

ตำรำงที่ ๓.๑๑  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปรใน 
                     องค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์  

ตัวแปร CREA1 CREA2 CREA3 CREA4 
CREA1 ๑.๐๐๐    
CREA2 ๐.๘๑๘** ๑.๐๐๐   
CREA3 ๐.๕๕๖** ๐.๖๘๑** ๑.๐๐๐  
CREA4 ๐.๕๐๔** ๐.๖๕๑** ๐.๘๗๑** ๑.๐๐๐ 
     

MEAN ๓.๖๗๒ ๓.๙๓๕ ๔.๐๐๕ ๓.๘๗๗ 
     

SD ๐.๘๒๓ ๐.๗๓๘ ๐.๗๐๑ ๐.๖๙๓ 
     

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .๗๐๗ 
 

Bartlett's Test of Sphericity = ๓๗๒.๕๐๙, df = ๖, p = .๐๐๐ 
 

หมายเหตุ: **p < .๐๑ ; n = ๑๒๐ ; ระดับการให้คะแนน ๕ ระดับ 

ตัวแปรในองค์ประกอบการมีส่วนร่วม มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ 
๐.๕๐๔ ถึง ๐.๘๗๑ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทุกคู่ ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
เป็นความสัมพันธ์ทางบวกตั้งแต่ขนาดปานกลางถึงขนาดสูง ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ การ
ชื่นชม และเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่ (สัมผัส) (CREA3) และการเรียนรู้สิ่งใหม่ (ลงมือท า) (CREA4) 
และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่ าที่สุด คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (เรียนรู้) (CREA1) และ
การเรียนรู้สิ่งใหม่ (ลงมือท า) (CREA4) เมื่อพิจารณาค่า Bartlett's Test of Sphericity = ๓๗๒.๕๐๙ 
(p = .๐๐๐) มีนัยส าคัญ แสดงว่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่เป็นเอกลักษณ์ (Identity Matrix) 
ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ และค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน 
(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ .๗๐๗ แสดงว่าตัวแปรสังเกต
ได้ของข้อมูลเหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องค์ประกอบดี 

 

 

 

 

 



๑๗๕ 

 

ตำรำงที่ ๓.๑๒  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบการจัดการ   
        ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 

ตัวแปร 
น้ ำหนักองค์ประกอบ 

t R2 
สปส .คะแนน
องค์ประกอบ beta b(SE) 

CREA1 ๐.๙๓ ๐.๙๙  ๐.๘๗ -๐.๐๓ 
CREA2 ๐.๘๑ ๑.๑๐(๐.๐๘) ๑๔.๐๐** ๐.๖๖ ๑.๐๓ 
CREA3 ๐.๘๗ ๐.๙๔(๐.๐๗) ๑๒.๗๕** ๐.๗๕ -๐.๐๗ 
CREA4 ๐.๖๗ ๐.๘๖(๐.๐๘) ๑๑.๓๒** ๐.๔๕ -๐.๐๒ 
 

2 = ๒.๑๗      df = ๑      p = .๑๔     GFI = ๐.๙๙   AGFI = ๐.๙๑       RMR = .๐๑ 
 

 

หมายเหตุ : **p < .๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ ๓.๗ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัด 
  การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบ

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้อง ความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีทดสอบความเหมาะสมของโมเดล (Model Fit) แสดงให้เห็นว่า
โมเดลที่สร้างข้ึนมีความเหมาะสม และความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้  



๑๗๖ 

 

๑) ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi Square: 2) มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
มากกว่า ๐.๐๕ (p = .๑๔)  

๒) ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล (Goodness of Fit Index: 
GFI) มีค่าเท่ากับ ๐.๙๙ และค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness 
of Fit Index: AGFI) มีค่าเท่ากับ ๐.๙๑ และค่าดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่
เหลือ (Root Mean Squared Residual: RMR) มีค่าเท่ากับ ๐.๐๑  

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ 
๐.๖๗ ถึง ๐.๙๓ และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด คือ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (เรียนรู้) (CREA1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ ๐.๙๓ มีค่า
สัมประสิทธิ์การท านายกับองค์ประกอบการมีส่วนร่วม เท่ากับ ๐.๑๓ รองลงมา คือ การชื่นชม และ
เข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่ (สัมผัส) (CREA3) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ ๐.๘๗ มีค่า
สัมประสิทธิ์การท านายกับองค์ประกอบการมีส่วนร่วม เท่ากับ ๐.๒๕ และค่าน้ าหนักน้อยที่สุด คือ 
การเรียนรู้สิ่งใหม่ (ลงมือท า) (CREA4) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ ๐.๖๗ มีค่าสัมประสิทธิ์การ
ท านายกับองค์ประกอบการมีส่วนร่วม เท่ากับ ๐.๕๕ 

๓.๕) น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้แจกกลุ่มตัวอย่างจริงใน
การวิจัยต่อไป 

๓.๔.๒ แบบสัมภำษณ์ (Interviews Form) 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ ( Interviews Form) ส าหรับการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ระยะที่ ๑ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

๑) ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์ 
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดที่จะ

น าไปใช้สัมภาษณ์ส าหรับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

๑.๑) น าผลจากการวิจัยเชิงปริมาณที่ได้จากการวิเคราะห์แบบสอบถามมาเป็น
กรอบในการตั้งค าถามเพ่ือน าไปสู่การสัมภาษณ์ การก าหนดประเด็นและตัวแปรที่จะศึกษา และเพ่ือ
เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์รวมทั้งน ามาใช้ในการวิเคราะห์
ด้วย 



๑๗๗ 

 

๑.๒) ก าหนดโจทย์ หรือค าถามการวิจัย (Research Question) คือ ค าถามที่
ต้องการค าตอบจากการวิจัยหรือเป็นสิ่งต้องตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากปัจจัยและ
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและเกี่ยวเนื่องกันกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ 

๑.๓) สร้างแบบสัมภาษณ์จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบ
จากผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง และทางอ้อมต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน สามารถ
อธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่าง ๆ ให้ละเอียด และเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์
นี้ที่เป็นตัวแปรศึกษาจากการวิจัยเชิงเอกสารให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

๒) ลักษณะของแบบสัมภำษณ์ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยการสร้างแบบสัมภาษณ์ (Interviews Form) ตามกรอบ

ปัจจัยที่ก าหนด แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง

สร้างสรรค์ ผู้วิจัยก าหนดการสร้างแบบสัมภาษณ์จากดัชนีของตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห ์

ตอนที่ ๓ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหา และข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นค าถามที่
เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 

๓) กำรตรวจสอบและหำคุณภำพของแบบสัมภำษณ์ 
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ สามารถหาความตรงตามเนื้อหารายข้อ ( item 

content validity index, I-CVI) และความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ (Content Validity For Scale, S 
–CVI) ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 

๓.๑) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ออกแบบไว้ 

๓.๒) หาความหาความตรงตามเนื้อหารายข้อ และความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ 
โดยการน าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จแล้วเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบ และน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญแล้วน ามาปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๕ รูป/คน 
ประกอบด้วย 

 



๑๗๘ 

 

๓.๒.๑) พระราชรัตนเวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา 
๓.๒.๒) ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
 ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 
๓.๒.๓) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม 
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  
 ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ 
๓.๒.๔) รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ภู่เทศ 
 อาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 นักวิชาการด้านการพัฒนาสังคม  
 ๓.๒.๕) อาจารย์โอปอล์ รังสิมันตุชาติ 
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 นักวิชาการ และนักวิจัยด้านการท่องเที่ยว  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยก่อนน าไปใช้ เพ่ือพิจารณาทั้งในด้าน
เนื้อหาสาระ ความตรงตามเนื้อหารายข้อ (Item content validity index, I-CVI) และความตรงเชิง
เนื้อหาทั้งฉบับ ตลอดจนภาษาที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณา มาตรประเมินความสอดคล้องจะมี ๔ 
ระดับ คือ 

๑ = ไม่สอดคล้อง 
๒ = สอดคล้องบางส่วน 
๓ = ค่อนข้างสอดคล้อง 
๔ = มีความสอดคล้องมาก 



๑๗๙ 

 

เกณฑ์การแปลความหมายการหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา จะน าเฉพาะข้อที่
ได้รับการประเมิน ๓ หรือ ๔ เท่านั้น (ถือว่ามีความสอดคล้อง) มาค านวณผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย ๓ คน 
ไม่ควรเกิน ๑๐ คน (เกินความจ าเป็น) ๑๑ ซึ่งค่าความตรงตามเนื้อหารายข้อ (Item content validity 
index, I-CVI) มีค่า ๑ และความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ (Content Validity For Scale, S-CVI) มีค่า 
๑ แสดงว่าแบบสัมภาษณ์มีความตรงตามเนื้อหา 

๓.๔.๓ แบบสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion Form) 

การวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ในการยืนยันตัวแบบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ระยะที่ ๒ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

๑) ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสนทนำกลุ่ม 

ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม โดยใช้แบบประเมินผลตัว
แบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

๑.๑) น าตัวแบบจ าลองการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในแต่ละ
ด้าน ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (แลกเปลี่ยนเรียนรู้), การมีประสบการณ์ตรง
ในพ้ืนที่ท่องเที่ยว (ร่วมท ารู้จัก), การชื่นชมและเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่ (ตระหนักคุณค่า) และด้าน
การเรียนรู้สิ่งใหม่ (พัฒนาสร้างสรรค์) ที่ได้จากการจากแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก มา
พัฒนาเป็นตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือน ามา
ประกอบการวิจัยในการก าหนดประเด็นและตัวแปรที่จะศึกษา และเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนด
กรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์รวมทั้งน ามาใช้ในการวิเคราะห์ด้วย 

๑.๒) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบ
ประเมินผลเพ่ือยืนยันตัวแบบโดยการตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ และการใช้ประโยชน์ และข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปพัฒนา ต่อยอด 

๑.๓) สร้างแบบประเมินผลและน าเข้าสู่การสนทนากลุ่มเฉพาะ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้
ข้อค้นพบที่ชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่าง ๆ ให้ละเอียด และเสริมให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในปรากฏการณ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

                                           
๑๑  Lynn, M.  R. , “ Determination and Quantification of Content Validity” , Nursing 

Research, 36(6) (1986): 382-385. 



๑๘๐ 

 

๒) ลักษณะของแบบประเมินผล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยการสร้างแบบแบบประเมินผล ตามกรอบตัวแบบการ

จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ที่ก าหนด แบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) แบ่งออกเป็น ๔ ตอน รวม ๒๙ ข้อ ค าตอบมี ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

๕  หมายถึง มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และ
การใช้ประโยชน์มากที่สุด 

๔  หมายถึง   มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และ
การใช้ประโยชน์มาก 

๓  หมายถึง มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และ
การใช้ประโยชน์ปานกลาง 

๒  หมายถึง มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และ
การใช้ประโยชน์น้อย 

๑  หมายถึง มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และ
การใช้ประโยชน์น้อยที่สุด 

ตอนที่ ๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) จ านวน ๙ 
ข้อ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนา ต่อยอด  

ตอนที่ ๒ การมีประสบการณ์ตรงในพ้ืนที่ท่องเที่ยว (ร่วมท ารู้จัก) จ านวน ๗ข้อ 
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนา ต่อยอด 

ตอนที่ ๓ การชื่นชมและเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่ (ตระหนักคุณค่า) จ านวน 
๗ ข้อ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนา ต่อยอด 

ตอนที่ ๔ ด้านการเรียนรู้สิ่งใหม่ (พัฒนาสร้างสรรค์ ) จ านวน ๖ ข้อ และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนา ต่อยอด 

๓.๕ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 

๓.๕.๑ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
๑) ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม จ านวน ๕๐๐ ฉบับ ซึ่งถือว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ในการวิจัยครั้งนี้มีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง  
 
 



๑๘๑ 

 

๑.๑) กลุ่มตัวอย่างในสัดส่วนของบ้านวังหยวก         จ านวน ๑๐๐ ตัวอย่าง 
๑.๒) กลุ่มตัวอย่างในสัดส่วนของบ้านท่าเตียนสามัคคี  จ านวน ๑๐๐ ตัวอย่าง 
๑.๓) กลุ่มตัวอย่างในสัดส่วนของบ้านหนองโพใต้        จ านวน ๑๐๐ ตัวอย่าง 
๑.๔) กลุ่มตัวอย่างในสัดส่วนของบ้านซับตะเคียน       จ านวน ๑๐๐ ตัวอย่าง 
๑.๕) กลุ่มตัวอย่างในสัดส่วนของบ้านดงแม่นางเมือง   จ านวน ๑๐๐ ตัวอย่าง 

เก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง แล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้อง ได้ข้อมูลที่
สมบูรณ์ทั้งหมดจ านวน ๕๐๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 

๒) น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร์และวิเคราะห์ข้อค้นพบเพ่ือออกแบบข้อค าถามเพ่ือสร้างแบบ
สัมภาษณ์ (Interviews Form) 

๓.๕.๒ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
การลงพ้ืนที่เพ่ือไปเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้วิจัย

ได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต (Observation) โดยการไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant Observation) เป็นการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Observation) ผู้
สังเกตจะต้องเฝ้ามองพฤติกรรมผู้ถูกสังเกตอยู่ห่าง ๆ โดยไม่เข้าไปร่วมกิจกรรมของกลุ่มตัวอย่างหรือ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยสังเกตจากแบบแผนการกระท า สภาพสังคม ตลอดจนแนวคิด ทัศนคติของกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งนี้แล้วแต่การสังเกตซึ่งถ้าผู้ถูกสังเกตรู้ตัวก็จะท าให้ข้อมูลที่ได้บิดเบือนไป ผู้วิจัยไม่
ก าหนดเฉพาะเรื่องที่มุ่งจะสังเกตอย่างเดียว แต่จะท าการสังเกตเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย จึงไม่
สามารถก าหนดรูปแบบที่แน่นอนได้โดยไม่ต้องการให้ผู้ถูกสังเกตรู้สึก รบกวนเพราะอาจท าให้
พฤติกรรมผิดไปจากปกติได้  

๓.๕.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ (Interviews Form) 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ มีวิธีการเก็บข้อมูลหลายแบบให้เลือกตามความ

เหมาะสมของข้อมูลที่ต้องการ และตามลักษณะของประชากรเป้าหมายในการเก็บข้อมูล การวิจัยครั้ง
นี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 

๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร สถิติ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นการรวบรวมผล
จากแบบสอบถามในขั้นแรกเมื่อเริ่มท าการวิจัย โดยศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามา
ประกอบการวิจัย ช่วยในการก าหนดประเด็นและตัวแปรที่จะศึกษา และจากการวิเคราะห์ข้อมูลของ
แบบสอบถาม เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบค าถามในการสร้างแบบสัมภาษณ์รวมทั้งน ามาใช้
ในการวิเคราะห์ด้วย 



๑๘๒ 

 

๒) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานการวิเคราะห์ชุมชนของส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดนครสวรรค์, เอกสารโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านวังหยวก หมู่ที่ ๒ 
ต าบลบ้านแก่ง ของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองนครสวรรค์ , เอกสารโครงการชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถีบ้านท่าเตียนสามัคคี ต าบลเกยไชย ของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอชุมแสง, เอกสาร
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหนองโพใต้ ต าบลหนองโพ ของส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอตาคลี, เอกสารโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านซับตะเคียน ต าบลสุขส าราญ ของ
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอตากฟ้า และเอกสารโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านดงแม่
นางเมือง ต าบลตาสัง ของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบรรพตพิสัย เพ่ือประกอบการสัมภาษณ์และ
การเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่   

๓) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants Interview) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้หรือมีข้อมูลในเรื่องที่ผู้วิจัยก าลังศึกษาดีที่สุดหรือมี
ความเกี่ยวข้องมากที่สุด โดยแบ่งเป็น ๖ ด้าน จ านวน ๒๗ รูป/คน ที่ถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เพ่ือ
วิเคราะห์ตัวแบบจ าลองการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ 

๓.๕.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion) 
๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินผลตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยการตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ และการใช้ประโยชน์ที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินผล 

๒) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือต่อยอด 
และพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ 

๓.๖ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

๓.๖.๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ประมวลผลทางสถิติ

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ 
ดังนี้ 

๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยสถิติ
เชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
เพ่ือศึกษาลักษณะและการแจกแจงของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดย
ยึดเกณฑ์ ดังนี้  

 



๑๘๓ 

 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๔.๒๑ – ๕.๐๐   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๓.๔๑ – ๔.๒๐   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มาก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๒.๖๑ – ๓.๔๐   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๑.๘๑ – ๒.๖๐   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อย 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๑.๐๐ – ๑.๘๐   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด๑๒ 

๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย แยกเป็น 
๒.๑) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลเครื่องมือวัด โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ในการหาค่า KMO (Kaiser-Mayer-Okin Measure of Sampling 
Adequecy) ค่า Bartlett’s Test of Sphericity และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation) ตัวแปรสังเกตได้และน าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันเพ่ือตรวจสอบว่าองค์ประกอบของแบบวัดที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ หากผลการวิเคราะห์พบว่า โมเดลเครื่องมือวัดมีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงว่าโมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง ซึ่งตัวแปรแฝงมีความเหมาะสมที่จะ
น าไปวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุต่อไป 

๒.๒) การวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยการวิเคราะห์อิทธิพล (Path Analysis) 

๒.๒.๑) ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square Statistics: χ2) เป็นค่าสถิติที่ใช้
ทดสอบความกลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ถ้าค่าสถิติไคสแควร์มีค่าสูงมาก 
และมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่าฟังก์ชั่นความกลมกลืนมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญ ทาง
สถิติ หรืออีกนัยหนึ่งคือ โมเดลตามสมมติฐานยังไม่กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งผู้วิจัยต้อง
ด าเนินการปรับโมเดลต่อไปจนเมื่อค่าสถิติไคสแควร์มีค่าต่ าและไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ จึงแสดงว่า
โมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ 

(χ2 /df) ซึ่งควรมีค่าน้อยกว่า ๒๑๓ และค่า Chi-Square test ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p<๐.๐๕)๑๔ 
๒.๒.๒) ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล (Goodness of Fit Index: GFI) 

และค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) จะ

                                           
๑๒ Rensis A.  Likert, New Patterns of Management, ( New York:  McGraw- Hill Book 

Company Inc., 1961), pp. 166-169.  
๑๓ Bollen, K.A. , Structural Equation woth Latent Variables, (New York:  Wliey, 1989) , 

p. 278. 
๑๔ Diamantopoulos, A. & Siguaw, A.D., Introducing LISREL: A guide for the uninitiated, 

(London: Sage Publication, 2000), p. 83. 



๑๘๔ 

 

มีค่าอยู่ระหว่าง ๐ ถึง ๑ และถ้าค่า GFI และ AGFI ควรมีค่าสูงกว่า ๐.๙๐ และเข้าใกล้ ๑.๐๐ แสดงว่า
โมเดลการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์๑๕  

๒.๒.๓) ดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยก าลั งสองของส่วนที่ เหลือ 
(Standardized Root Mean Squared Residual: SRMR) แสดงขนาดของส่วนที่เหลือ และค่าเฉลี่ย
ของความคาดเคลื่อน (Root Mean Squared Residual: RMR) ควรมีค่าต่ ากว่าหรือเท่ากับ ๐.๐๕๑๖ 
จึงจะสรุปได้ว่าโมเดลการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๒.๒.๔) ดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความแตกต่างโดยประมาณ (Root 
Mean Squared Error of Approximation: RMSEA) เป็นค่าสถิติที่ได้มาจากการพิจารณาความ
สอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานมีความเที่ยงตรงนั้นไม่สอดคล้องกับความจริง และเมื่อเพ่ิม
พารามิเตอร์อิสระและค่าสถิติมีค่าลดลง เนื่องจากค่าสถิตินี้ขึ้นอยู่กับประชากรและชันของความอิสระ 
RMSEA ควรมีค่าต่ ากว่า ๐.๐๕ หรือไม่เกิน ๐.๐๘ ซึ่งแสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล้องดี
มากกับข้อมูลเชิงประจักษ์๑๗ 

๒.๒.๕) Q-Plot มีความชันมากกว่าเส้นในแนวทแยง (Slope>๑.๐๐)๑๘ 
๒.๓) การวิ เคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended 

Question) วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบ
บริบทน าเสนอเป็นความเรียงประกอบตาราง  

๓.๖.๒ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาเก็บให้เป็นระบบ ระเบียบ ให้

ความหมายกับข้อมูล จัดหมวดหมู่ ความหมายของข้อมูล วิเคราะห์และสรุปรวบรวมความหมาย  
ผู้วิจัยเลือกใช้ “การตรวจสอบสามเส้า (Triangulation)”๑๙ โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กัน 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์ สังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี 

                                           
๑๕ Kaplan, D. , Structural Equation Model:  foundation and extensions, ( Thousand 

Oake: Sage publications, 2000), p. 278.  
๑๖ Diamantopoulos, A. & Siguaw, A.D., Introducing LISREL: A guide for the uninitiated, 

p. 88. 
๑๗ Ibid., p. 85. 
๑๘ Joreskog, Karl G.  & Sorbom, LISREL 8 Structural Equation Modeling with the 

SIMPLIS Command Language, (Chicago: Scientific Software International, 1996), pp. 110-111. 
๑๙ Denzin, Norman K. , and Yvonna S.  Lincoln, Handbook of Qualitative Research, 

(Thousand Oaks, Calif: Sage Publications, 2000), p. 391. 



๑๘๕ 

 

ผลการวิจัย และน าข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาแล้ว แม้จะมาจากแหล่งที่แตกต่างกันทั้งเวลา สถานที่ 
และบุคคล เพ่ือที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการน าไปวิเคราะห์ ซึ่งมี ๔ องค์ประกอบ  

๑) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการพิจารณา
ตรวจสอบโดยการใช้ความหลากหลายของแหล่งข้อมูลทั้งในเชิงเวลา ระยะทาง สถานที่ และบุคคล  

๒) การตรวจสอบสามเส้าด้านนักวิจัย (Investigator Triangulation) เป็นการ
พิจารณาตรวจสอบโดยการใช้ผู้วิจัยที่ต่างกัน เพ่ือได้ข้อมูลที่แตกต่างกัน 

๓) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) เป็นการพิจารณา
ตรวจสอบโดยการใช้หลายมุมมองในการแปลความหมาย หากผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างจากเดิมจะ
ท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกัน 

๔) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Methodological 
Triangulation) เป็นการใช้การเลือกใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่อง
เดียวกัน  

 จากองค์ประกอบข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสามารถท าการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าได้ ๔ วิธี
คือ  

๑) การตรวจสอบความถูกต้องโดยเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่ง ได้แก่
ด้านองค์กรภาครัฐท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย ด้านนักวิชาการ หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ด้านผู้น า
ชุมชนและปราชญ์ท้องถิ่น ด้านผู้ประกอบการท่องเที่ยวและภาคีเครือข่าย และประชาชน เช่น ผู้แทน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ นักวิจัยด้านการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ผู้แทนส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนชุมชนหรือ
ปราชญ์ท้องถิ่นบ้านซับตะเคียน ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า ผู้ประกอบการท่องเที่ยวหรือภาคี
เครือข่ายบ้านซับตะเคียน ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า และประชาชนบ้านหนองโพใต้ ต าบลหนอง
โพ อ าเภอตาคลี เป็นต้น 

 ๒) การเปรียบเทียบจากการใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลาย ๆ วิธี ได้แก่ การ
ทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้เสียกับการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในบริบทระหว่างที่นักวิจัยลง
พ้ืนที่ศึกษา และการสนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญ 

๓) การตรวจสอบความถูกต้องจากแนวคิด ทฤษฎี โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ 
ท าให้มองปัญหาได้หลายมุมมอง เพ่ือน าผลที่ได้มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนจากคณาอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และคณะกรรมการ



๑๘๖ 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่ละคนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยตรวจสอบ และให้ค าแนะน าได้เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่อง
ของแนวคิด ทฤษฎี และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

๔) การเปรียบเทียบจากความคิดเห็นของนักวิชาการ และนักวิจัยหลายคน ได้แก่
ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียในการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ นักวิจัยและ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่องสัมพันธ์กัน ความคิดเห็นจากเอกสารที่นักวิจัยได้จัดท าจากการ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาวิจัย ความคิดเห็นจากคณะกรรมการที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ยังเป็นการขยายมุมมอง อุดช่องว่างหรือจุดอ่อนในเรื่องอคติความล า เอียงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการท างานเพียงล าพังผู้วิจัยเพียงคนเดียว ท าให้เห็นความสอดคล้องกันหรือความขัดแย้ง
ของความคิดเห็นของนักวิจัยแต่ละคนได้ 

๓.๖.๓ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสนทนำกลุ่ม 
๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของแบบประเมินผลตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยการตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
และการใช้ประโยชน์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือศึกษาลักษณะและการแจกแจงของตัว
แปรทีใ่ช้ในการวิจัย 

๒) การวิเคราะห์เนื้อหา และตีความจากการเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา และต่อยอด 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจะไม่ใช้สถิติช่วยในการวิเคราะห์ แต่จะใช้แนวคิดทฤษฎีเป็น
กรอบในการวิเคราะห์ ของการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มโดยวิธีการหลักที่ใช้มี ๒ วิธี คือ  

๑) การวิ เคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis)  ซึ่ ง ได้จากการศึกษาเอกสาร 
(Document Research) จากกรอบความคิดหรือทฤษฎีที่เพ่ือการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้ลึกซึ้งและ
สร้างข้อสรุปที่หนักแน่น 

๒) การตีความ (Interpretation) ซึ่งได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ที่ได้จด
บันทึกไว้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น  

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participation Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) ผู้วิจัยจะน าค าตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมด ๒๗ รูป/คน และการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด ๘ รูป/คน มาสรุปประเด็นเชิง
เนื้อหาในภาพรวมโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามข้อค าถามในแต่ละตอนของแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ และขอบเขตของเนื้อหาการวิจัย 



บทท่ี ๔ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
นครสวรรค์” ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methods 
Research) ด้วยการตั้งค าถามการวิจัยเชิงปริมาณ และการตอบค าถามวิจัย พร้อมตรวจสอบความตรง
ของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้น น าผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง ทางอ้อมระหว่างตัว
แปรในโมเดล มาวิเคราะห์ความสอดคล้องของปัจจัยเชิงสาเหตุการจัดการท่อง เที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์กับข้อมูล เชิงประจักษ์  และใช้วิธีการวิจัย เชิ งคุณภาพเ พ่ืออธิบายผลการวิจัย  
เชิงปริมาณ (Qualitative Method to Explain Quantitative Results) มาเสริมเติมเต็มให้ ได้
ค าตอบที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จาก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงาน และภาคประชา
สังคมจากนั้นน ามาสังเคราะห์เป็นตัวแบบจ าลองเพ่ือน าไปพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยว จ านวน 
๘ รูป/คน ทั้งนี้ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น ๕ ตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๔.๑ การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

๔.๒ การวิเคราะห์ความสอดคล้องของปัจจัยเชิงสาเหตุการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
เชิงสร้างสรรค์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๔.๓ การสังเคราะห์ตัวแบบจ าลองการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
นครสวรรค์ 

๔.๔ การพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ 

๔.๕ องค์ความรู้จากการวิจัย 

 

 

 



๑๘๘ 

 

๔.๑ การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

จากการส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างจากหมู่บ้านเป้าหมายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลาก (Lottery) ได้จ านวน ๕ 
หมู่บ้านเป้าหมาย ประกอบด้วย ๑) บ้านวังหยวก หมู่ที่ ๒ ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ ๒) 
บ้านท่าเตียนสามัคคี หมู่ที่ ๑๔ ต าบลท่าไม้ อ าเภอชุมแสง ๓) บ้านหนองโพใต้ หมู่ที่ ๑ ต าบลหนองโพ 
อ าเภอตาคลี ๔) บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ ๑๑ ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า และ ๕) บ้านดงแม่นาง
เมือง หมู่ที่ ๑๐ ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย แจกแบบสอบถาม จ านวน ๕๐๐ ฉบับ ผลการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.๑ จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

(n= ๕๐๐) 

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ  

ชาย 
หญิง 

 
๒๕๗ 
๒๔๓ 

 
๕๑.๔๐ 
๔๘.๖๐ 

    

 รวม ๕๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
    

อาย ุ  
๑๘-๓๐ ปี  
๓๑-๔๐ ปี  
๔๑-๕๐ ปี  
มากกว่า ๕๐ ปีขึ้นไป   

 
๑๘๒ 
๙๒ 
๘๔ 

๑๔๒ 

 
๓๖.๔๐ 
๑๘.๔๐ 
๑๖.๘๐ 
๒๘.๔๐ 

    

 รวม ๕๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
    

ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษา หรือต่ ากว่า 

มัธยมศึกษา 
ปริญญาตรี  
สูงกว่าปริญญาตรี 

๙๙ 
๑๑๓ 
๒๔๗ 
๔๑ 

๑๙.๘๐ 
๒๒.๖๐ 
๔๙.๔๐ 
๘.๒๐ 

    

 รวม ๕๐๐ ๑๐๐.๐๐ 



๑๘๙ 

 

ตารางท่ี ๔.๑ จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (ต่อ) 

(n= ๕๐๐) 

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
อาชีพ   
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

พนักงานบริษัทเอกชน  
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว  
เกษตรกร  

๕๕ 
๓๒ 

๒๐๐ 
๘๙ 

๑๒๔ 

๑๑.๐๐ 
๖.๔๐ 

๔๐.๐๐ 
๑๗.๘๐ 
๒๔.๘๐ 

    

 รวม ๕๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
   
รายได้ต่อเดือน   
 ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท  

๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท  
๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท  
มากกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท  

๑๗๗ 
๒๓๓ 
๗๘ 
๑๒ 

๓๕.๔๐ 
๔๖.๖๐ 
๑๕.๖๐ 
๒.๔๐ 

    

 รวม ๕๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
    

 

จากตารางที่ ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกได้ดังนี้ 

เพศ พบว่า เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพศชาย จ านวน ๒๕๗ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๕๑.๔๐ และเพศหญิง จ านวน ๒๔๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๐ 

อายุ พบว่า อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ๑๘-๓๐ ปี จ านวน ๑๘๒ ราย คิด
เป็นร้อยละ ๓๖.๔๐ รองลงมาคือ มากกว่า ๕๐ ปีขึ้นไป จ านวน ๑๔๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๐ 
และน้อยที่สุดคือ ๔๑-๕๐ ปี จ านวน ๘๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๐ 

ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ คือ ปริญญา
ตรี จ านวน ๒๔๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔๐ รองลงมาคือ มัธยมศึกษา จ านวน ๑๑๓ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๒๒.๖๐ และน้อยที่สุดคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๔๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๐ 



๑๙๐ 

 

อาชีพ พบว่า อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ คือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 
๒๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ รองลงมาคือ เกษตรกร จ านวน ๑๒๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๐ 
และน้อยที่สุดคือ พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน ๓๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๐  

รายได้ พบว่า รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ คือ ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท  
จ านวน ๒๓๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๐ รองลงมาคือ ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๗๗ ราย คิด
เป็นร้อยละ ๓๕.๔๐ และน้อยที่สุดคือ มากกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๐ 

สรุปวิเคราะห์ คนกลุ่มอายุระหว่าง ๑๘-๓๐ ปีทั้งเพศชายและหญิงถือเป็นก าลังส าคัญใน
การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในการน าเอาความรู้ ความสามารถ ความตระหนักในคุณค่า
ของทรัพยากรการท่องเที่ยว เข้ามามีส่วนร่วมกับคนในชุมชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในภูมิปัญญา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนเพ่ือสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
เกิดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวอันจะน าพารายได้เข้ามาสู่ชุมชนให้มีความอยู่ดี กินดีและมีสุข 

๔.๒ การวิเคราะห์ความสอดคล้องของปัจจัยเชิงสาเหตุการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เชิงสร้างสรรค์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

การน าเสนอผลการวิจัยในข้อนี้เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ ๑ เพ่ือ
วิเคราะห์ความสอดคล้องของปัจจัยเชิงสาเหตุการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์กับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ และการตอบค าถามวิจัย พร้อมตรวจสอบความตรงของ
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้น น าผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง ทางอ้อมระหว่างตัว
แปรในโมเดล มาวิเคราะห์ความสอดคล้องของปัจจัยเชิงสาเหตุการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
เชิงสร้างสรรค์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัยพบว่า 

๔.๒.๑ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจัย 

เพ่ือให้การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้ก าหนด
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้แทนตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติ 
  หมายถึง    ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 

 S.D. หมายถึง   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Coefficient of Variation) 
 Max หมายถึง    ค่าสูงสุด (Maximum) 
 Min หมายถึง    ค่าต่ าสุด (Minimum) 
 Sk หมายถึง   ค่าความเบ้ (Skewness) 



๑๙๑ 

 

 Ku หมายถึง    ค่าความโด่ง (Kurtosis) 
 C.V. หมายถึง    ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of Variation) 

 2 หมายถึง    ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิติไค-สแควร์ 
 df หมายถึง    องศาอิสระ (Degree of Freedom) 
 p หมายถึง    ระดับนัยส าคัญ (Significant) 
 TE หมายถึง    ขนาดอิทธิพลรวม (Total Effect) 
 ID หมายถึง    ขนาดอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) 
 DE หมายถึง    ขนาดอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) 
 R หมายถึง    ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
 R2 หมายถึง    สัมประสิทธิ์การท านาย (Coefficient of Determination) 
 GFI หมายถึง    ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index)  
 AGFI หมายถึง    ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว  
    (Adjusted Goodness of Fit Index)  
 RMR หมายถึง    ค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ  
    (Root Mean Squared Residual) 
 RMSEA หมายถึง  ดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความแตกต่างโดยประมาณ 
    (Root Mean Squared Error of Approximation) 

๒) สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปรแฝง 
PART  หมายถึง  การมีส่วนร่วม 
TOUR  หมายถึง  ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
MARK  หมายถึง  การตลาด 
MANA  หมายถึง  การบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาท ๔ 
CREA  หมายถึง  การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
๓) สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปรสังเกตได้ 
PART1   หมายถึง    การร่วมท า 
PART2  หมายถึง    การร่วมรับผลประโยชน์ 
PART3  หมายถึง    การร่วมวางแผน 
PART4  หมายถึง    การร่วมคิด 
TOUR1  หมายถึง    สิ่งอ านวยความสะดวก 
TOUR2  หมายถึง    กิจกรรม 



๑๙๒ 

 

TOUR3  หมายถึง    สิ่งดึงดูดใจ 
TOUR4  หมายถึง    พ้ืนที ่
MARK1  หมายถึง    ช่องทางการสื่อสาร 
MARK2  หมายถึง    เครือข่าย 
MARK3  หมายถึง    การประชาสัมพันธ์ 
MANA1  หมายถึง    การเชื่อม่ันต่อสิ่งที่ท า 
MANA2  หมายถึง    การมีความเพียร ความมุ่งม่ัน ทุ่มเทต่องานที่ท า 
MANA3  หมายถึง    การมีใจที่จดจ่อ และรับผิดชอบต่องานที่ท า 
MANA4  หมายถึง    การทบทวนในสิ่งที่ได้คิด ได้ท ามา 
CREA1  หมายถึง    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม  
CREA2  หมายถึง    การมีประสบการณ์ตรงในพ้ืนที่ท่องเที่ยว  
CREA3  หมายถึง    การชื่นชม และเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่  
CREA4  หมายถึง    การเรียนรู้สิ่งใหม่  

๔.๒.๒ ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรสังเกตได้ในตัวแบบจ าลองการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ 

ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ใช้ในโมเดล มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด ๑๙ ตัวแปร 
ที่ใช้วัดตัวแปรแฝง ๕ ตัวแปร คือ ๑) การมีส่วนร่วม (PART) ๒) ทรัพยากรการท่องเที่ยว (TOUR) ๓) 
การตลาด (MARK) ๔) การบริหารจัดการ (MANA) และ ๕) การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ (CREA) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาลักษณะการกระจายและการแจกแจงของตัวแปร
สังเกตได้แต่ละตัว ค่าสถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนต่ าสุด (Min) 
คะแนนสูงสุด (Max) สัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ค่าความเบ้ (Sk) และค่าความโด่ง (Ku) โดยแยก
วิเคราะห์ผลแต่ละตัวแปรดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๓ 

 

ตารางท่ี ๔.๒ ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่แสดงอิทธิพล
ของตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ 

(n= ๕๐๐) 

ตัวแปร 

 

ระดับ S.D. Min Max C.V. Sk Ku 
 

PART ๓.๔๖ มาก ๐.๘๐ ๑.๖๕ ๕.๐๐ ๒๓.๑๒ -๐.๔๑ -๐.๕๑ 
PART1 ๓.๖๒ มาก ๐.๘๙ ๑.๖๐ ๕.๐๐ ๒๔.๕๙ -๐.๔๔ -๐.๖๒ 
PART2 ๓.๕๑ มาก ๐.๘๓ ๒.๐๐ ๕.๐๐ ๒๓.๖๕ -๐.๑๓ -๐.๙๓ 
PART3 ๓.๓๙ ปาน

กลาง 
๐.๙๓ ๑.๔๐ ๕.๐๐ ๒๗.๔๓ -๐.๔๐ -๐.๖๘ 

PART4 ๓.๕๕ มาก ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕.๐๐ ๒๘.๑๗ -๐.๘๕ ๐.๔๖ 
         
TOUR ๓.๖๕ มาก ๐.๗๒ ๑.๕๕ ๕.๐๐ ๑๙.๗๓ -๐.๒๐ ๐.๐๒ 
TOUR1 ๓.๔๘ มาก ๐.๗๙ ๑.๐๐ ๕.๐๐ ๒๒.๗๐ -๐.๓๘ ๐.๓๕ 
TOUR2 ๓.๗๐ มาก ๐.๗๗ ๑.๘๐ ๕.๐๐ ๒๐.๘๑ -๐.๑๙ -๐.๓๔ 
TOUR3 ๓.๗๖ มาก ๐.๗๔ ๒.๐๐ ๕.๐๐ ๑๙.๖๘ -๐.-๑๓ -๐.๓๗ 
TOUR4 ๓.๖๗ มาก ๐.๘๐ ๑.๔๐ ๕.๐๐ ๒๑.๘๐ -๐.๐๘ -๐.๒๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARK ๓.๔๖ มาก ๐.๗๙ ๑.๐๘ ๕.๐๐ ๒๒.๘๓ -๐.๓๔ ๐.๓๒ 
MARK1 ๓.๓๗ ปาน

กลาง 
๐.๘๓ ๑.๐๐ ๕.๐๐ ๒๔.๖๓ -๐.๔๔ ๐.๖๑ 

MARK2 ๓.๖๒ มาก ๐.๗๘ ๑.๒๕ ๕.๐๐ ๒๑.๕๕ -๐.๓๘ ๐.๓๙ 
MARK3 ๓.๔๐ ปาน

กลาง 
๐.๙๒ ๑.๐๐ ๕.๐๐ ๒๗.๐๖ -๐.๒๑ -๐.๕๓ 

         

MANA ๓.๗๕ มาก ๐.๗๔ ๒.๒๕ ๕.๐๐ ๑๙.๗๓ -๐.๒๑ -๐.๘๔ 
MANA1 ๓.๖๓ มาก ๐.๗๘ ๒.๔๐ ๕.๐๐ ๒๑.๔๙ ๐.๐๙ -๑.๐๔ 
MANA2 ๓.๘๓ มาก ๐.๗๔ ๒.๒๐ ๕.๐๐ ๑๙.๓๒ -๐.๒๓ -๐.๖๓ 
MANA3 ๓.๗๗ มาก ๐.๘๓ ๑.๖๐ ๕.๐๐ ๒๒.๐๒ -๐.๓๒ -๐.๔๒ 
MANA4 ๓.๗๘ มาก ๐.๘๔ ๒.๐๐ ๕.๐๐ ๒๒.๒๒ -๐.๑๘ -๐.๗๖ 
         
CREA ๓.๘๘ มาก ๐.๖๗ ๒.๐๐ ๕.๐๐ ๑๗.๒๖ -๐.๔๔ -๐.๑๒ 
CREA1 ๓.๗๕ มาก ๐.๘๓ ๒.๐๐ ๕.๐๐ ๒๒.๑๓ -๐.๑๕ -๐.๘๔ 
CREA2 ๓.๙๕ มาก ๐.๗๗ ๑.๐๐ ๕.๐๐ ๑๙.๔๙ -๑.๐๒ ๒.๑๔ 
CREA3 ๓.๙๗ มาก ๐.๗๔ ๒.๐๐ ๕.๐๐ ๑๘.๖๔ -๐.๖๐ -๐.๓๑ 
CREA4 ๓.๘๔ มาก ๐.๗๑ ๑.๘๐ ๕.๐๐ ๑๘.๔๙ -๐.๓๑ -๐.๔๗ 

 

 

 

  



๑๙๔ 

 

จากตารางที่ ๔.๒  ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ที่แสดงอิทธิพลของตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า  

เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วม (PART) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =๓.๔๖) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การร่วมท า (PART1) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๓.๖๒) รองลงมา คือ การ
ร่วมคิด (PART4) ( =๓.๕๕) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การร่วมวางแผน (PART3) ( =๓.๓๙) 
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก 
โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๒๓.๖๕-๒๘.๑๗ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปร
ทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะต่ า
กว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งน้อยกว่า ๐) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการกระจายของข้อมูลมาก 

เมื่อพิจารณาทรัพยากรการท่องเที่ยว (TOUR) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =
๓.๖๕) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สิ่งดึงดูดใจ (TOUR3) ( =๓.๗๖) รองลงมา คือ กิจกรรม 
(TOUR2) ( =๓.๗๐) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สิ่งอ านวยความสะดวก (TOUR1) ( =๓.๔๘) เมื่อ
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก 
โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๙.๖๘-๒๒.๗๐ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปร
ทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะต่ า
กว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งน้อยกว่า ๐) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการกระจายของข้อมูลมาก 

เมื่อพิจารณาการตลาด (MARK) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =๓.๖๕) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เครือข่าย (MARK2) ( =๓.๖๒) รองลงมา คือ การประชาสัมพันธ์ 
(MARK3) ( =๓.๔๐) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ช่องทางการสื่อสาร (MARK1) ( =๓.๓๗) เมื่อ
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก 
โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๒๑.๕๕-๒๗.๐๖ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปร
ทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะสูง
กว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า ๐) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการกระจายของข้อมูลน้อย 

เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการ (MANA) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =๓.๗๕) 
ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีใจที่จดจ่อ และรับผิดชอบต่องานที่ท า (MANA3) ( =
๓.๘๓) รองลงมา คือ การทบทวนในสิ่งที่ได้คิด ได้ท ามา (MANA4) ( =๓.๗๘) และค่าเฉลี่ยน้อย



๑๙๕ 

 

ที่สุด คือ การเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ท า (MANA1) ( =๓.๖๓) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย 
(C.V.) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๙.๓๒-
๒๒.๒๒ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้
ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง 
(Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะต่ ากว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งน้อยกว่า 
๐) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการกระจายของข้อมูลมาก 

เมื่อพิจารณาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (CREA) พบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( =๓.๘๘) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การชื่นชม และเข้าใจจิตวิญญาณของ
พ้ืนที่ (สัมผัส) (CREA3) ( =๓.๙๗) รองลงมา คือ การมีประสบการณ์ตรงในพื้นที่ท่องเที่ยว (เข้าถึง) 
(CREA2) ( =๓.๙๕) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (เรียนรู้) 
(CREA1) ( =๓.๗๕) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมี
การกระจายไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๘.๔๙-๒๒.๑๓ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) 
ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูล
ของตัวแปรทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจก
แจงของข้อมูลในลักษณะต่ ากว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งน้อยกว่า ๐) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการ
กระจายของข้อมูลมาก 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ใน ๔ ด้าน 
ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม (PART) ทรัพยากรการท่องเที่ยว (TOUR) การตลาด (MARK) และการ
บริหารจัดการตามหลักอิทธิบาท ๔ (MANA) และตัวแปรการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
(CREA) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๖ 

 

๑) การมีส่วนร่วม (PART) 

ตารางท่ี ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านการมีส่วนร่วม (PART) 

(n = ๕๐๐) 

 
ด้านการมีส่วนร่วม (Participation) 

ระดับความคิดเห็น 
   S.D. แปลผล 

 การร่วมท า (PART1)    
๑. การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทางด้านทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวแก่ชุมชน เช่น เงิน วัสดุอุปกรณ์ 
 

๓.๗๐ 
 

๐.๙๖ 
 

มาก 
๒. การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของ

ชุมชน 
 

๓.๗๒ 
 

๐.๙๐ 
 

มาก 
๓. การมีส่วนร่วมในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการ

ด าเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 
 

๓.๔๘ 
 

๑.๑๐ 
 

มาก 
๔. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน หรือกิจกรรมของชุมชน ๓.๖๗ ๐.๙๗ มาก 
๕. การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

แก่ชุมชน 
 

๓.๕๓ 
 

๑.๑๔ 
 

มาก 
 รวม ๓.๔๖ ๐.๘๐ มาก 
     
 การร่วมในการรับผลประโยชน์ (PART2)    

๑. ท่านได้รับความสะดวก สบายจากการบริการของภาครัฐใน
ชุมชน 

 
๓.๗๑ 

 
๑.๐๔ 

 
มาก 

๒. ท่านได้รับประโยชน์จากการปรับปรุง การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา 
อินเตอร์เน็ท 

 
 

๓.๗๕ 

 
 

๑.๐๑ 

 
 

มาก 
๓. การมีรายได้จากการท่องเที่ยวของชุมชน เช่น การบริการที่พัก 

บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 

๓.๐๙ 

 

๑.๑๑ 
 

ปานกลาง 
     

 



๑๙๗ 

 

ตารางท่ี ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านการมีส่วนร่วม (PART) (ต่อ) 

(n = ๕๐๐) 

 
ด้านการมีส่วนร่วม (Participation) 

ระดับความคิดเห็น 
   S.D. แปลผล 

 การร่วมในการรับผลประโยชน์ (PART2)    
๔. การมีส่วนร่วมในการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน เช่น ของที่ระลึก ๓.๓๕ ๑.๑๗ ปานกลาง 
๕. การมีความพอใจในสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการมี

กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน 
 

๓.๗๓ 
 

๐.๘๐ 
 

มาก 
 รวม ๓.๕๑ ๐.๘๓ มาก 
     
 การร่วมวางแผน (PART3)    

๑. การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชน ๓.๔๖ ๑.๐๒ มาก 
๒. การมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรม

ท่องเที่ยวในชุมชน 
 

๓.๓๖ 
 

๑.๑๓ 
 

ปานกลาง 
๓. การมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาชุมชน 

หรือสนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน 
 

๓.๔๘ 
 

๐.๙๗ 
 

มาก 
๔. การมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ ระเบียบ กฎเกณฑ์ในการใช้

ทรัพยากรทางการทางธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรม 
๓.๔๑ ๑.๑๖ มาก 

๕. การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลความส าเร็จของ
กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน 

 
๓.๓๔ 

 
๑.๐๙ 

 
ปานกลาง 

 รวม ๓.๓๙ ๐.๙๓ ปานกลาง 
     

 การร่วมคิด (PART4)    
๑. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม

ท่องเที่ยวในชุมชน 
 

๓.๕๘ 
 

๑.๐๐ 
 

มาก 
๒. การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะในที่ประชุมเกี่ยวกับกิจกรรม

ท่องเที่ยวในชุมชน 
 

๓.๕๘ 
 

๑.๐๘ 
 

มาก 
๓. การมีส่วนร่วมในการวางกฎ ระเบียบของชุมชนเกี่ยวกับ

กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน 
 

๓.๕๓ 
 

๑.๑๐ 
 

มาก 



๑๙๘ 

 

ตารางท่ี ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านการมีส่วนร่วม (PART) (ต่อ) 

(n = ๕๐๐) 

 
ด้านการมีส่วนร่วม (Participation) 

ระดับความคิดเห็น 
   S.D. แปลผล 

 การร่วมคิด (PART4)    
๔. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในที่ประชุมเกี่ยวกับกิจกรรม

ท่องเที่ยวในชุมชน 

 

๓.๖๖ 

 

๑.๐๔ 
 

มาก 

๕. การมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นในที่ประชุมเพ่ือน าไปสู่
การด าเนินกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน 

 
๓.๕๓ 

 
๑.๑๓ 

 
มาก 

 รวม ๓.๕๕ ๑.๐๐ มาก 
     

 รวมทั้งหมด ๓.๔๖ ๐.๘๐ มาก 

 

จากตารางท่ี ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านการมีส่วนร่วม (PART) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (   = 
๓.๔๖) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก แต่มีเพียงการร่วมวางแผน อยู่ในระดับ
ปานกลาง (  = ๓.๓๙) ผลการวิจัย พบว่า 

ด้านการร่วมท า (PART1) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๔๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของชุมชน มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด (
  = ๓.๗๒) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวแก่ชุมชน 
เช่น เงิน วัสดุอุปกรณ์ (  = ๓.๘๐) และต่ าท่ีสุดคือ มีส่วนร่วมในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ในการด าเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยว (  = ๓.๔๘) 

ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ (PART2) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (   = ๓.๕๑) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การได้รับประโยชน์จากการปรับปรุง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่ง
อ านวยความสะดวก เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ทมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด (   = ๓.๗๕) 
รองลงมาคือ การมีความพอใจในสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการมีกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน (  = 
๓.๗๓) และต่ าที่สุดคือ การมีรายได้จากการท่องเที่ยวของชุมชน เช่น การบริการที่พัก บริการอาหาร
และเครื่องดื่ม (  = ๓.๐๓) 



๑๙๙ 

 

ด้านการร่วมวางแผน (PART3) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = ๓.๓๙) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด (   = ๓.๔๘) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวแก่ชุมชน เช่น เงิน วัสดุอุปกรณ์ (   = ๓.๔๖) และต่ าที่สุด
คือ การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน (  = ๓.๓๔) 

ด้านการร่วมคิด (PART4) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๕๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในที่ประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนมีระดับความ
คิดเห็นสูงที่สุด (  = ๓.๖๖) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะในที่ประชุมเกี่ยวกับกิจกรรม
ท่องเที่ยวในชุมชน (  = ๓.๕๘, S.D.=๑.๐๘) และต่ าที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็น
ในที่ประชุมเพ่ือน าไปสู่การด าเนินกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน (  = ๓.๕๓, S.D.=๑.๑๓) 

๒) ทรัพยากรการท่องเที่ยว (TOUR) 

ตารางท่ี ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว (TOUR) 

(n = ๕๐๐) 

 
ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resources) 

ระดับความคิดเห็น 
   S.D. แปลผล 

 สิ่งอ านวยความสะดวก (TOUR1)    
๑. ชุมชนมีร้านอาหารราคาเหมาะสมส าหรับบริการนักท่องเที่ยว ๓.๔๑ ๐.๙๘ มาก 
๒. ชุมชนมีห้องน้ าสะอาดบริการอย่างเพียงพอเพ่ือบริการ

นักท่องเที่ยว 
 

๓.๔๐ 
 

๑.๐๓ 
 

ปานกลาง 
๓. ชุมชนมีที่พักราคาเหมาะสมส าหรับบริการนักท่องเที่ยว  

๓.๒๙ 
 

๑.๐๘ 
 

ปานกลาง 
๔. ชุมชนมีถนนหนทางที่สะดวกและเชื่อมโยงไปยังแหล่ง

ท่องเที่ยวอื่น ๆ 
 

๓.๙๑ 
 

๐.๙๗ 
 

มาก 
๕. ชุมชนมีศูนย์ข้อมูลให้บริการนักท่องเที่ยว ๓.๔๐ ๑.๑๒ ปานกลาง 

 รวม ๓.๔๘ ๐.๗๙ มาก 
     

 

 



๒๐๐ 

 

ตารางท่ี ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว (TOUR) (ต่อ) 

(n = ๕๐๐) 

 
ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resources) 

ระดับความคิดเห็น 
   S.D. แปลผล 

 กิจกรรม (TOUR2)    
๑. ชุมชนมีกิจกรรมในการส่งเสริมและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ๓.๕๒ ๑.๐๕ มาก 
๒. ชุมชนมีการปลูกจิตส านึกเพ่ือก่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรมและกฎหมาย 
 

๓.๘๓ 
 

๐.๙๓ 
 

มาก 
๓. ชุมชนมีข้อบังคับในการจัดกิจกรรมที่ 

ไม่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ และวิถีชีวิตของชุมชน 
 

๓.๗๙ 
 

๑.๐๐ 
 

มาก 
๔. ชุมชนมีกิจกรรมที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความสุขแก่

นักท่องเที่ยว 
 

๓.๗๒ 
 

๐.๘๖ 
 

มาก 
๕. ชุมชนมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ เกิดจากการผลักดันทาง

ความคิดเห็นร่วมกันของคนชุมชน 
 

๓.๖๕ 
 

๐.๙๕ 
 

มาก 
 รวม ๓.๗๐ ๐.๗๗ มาก 
     
 สิ่งดึงดูดใจ (TOUR3)    

๑. ชุมชนยังคงอนุรักษ์ และรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ตนเอง 

 
๓.๙๐ 

 
๐.๗๕ 

 
มาก 

๒. ชุมชนมีการสืบทอดภูมิปัญญา และองค์ความรู้ท้องถิ่น เช่น 
การท าอาหาร ศิลปหัตถกรรม 

 
๓.๗๓ 

 
๐.๗๔ 

 
มาก 

๓. ชุมชนมีการเรียนรู้วิถีชีวิต และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวร่วม
ท ากิจกรรมกับคนชุมชน 

 
๓.๘๘ 

 
๐.๙๕ 

 
มาก 

๔. ชุมชนมีอุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งอ านวยความสะดวก และมี
ความเป็นอารยะ (สากล) 

 
๓.๖๐ 

 
๐.๙๑ 

 
มาก 

๕. ชุมชนมีการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จนเป็น
ที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว 

 
๓.๖๗ 

 
๑.๐๑ 

 
มาก 

 รวม ๓.๗๖ ๐.๗๔ มาก 
     



๒๐๑ 

 

ตารางท่ี ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว (TOUR) (ต่อ) 

(n = ๕๐๐) 

 
ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resources) 

ระดับความคิดเห็น 
   S.D. แปลผล 

 พื้นที่ (TOUR4)    
๑. ชุมชนมีการจัดภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมแก่การ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

๓.๘๕ 
 

๐.๘๙ 
 

มาก 
๒. ชุมชนมีการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้

สามารถดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว 
 

๓.๕๘ 
 

๐.๘๑ 
 

มาก 
๓. ชุมชนมีการพัฒนา และปรับปรุงบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

๓.๕๖ 
 

๑.๐๖ 
 

มาก 
๔. ชุมชนมีการก าหนดข้อบังคับตามแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้

นักท่องเที่ยวปฏิบัติตาม 
 

๓.๖๘ 
 

๐.๘๙ 
 

มาก 
๕. ชุมชนมีระบบการจัดการดูแลความปลอดภัยของแหล่ง

ท่องเที่ยว เช่น ป้อมต ารวจ, อาสาสมัครชุมชน 
 

๓.๖๗ 
 

๐.๙๒ 
 

มาก 
 รวม ๓.๖๗ ๐.๘๐ มาก 
 รวมทั้งหมด ๓.๖๕ ๐.๗๒ มาก 

 

จากตารางท่ี ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว (TOUR) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (  = ๓.๖๕) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการวิจัย พบว่า 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (TOUR1) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (   = ๓.๔๖) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ชุมชนมีที่พักราคาเหมาะสมส าหรับบริการนักท่องเที่ยว มีระดับความ
คิดเห็นสูงที่สุด (   = ๓.๙๑) รองลงมาคือ ชุมชนมีร้านอาหารราคาเหมาะสมส าหรับบริการ
นักท่องเที่ยว (  = ๓.๔๑) และต่ าที่สุดคือ ชุมชนมีที่พักราคาเหมาะสมส าหรับบริการนักท่องเที่ยว (
  = ๓.๒๙) 

ด้านกิจกรรม (TOUR2) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (   = ๓.๗๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ชุมชนมีการปลูกจิตส านึกเพ่ือก่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและกฎหมายมี



๒๐๒ 

 

ระดับความคิดเห็นสูงที่สุด (   = ๓.๘๓) รองลงมาคือ ชุมชนมีข้อบังคับในการจัดกิจกรรมที่ไม่ส่งผล
กระทบต่อพ้ืนที่ และวิถีชีวิตของชุมชน (   = ๓.๗๙) และต่ าที่สุดคือ ชุมชนมีกิจกรรมในการส่งเสริม
และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม (  = ๓.๕๒) 

ด้านสิ่งดึงดูดใจ (TOUR3) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๗๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ชุมชนยังคงอนุรักษ์ และรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด 
(  = ๓.๙๐) รองลงมาคือ ชุมชนมีการเรียนรู้วิถีชีวิต และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวร่วมท ากิจกรรม
กับคนชุมชน (  = ๓.๘๘) และต่ าที่สุดคือ ชุมชนมีอุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
และมีความเป็นอารยะ (สากล) (  = ๓.๖๐) 

ด้านพ้ืนที่ (TOUR4) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (   = ๓.๖๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ชุมชนมีการจัดภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยวมีระดับ
ความคิดเห็นสูงที่สุด (   = ๓.๘๕) รองลงมาคือ ชุมชนมีการก าหนดข้อบังคับตามแหล่งท่องเที่ยว
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตาม (   = ๓.๖๘) และต่ าที่สุดคือ ชุมชนมีการพัฒนา และปรับปรุงบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง (  = ๓.๕๖) 

๓) การตลาด (MARK) 

ตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านการตลาด (MARK) 

(n = ๕๐๐) 

 
ด้านการตลาด (MARKET) 

ระดับความคิดเห็น 
   S.D. แปลผล 

 ช่องทางการสื่อสาร (MARK1)    
๑. ชุมชนมีการด าเนินธุรกิจการให้บริการการท่องเที่ยว เช่น 

ร้านอาหาร ที่พัก รถยนต์เช่า 
 

๓.๒๖ 
 

๑.๑๖ 
 

ปานกลาง 
๒. ชุมชนมีการกระจายข่าวสาร/ข้อมูล เพ่ือการประชาสัมพันธ์แก่

นักท่องเที่ยว เช่น ป้ายบอกทาง 
 

๓.๖๔ 
 

๐.๙๐ 
 

มาก 
๓. ชุมชนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านสื่อต่าง ๆ 

เช่น วิทยุ อินเตอร์เน็ท หนังสือพิมพ์ 
 

๓.๓๑ 
 

๑.๐๙ 
 

ปานกลาง 
๔. ชุมชนเปิดกว้างเพ่ือการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และ

ชาวต่างชาติ 
 

๓.๒๗ 
 

๑.๐๓ 
 

ปานกลาง 
 รวม ๓.๓๗ ๐.๘๓ ปานกลาง 



๒๐๓ 

 

ตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านการตลาด (MARK) (ต่อ) 

(n = ๕๐๐) 

 
ด้านการตลาด (MARKET) 

ระดับความคิดเห็น 
   S.D. แปลผล 

 เครือข่าย (MARK2)    
๑. ชุมชนมีการประสานการท างานร่วมกันภายชุมชน และ

ระหว่างชุมชน 
 

๓.๕๙ 
 

๐.๗๗ 
 

มาก 
๒. ชุมชนมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเป็นประจ า ๓.๕๙ ๐.๘๘ มาก 
๓. ชุมชนมีการพัฒนากระบวนการท างานเป็นขั้นตอนมากขึ้น

กว่าเดิม 
 

๓.๖๔ 
 

๐.๙๑ 
 

มาก 
๔. ชุมชนมีท าความเข้าใจในเป้าหมายการท างานร่วมกันระหว่าง

ผู้น า และคนชุมชนอยู่เสมอ 
 

๓.๖๖ 
 

๐.๙๑ 
 

มาก 
 รวม ๓.๖๒ ๐.๗๘ มาก 
     
 การประชาสัมพันธ์ (MARK3)    

๑. ชุมชนมีการสร้างโอกาสในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการ
ท่องเที่ยว 

 
๓.๔๓ 

 
๐.๙๖ 

 
มาก 

๒. ชุมชนมีการวางแผน และการก าหนดกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการท่องเที่ยว 

 
๓.๕๐ 

 
๐.๙๗ 

 
มาก 

๓. ชุมชนมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมอ ๆ ๓.๔๓ ๑.๐๓ มาก 
๔. ชุมชนมีการประเมินผลการท างานด้านการประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยวทุก ๆ ๓ เดือน 
 

๓.๒๕ 
 

๐.๙๘ 
 

ปานกลาง 
 รวม ๓.๔๐ ๐.๙๒๔ ปานกลาง 
 รวมทั้งหมด ๓.๔๖ ๐.๗๙ มาก 

     

 

 

 



๒๐๔ 

 

จากตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านการตลาด (MARK) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (   = 
๓.๔๖) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย ช่องทางการ
สื่อสาร  (   = ๓.๓๗) และการประชาสัมพันธ์ (   = ๓.๔๐) และอยู่ในด้านมาก ๑ ด้าน คือ 
เครือข่าย (  = ๓.๖๒) ผลการวิจัย พบว่า 

ด้านช่องทางการสื่อสาร (MARK1) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (   = ๓.๓๗) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ชุมชนมีการกระจายข่าวสาร/ข้อมูล เพ่ือการประชาสัมพันธ์แก่
นักท่องเที่ยว เช่น ป้ายบอกทาง มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด (  = ๓.๖๔) รองลงมาคือ ชุมชนมีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ อินเตอร์เน็ท หนังสือพิมพ์ (  = ๓.๓๑) 
และต่ าท่ีสุดคือ ชุมชนมีการด าเนินธุรกิจการให้บริการการท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหาร ที่พัก รถยนต์เช่า 
(  = ๓.๒๖) 

ด้านเครือข่าย (MARK2) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๖๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ชุมชนมีท าความเข้าใจในเป้าหมายการท างานร่วมกันระหว่างผู้น า และคนชุมชนอยู่เสมอมี
ระดับความคิดเห็นสูงที่สุด (  = ๓.๖๖) รองลงมาคือ ชุมชนมีการพัฒนากระบวนการท างานเป็น
ขั้นตอนมากขึ้นกว่าเดิม (  = ๓.๖๔) และต่ าที่สุดคือ ชุมชนมีการประสานการท างานร่วมกันภาย
ชุมชน และระหว่างชุมชน (  = ๓.๕๒, S.D.=๐.๘๘) 

ด้านการประชาสัมพันธ์ (MARK3) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (   = ๓.๔๐) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ชุมชนมีการวางแผน และการก าหนดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ทางการท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด (  = ๓.๕๐) รองลงมาคือ ชุมชนมีการประชาสัมพันธ์
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมอ ๆ (  = ๓.๔๓, S.D.=๑.๐๓) และต่ าท่ีสุดคือ ชุมชนมีการประเมินผล
การท างานด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทุก ๆ ๓ เดือน (  = ๓.๒๕) 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๕ 

 

๔) การบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาท ๔ (MANA) 

ตารางท่ี ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านการบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาท ๔ (MANA) 

(n = ๕๐๐) 

 
การบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาท ๔ (Management) 

ระดับความคิดเห็น 
   S.D. แปลผล 

 การเชื่อม่ันต่อสิ่งที่ท า (MANA1)    
๑. การมีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนด้วย

ความสมัครใจ และมุ่งหวังในผลส าเร็จของงาน 
 

๓.๗๑ 
 

๒.๕๗ 
 

มาก 
๒. การมีความเต็มใจในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางการท่องเที่ยว

ชุมชน 
 

๓.๕๒ 
 

๐.๙๗ 
 

มาก 
๓. ท่านสมัครใจที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

อย่างสุดความสามารถ 
 

๓.๗๒ 
 

๐.๙๐ 
 

มาก 
๔. ท่านยินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกคนชุมชนเพ่ือน าไปสู่การ

พัฒนาการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น 
 

๓.๖๒ 
 

๐.๘๒ 
 

มาก 
๕. ท่านพอใจ และเต็มใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวชุมชนโดยไม่หวังผลตอบแทน 
 

๓.๖๙ 
 

๐.๘๒ 
 

มาก 
 รวม ๓.๖๓ ๐.๗๘ มาก 
     
 การมีความเพียร ความมุ่งม่ัน ทุ่มเทต่องานที่ท า (MANA2)    

๑. เมื่อได้รับมอบหมายภารกิจ หน้าที่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวการ
มีความเต็มใจและเต็มที่จะปฏิบัติหน้าที่ 

 
๓.๗๐ 

 
๐.๘๙ 

 
มาก 

๒. ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรชุมชน ท่านยังให้ความส าคัญและ
มุ่งม่ันพัฒนาอยู่เสมอ 

 
๓.๙๗ 

 
๐.๘๓ 

 
มาก 

๓. ท่านจะสนับสนุน ส่งเสริมในทุกกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่
ได้รับมอบหมายโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและไม่ละทิ้งงาน 

 
๓.๘๕ 

 
๐.๙๑ 

 
มาก 

     
     
     



๒๐๖ 

 

ตารางท่ี ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านการบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาท ๔ (MANA) 

(n = ๕๐๐) 

 
การบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาท ๔ (Management) 

ระดับความคิดเห็น 
   S.D. แปลผล 

 การมีความเพียร ความมุ่งม่ัน ทุ่มเทต่องานที่ท า (MANA2)    
๔. ไม่ว่าจะมีอุปสรรค ปัญหาอะไรเกิดข้ึน สิ่งที่ท่านให้ความส าคัญ

เหนือสิ่งอื่นใดคือ ความส าเร็จของงาน 
 

๓.๗๒ 
 

๐.๘๒ 
 

มาก 
๕. การมีความอดทนและตั้งใจฝึกฝน เพ่ือพัฒนาทักษะฝีมือให้เกิด

ความช านาญเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
 
 

๓.๙๑ 

 
 

๐.๘๓ 

 
 

มาก 
 รวม ๓.๘๓ ๐.๗๔ มาก 
     
 การมีใจที่จดจ่อ และรับผิดชอบต่องานที่ท า (MANA3)    

๑. การมีความมุ่งม่ันที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของชุมชนให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

 
๓.๖๗ 

 
๐.๙๙ 

 
มาก 

๒. การมีความแน่วแน่มั่นคงที่จะพัฒนาชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว 
หรือภารกิจไม่คิดเรื่องอ่ืนจนกว่างานจะส าเร็จ 

 
๓.๗๘ 

 
๐.๘๙ 

 
มาก 

๓. การมีความใส่ใจ ใฝ่รู้ ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวของ
ชุมชนทั้งใน และนอกเวลางาน 

 
๓.๗๗ 

 
๐.๙๗ 

 
มาก 

๔. ท่านเอาใจใส่ในการท่องเที่ยวของชุมชน และเพ่ือนร่วมงาน 
เมื่อพบปัญหาก็พร้อมที่จะแก้ไขร่วมกัน 

 
๓.๗๙ 

 
๐.๙๗ 

 
มาก 

๕. ท่านสนใจรับรู้ และรับผิดชอบในการท่องเที่ยวของชุมชนอย่าง
เต็มที่ แม้งานจะมีปัญหา อุปสรรคก็ตาม 

 
๓.๘๒ 

 
๐.๙๓ 

 
มาก 

 รวม ๓.๗๗ ๐.๘๓ มาก 
  

 
 

   

 



๒๐๗ 

 

ตารางท่ี ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านการบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาท ๔ (MANA) (ต่อ) 

(n = ๕๐๐) 

 
การบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาท ๔ (Management) 

ระดับความคิดเห็น 
   S.D. แปลผล 

 การทบทวนในสิ่งท่ีได้คิด ได้ท ามา (MANA4)    
๑. การมีการไตร่ตรอง หาข้อดี ข้อด้อย ในการท่องเที่ยวของ

ชุมชนทุกครั้งเพ่ือเป็นแนวทางครั้งต่อไป 
 

๓.๘๕ 
 

๐.๙๕ 
 

มาก 
๒. การมีการตรวจสอบข้อบกพร่องของการท่องเที่ยวของชุมชน

อยู่ตลอดเวลา 
 

๓.๘๒ 
 

๐.๘๔ 
 

มาก 
๓. การมีส่วนร่วมในการคิดค้นแนวทางการปรับปรุงการท่องเที่ยว

ของชุมชนและแก้ไข ปัญหาที่เกิดข้ึนด้วยเหตุและผล 
 

๓.๖๙ 
 

๐.๙๗ 
 

มาก 
๔. การมีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยว

ชุมชนเพ่ือสร้างระบบและข้ันตอนที่ชัดเจน 
 

๓.๗๖ 
 

๐.๘๙ 
 

มาก 
๕. การมีการค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 

ความสามารถที่จะมีส่วนช่วยกันพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ชุมชน 

 
 

๓.๗๖ 

 
 

๐.๙๗ 

 
 

มาก 
 รวม ๓.๗๘ ๐.๘๔ มาก 
 รวมทั้งหมด ๓.๗๕ ๐.๗๔ มาก 

     

จากตารางท่ี ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านการบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาท ๔ (Management) 
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๗๕) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ผลการวิจัย พบว่า 

ด้านการเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ท า (MANA1) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๖๓) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ท่านสมัครใจที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างสุดความสามารถมี
ระดับความคิดเห็นสูงที่สุด (  = ๓.๗๒) รองลงมาคือ การมีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชนด้วยความสมัครใจ และมุ่งหวังในผลส าเร็จของงาน (   = ๓.๗๑) และต่ าที่สุดคือ การมีความ
เต็มใจในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางการท่องเที่ยวชุมชน (  = ๓.๕๒) 



๒๐๘ 

 

ด้านการมีความเพียร ความมุ่งมั่น ทุ่มเทต่องานที่ท า (MANA2) โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
(  = ๓.๘๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรชุมชน ท่านยังให้ความส าคัญ
และมุ่งมั่นพัฒนาอยู่เสมอมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด (   = ๓.๙๗) รองลงมาคือ การมีความอดทน
และตั้งใจฝึกฝน เพ่ือพัฒนาทักษะฝีมือให้เกิดความช านาญเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชน (  = ๓.๙๑) และต่ าท่ีสุดคือ เมื่อได้รับมอบหมายภารกิจ หน้าที่ชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวการมี
ความเต็มใจและเต็มท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ (  = ๓.๗๐) 

ด้านการมีใจที่จดจ่อ และรับผิดชอบต่องานที่ท า (MANA3) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  

= ๓.๗๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านสนใจรับรู้ และรับผิดชอบในการท่องเที่ยวของชุมชน
อย่างเต็มที่ แม้งานจะมีปัญหา อุปสรรคก็ตามมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด (  = ๓.๘๒) รองลงมาคือ 
ท่านเอาใจใส่ในการท่องเที่ยวของชุมชน และเพ่ือนร่วมงาน เมื่อพบปัญหาก็พร้อมที่จะแก้ไขร่วมกัน  
(  = ๓.๗๙) และต่ าที่สุดคือ การมีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน
ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย (  = ๓.๖๗) 

ด้านการทบทวนในสิ่งที่ได้คิด ได้ท ามา (MANA4) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๗๘) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การมีการไตร่ตรอง หาข้อดี ข้อด้อย ในการท่องเที่ยวของชุมชนทุกครั้ง
เพ่ือเป็นแนวทางครั้งต่อไปมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด (   = ๓.๘๕) รองลงมาคือ การมีการ
ตรวจสอบข้อบกพร่องของการท่องเที่ยวของชุมชนอยู่ตลอดเวลา (  = ๓.๘๒) และต่ าท่ีสุดคือ การมี
ส่วนร่วมในการคิดค้นแนวทางการปรับปรุงการท่องเที่ยวของชุมชนและแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเหตุ
และผล (  = ๓.๖๙) 

๕) การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (CREA) 

ตารางท่ี ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (CREA) 

(n = ๕๐๐) 

 
ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (CREA) 

ระดับความคิดเห็น 
   S.D. แปลผล 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (CREA1)    
๑. ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวของชุมชน 
 

๓.๖๔ 
 

๐.๙๖ 
 

มาก 
๒. ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมหรือข้ามวัฒนธรรม 

กับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน 
 

๓.๗๕ 
 

๐.๙๖ 
 

มาก 



๒๐๙ 

 

ตารางท่ี ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (CREA) 
(ต่อ) 

(n = ๕๐๐) 

 
ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (CREA) 

ระดับความคิดเห็น 
   S.D. แปลผล 
๓. ชุมชนเปิดโอกาสให้คนหลากหลายทักษะ หลากหลายวิธีคิด

ท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
ชุมชน 

 
 

๓.๖๖ 

 
 

๐.๘๒ 

 
 

มาก 
๔. ชุมชนมีการสร้างความผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยวและคน

ชุมชนด้วยความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน 
 

๓.๙๐ 
 

๐.๙๖ 
 

มาก 
๕. ชุมชนมีระบบเครือข่ายช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมเติม
ให้กับนักท่องเที่ยว 

 
๓.๗๙ 

 
๐.๙๗ 

 
มาก 

 รวม ๓.๗๕ ๐.๘๓ มาก 
     
 การมีประสบการณ์ตรงในพื้นที่ท่องเที่ยว (CREA2)    

๑. ชุมชนมีทัศนียภาพและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม 
ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ 

 

๓.๗๖ 
 

๐.๘๓ 
 

มาก 

๒. ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแปลกใหม่ที่
นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ 

 

๓.๘๗ 
 

๐.๙๑ 
 

มาก 

๓. ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวมีประวัติศาสตร์  และมรดกทาง
วัฒนธรรมที่โดดเด่น ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัส และเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 

 
 

๔.๑๐ 

 
 

๑.๐๖ 

 
 

มาก 
๔. ชุมชนมีการจัดงานเทศกาล ประเพณี และกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมที่สร้างความสนใจแก่นักท่องเที่ยว 
 

๓.๙๙ 
 

๐.๙๓ 
 

มาก 
๕. ชุมชนมีการประชาสัมพันธ์และเชิญชวน นักท่องเที่ยวมีส่วน

ร่วม ในการได้ท าประโยชน์ให้กับสังคม เช่น การร่วมกัน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือการรักษาความสะอาด 

 
 

๔.๑๖ 

 
 

๐.๙๒ 

 
 

มาก 
 รวม ๓.๙๕ ๐.๗๗ มาก 



๒๑๐ 

 

ตารางท่ี ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (CREA) 
(ต่อ) 

(n = ๕๐๐) 

 
ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (CREA) 

ระดับความคิดเห็น 
   S.D. แปลผล 

 การชื่นชม และเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่ (CREA3)    
๑. ชุมชนเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สอบถาม ข้อสงสัยเพื่อสร้าง

เข้าใจในคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของ
ชุมชน 

 
๔.๐๐ 

 
๐.๘๒ 

 
มาก 

๒. ชุมชนเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสในกระบวนการการ
ผลิตสินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ และร่วมในกิจกรรมของชุมชน 

 
๓.๘๕ 

 
๐.๙๙ 

 
มาก 

๓. กิจกรรม/การท่องเที่ยวที่ชุมชนจัดขึ้นจะไม่ก่อให้เกิดการ
ท าลายคุณค่า หรือเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนชุมชน 

 
๔.๐๗ 

 
๐.๗๑ 

 
มาก 

๔. กิจกรรม/การท่องเที่ยวที่ชุมชนจัดขึ้นสามารถสร้างความ
ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 

 
๔.๑๗ 

 
๐.๘๙ 

 
มาก 

๕. กิจกรรม/การท่องเที่ยวที่ชุมชนจัดขึ้นจะสามารถท าให้
นักท่องเที่ยวจดจ า และเกิดความเข้าใจในภูมิปัญญา หรือภูมิ
สังคมของชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

 
๓.๙๘ 

 
๐.๘๙ 

 
มาก 

 รวม ๓.๙๗ ๐.๗๔ มาก 
     

 การเรียนรู้สิ่งใหม่ (MANA4)    
๑. นักท่องเที่ยวมีการเคารพกฎ กติกา ประเพณีปฏิบัติของคน

ชุมชน 
 

๓.๗๙ 
 

๐.๙๕ 
 

มาก 
๒. ชุมชนเป็นส่วนเติมเต็มทางด้านความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนา

ความสามารถ ทักษะให้กับนักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมการมี
ส่วนร่วม 

 
 

๓.๙๗ 

 
 

๐.๙๐ 

 
 

มาก 

๓. ชุมชนเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือ
สร้างสรรค์การท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนผ่านข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ 

 
 

๓.๘๕ 

 
 

๐.๗๘ 

 
 

มาก 



๒๑๑ 

 

ตารางท่ี ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (CREA) 
(ต่อ) 

(n = ๕๐๐) 

 
ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (CREA) 

ระดับความคิดเห็น 
   S.D. แปลผล 
๔. ชุมชนมีการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดจาก 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 

 

 
๓.๙๑ 

 
 

๐.๘๓ 

 
 

มาก 

๕. ชุมชนเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส และแสวงหา
ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
ชุมชน 

 
 

๓.๙๖ 

 
 

๐.๘๔ 

 
 

มาก 

 รวม ๓.๘๔ ๐.๗๑ มาก 
 รวมทั้งหมด ๓.๘๘ ๐.๖๗ มาก 

     

จากตารางท่ี ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (CREA) พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (   = ๓.๘๘) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ผลการวิจัย พบว่า 

ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (CREA1) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (   = 
๓.๗๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ชุมชนของท่านเปิดโอกาสให้คนหลากหลายทักษะ หลากหลาย
วิธีคิดท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด (
  = ๓.๙๐) รองลงมาคือ ชุมชนมีระบบเครือข่ายช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมเติมให้กับนักท่องเที่ยว (   = ๓.๗๙) และต่ าที่สุดคือ 
ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน (  = ๓.๖๔) 

ด้านการมีประสบการณ์ตรงในพ้ืนที่ท่องเที่ยว (CREA2) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 
๓.๙๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ชุมชนมีการประชาสัมพันธ์และเชิญชวน นักท่องเที่ยวมีส่วน
ร่วม ในการได้ท าประโยชน์ให้กับสังคม เช่น การร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือการรักษาความ
สะอาดมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด (   = ๔.๑๖) รองลงมาคือ ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวมี



๒๑๒ 

 

ประวัติศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัส และเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ (   = ๔.๑๐) และต่ าที่สุดคือ ชุมชนมีทัศนียภาพและสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่งดงาม ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ (  = ๓.๗๖) 

ด้านการชื่นชม และเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่ (CREA3) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 
๓.๙๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กิจกรรม/การท่องเที่ยวที่ชุมชนจัดขึ้นสามารถสร้างความ
ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด (   = ๔.๑๗) รองลงมาคือ กิจกรรม/การ
ท่องเที่ยวที่ชุมชนจัดขึ้นจะไม่ก่อให้เกิดการท าลายคุณค่า หรือเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนชุมชน (   

= ๔.๐๗) และต่ าที่สุดคือ ชุมชนเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสในกระบวนการการผลิตสินค้าที่
เป็นเอกลักษณ์ และร่วมในกิจกรรมของชุมชนด้วยตนเอง (  = ๓.๘๕) 

ด้านการเรียนรู้สิ่งใหม่ (CREA4) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๘๔) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ชุมชนเป็นส่วนเติมเต็มทางด้านความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาความสามารถ ทักษะ
ให้กับนักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด (  = ๓.๙๗) รองลงมาคือ 
ชุมชนเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส และแสวงหาประสบการณ์ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของชุมชน (  = ๓.๙๖) และต่ าที่สุดคือ นักท่องเที่ยวมีการเคารพกฎ กติกา ประเพณีปฏิบัติ
ของคนชุมชน (  = ๓.๗๙) 

๔.๒.๓ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้เพื่อใช้สร้างเมทริกซ์
สหสัมพันธ์ในการวิเคราะห์ตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
นครสวรรค์ 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของตัวแบบการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ ดังนี้  

 

 

 



๒๑๓ 

 

จากตารางที่ ๔.๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของ
ตัวแปรสังเกตได้ในตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
นครสวรรค์ ผลการวิเคราะห์ พบว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๔ 

 

ค่าสถิติ Bartlett's Test of Sphericity ซึ่งเป็นสถิติทดสอบสมมติฐานว่า เมทริกซ์
สหสัมพันธ์เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) หรือไม่ มีค่าสถิติทดสอบเท่ากับ ๑๒๐๙๓.๔๓ 
(p= .๐๐๐) แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างแตกต่าง
จากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน 
(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy : KMO) มีค่าเท่ากับ .๘๘ โดยมีค่าเข้า
ใกล้ ๑ แสดงว่า ตัวแปรในข้อมูลชุดนี้มีความสัมพันธ์กันเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์โมเดลลิสเรล
ต่อไป 

เมื่อพิจารณาสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้จ านวน ๑๙ ตัวแปร พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .๐๑) มีจ านวน ๑๗๑ คู่ มีค่า
พิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง ๐.๓๑๓ ถึง ๑.๐๐๐ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปร
สังเกตได้ พบว่า ทุกตัวมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .๐๑) และเป็นความสัมพันธ์
ทางบวก แสดงว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ สิ่งดึงดูดใจ (TOUR3) และพ้ืนที่ (TOUR4) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ ๐.๘๙๕ แสดงว่า เมื่อมีการจัดการพ้ืนที่ที่ดีขึ้น ก็จะท าให้มีสิ่ง
ดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยวก็เพ่ิมขึ้นด้วย และการมีใจที่จดจ่อ และรับผิดชอบต่องานที่ท า (MANA3) และ
การทบทวนในสิ่งที่ได้คิด ได้ท ามา (MANA4) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๑ เท่ากับ ๐.๘๙๕ แสดงว่า เมื่อมีใจที่จดจ่อ และรับผิดชอบต่องานที่ท าก็จะก่อให้เกิดการ
ทบทวนในสิ่งที่ได้คิด ได้ท ามา และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์รองลงมา คือ กิจกรรม (TOUR2) และ
พ้ืนที่ (TOUR4) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ เท่ากับ ๐.๘๙๔ แสดง
ว่าเมื่อมีการจัดกิจกรรมเพ่ิมขึ้น พ้ืนที่ก็จะมีความน่าสนใจเพ่ิมขึ้นด้วย และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน
ต่ าที่สุด คือ การร่วมในการรับผลประโยชน์ (PART2) และการชื่นชม และเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่ 
(สัมผัส) (CREA3) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ ๐.๓๑๓  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ระหว่างกลุ่มตัวแปรด้านเดียวกัน มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การมีส่วนร่วม (PART) พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง .๔๖๕ ถึง .๘๓๑ 
โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ การร่วมวางแผน (PART3) และการร่วมคิด (PART4) โดยมี
ขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๘๓๑ แสดงว่า เมื่อมีการร่วมคิด
มากขึ้น การร่วมวางแผนก็มากขึ้นด้วย ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือ การร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ (PART2) และการร่วมคิด (PART4) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๔๖๕ 



๒๑๕ 

 

ทรัพยากรการท่องเที่ยว (TOUR) พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง .๖๖๖ 
ถึง .๘๙๕ โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ สิ่งดึงดูดใจ (TOUR3) และพ้ืนที่ (TOUR4) โดยมี
ขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๘๙๕ แสดงว่า เมื่อมีสิ่งดึงดูดใจมาก
ขึ้น ความสนใจในพ้ืนที่ก็มากข้ึนด้วย ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือ สิ่งอ านวยความสะดวก 
(TOUR1) และสิ่งดึงดูดใจ (TOUR3) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 
เท่ากับ .๖๖๖ 

การตลาด (MARK) พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง .๗๙๒ ถึง .๘๔๘ 
โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ ช่องทางการสื่อสาร (MARK1) และการประชาสัมพันธ์ 
(MARK3) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๘๔๘ แสดงว่า เมื่อ
มีช่องทางการสื่อสารมากขึ้น การประชาสัมพันธ์ก็มากขึ้นด้วย ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด 
คือ ช่องทางการสื่อสาร (MARK1) และเครือข่าย (MARK2) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ เท่ากับ .๗๙๒ 

การบริหารจัดการ (MANA) พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง .๖๐๓ ถึง .
๘๙๕ โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ การมีใจที่จดจ่อ และรับผิดชอบต่องานที่ท า (MANA3) 
และการทบทวนในสิ่งที่ได้คิด ได้ท ามา (MANA4) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๘๙๕ แสดงว่า เมื่อมีใจที่จดจ่อ และรับผิดชอบต่องานที่ท ามากขึ้น การทบทวนใน
สิ่งที่ได้คิด ได้ท ามาก็มากขึ้นด้วย ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือ การมีความเพียร ความ
มุ่งมั่น ทุ่มเทต่องานที่ท า (MANA2) และการทบทวนในสิ่งที่ได้คิด ได้ท ามา (MANA4) โดยมีขนาด
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๖๐๓ 

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (CREA) พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง .๕๓๑ ถึง .๘๐๙ โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรม (เรียนรู้) (CREA1) และการมีประสบการณ์ตรงในพ้ืนที่ท่องเที่ยว (เข้าถึง) (CREA2) 
โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๘๐๙ แสดงว่า เมื่อมี
ประสบการณ์ตรงในพ้ืนที่ท่องเที่ยว (เข้าถึง) มากขึ้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (เรียนรู้) ก็
มากขึ้นด้วย ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือ คือ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ข้ามวัฒนธรรม 
(เรียนรู้) (CREA1) และการเรียนรู้สิ่งใหม่ (ลงมือท า) (CREA4) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๕๓๑ 

 



๒๑๖ 

 

๔.๒.๔ ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลตัวแบบการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลของโมเดลนี้ มีตัวแปรแฝง ๕ ตัวแปร คือ การมีส่วนร่วม (PART) 
ทรัพยากรการท่องเที่ยว (TOUR) การตลาด (MARK) การบริหารจัดการ (MANA) และการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (CREA) โดยตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ๑๙ 
ตัวแปร การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ใน
จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิเคราะห์โมเดลในครั้งแรก พบว่า โมเดลไม่สอดคล้อง กลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ ๒๖๐๘.๓๓ ที่องศาอิสระเท่ากับ ๑๔๒ และ
ความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ .๐๐๐ ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนก าลังสองของการ
ประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ .๑๙๒ 

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงปรับโมเดลโดยยอมให้ความคาดเคลื่อนสัมพันธ์กัน
ได้ ซึ่งเป็นการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นจากข้อตกลงเบื้องต้นในสถิติวิเคราะห์ดั้งเดิมที่ก าหนดว่า
เทอมความคาดเคลื่อนต้องไม่สัมพันธ์กัน เป็นข้อตกลงเบื้องต้นในสถิติวิเคราะห์ด้วย SEM ซึ่ง
ก าหนดให้มีการน าเทอมความคาดเคลื่อนมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และเทอมความคาดเคลื่อนมี
ความสัมพันธ์กันตามสภาพความเป็นจริงของปรากฏการณ์ธรรมชาติ ผลการปรับโมเดล จะได้ค่าขนาด
อิทธิพลและค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากขึ้น ผู้วิจัย
พิจารณาปรับโมเดลจากดัชนีดัดแปลงโมเดล (Modification Indices) และได้ปรับโมเดลจ านวน ๑๐๕ 
เส้นทาง โดยได้ปรับ ๑) เส้นทาง Theta-Delta (TD) ๒) เส้นทาง Theta-Epsilon (TE) และ ๓) 
เส้นทาง Theta-Delta-Epsilon (TH) และผลจากการปรับโมเดล ท าให้ได้โมเดลตัวแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 



๒๑๗ 

 

ตารางที่ ๔.๙  ค่าสถิติการวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงและการวิเคราะห์อิทธิพล
ของโมเดลตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ 
ตัวแปรผล MANA CREA 

ตัวแปรเหตุ TE IE DE TE IE DE 
PART ๐.๓๙** - ๐.๓๙** -๐.๑๐ ๐.๒๙** -๐.๓๙** 
 (๐.๐๖)  (๐.๐๖) (๐.๐๖) (๐.๐๗) (๐.๐๙) 
TOUR -๐.๔๐** - -๐.๔๐** ๐.๐๒ -๐.๓๐** ๐.๓๒** 
 (๐.๐๗)  (๐.๐๗) (๐.๐๗) (๐.๐๖) (๐.๐๘) 
MARK ๐.๗๘** - ๐.๗๘** ๐.๙๔** ๐.๕๘** ๐.๓๖** 
 (๐.๐๙)  (๐.๐๙) (๐.๐๙) (๐.๐๘) (๐.๑๐) 
MANA - - - ๐.๗๔** - ๐.๗๔** 
    (๐.๑๐)   (๐.๑๐) 
 

ค่าสถิติไค-สแควร์= ๔๗.๘๖  df= ๓๗  p= .๑๐๙  GFI= .๙๙, AGFI= .๙๕  RMR= .๐๑๓ 
       

ตัวแปร PART1 PART2 PART3 PART4 TOUR1 TOUR2 
ความเที่ยง ๐.๖๓ ๐.๔๗ ๐.๗๖ ๐.๙๑ ๐.๘๑ ๐.๙๕ 
       

ตัวแปร TOUR3 TOUR4 MARK1 MARK2 MARK3 MANA1 
ความเที่ยง ๐.๗๘        ๑.๐๔        ๐.๘๓        ๐.๗๑        ๐.๘๗ ๑.๐๐ 
       

ตัวแปร MANA2 MANA3 MANA4 CREA1 CREA2 CREA3 
ความเที่ยง ๐.๘๒        ๐.๗๖        ๐.๘๔        ๐.๖๘        ๐.๖๖ ๐.๔๘ 
       

ตัวแปร CREA4      
ความเที่ยง ๐.๖๖      
       

สมการโครงสร้างตัวแปร MANA CREA        
R SQUARE ๐.๖๒ ๐.๙๘     
     

เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง     
ตัวแปรแฝง MANA CREA  PART TOUR MARK 
MANA  ๑.๐๐     
CREA  ๐.๙๒ ๑.๐๐    
PART ๐.๖๘ ๐.๖๔ ๑.๐๐   
TOUR ๐.๕๕ ๐.๗๓ ๐.๗๗ ๑.๐๐  
MARK ๐.๗๔ ๐.๘๘ ๐.๗๗ ๐.๘๔ ๑.๐๐ 
      

หมายเหตุ:  ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน,  **p < .๐๑              
TE= ผลรวมอิทธิพล, IE= อิทธิพลทางอ้อม, DE= อิทธิพลทางตรง 



๒๑๘ 

 

จากตารางที่ ๔.๙  เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์โมเดลตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ที่มีตัวแปรส่งผ่าน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ ๔๗.๘๖ องศาอิสระเท่ากับ ๓๗ ความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ .๑๐๙ ซ่ึง
แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญ แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลตัวแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ที่พัฒนาขึ้นสอดคล้อง กลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ .๙๙ ค่าดัชนีวัด
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ .๙๕ ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ ๑ ค่าดัชนีรากของก าลังสอง
เฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ .๐๑๓ ซึ่งเข้าใกล้ศูนย์ ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคาด
เคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ .๐๒๕ และค่าเศษเหลือในรูปคะแนน
มาตรฐานระหว่างตัวแปรสูงสุด (Largest Standardized Residuals) เท่ากับ ๓.๒๒ ซึ่งสนับสนุนว่า
โมเดลการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

เมื่อพิจารณาค่าความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ตัวแปรสังเกตได้มีค่าความเที่ยงอยู่
ระหว่าง ๐.๔๗ ถึง ๑.๐๔ โดยตัวแปรที่มีค่าความเที่ยงสูงสุด คือ พ้ืนที่ (TOUR4) มีค่าความเที่ยง
เท่ากับ ๑.๐๔ รองลงมาคือ การเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ท า (MANA1) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ ๑.๐๐ และตัว
แปรที่มีค่าความเที่ยงต่ าสุด คือ การร่วมในการรับผลประโยชน์ (PART2) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ ๐.๔๗ 
ในภาพรวมค่าความเที่ยงของ ตัวแปรสังเกตได้ส่วนมากมีค่าสูง ยกเว้น การร่วมในการรับผลประโยชน์ 
(PART2) การชื่นชม และเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่ (สัมผัส) (CREA3) ที่ความเท่ียงมีค่าปานกลาง   

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R-SQUARE) ของสมการโครงสร้างตัวแปร
ภายในแฝง พบว่า การบริหารจัดการ (MANA) ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ ๐.๖๒ แสดงว่า ตัว
แปรภายในโมเดล คือ การมีส่วนร่วม (PART) ทรัพยากรการท่องเที่ยว (TOUR) และการตลาด 
(MARK) สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการบริหารจัดการ ได้ร้อยละ ๖๒.๐๐ การจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (CREA) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ ๐.๙๘ แสดงว่า ตัว
แปรภายในโมเดล คือ การมีส่วนร่วม (PART) ทรัพยากรการท่องเที่ยว (TOUR) การตลาด (MARK) 
และการบริหารจัดการ (MANA) สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ได้ร้อยละ ๙๘.๐๐ 

เมื่อพิจารณาเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง พบว่า ค่าพิสัยสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงมีค่าอยู่ในช่วง ๐.๕๕ ถึง ๐.๙๒ โดยตัวแปรทุกคู่มีความสัมพันธ์แบบมี
ทิศทางเดียวกัน (ค่าความสัมพันธ์เป็นบวก) ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด คือ การ
บริหารจัดการ (MANA) และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (CREA) โดยมีค่า



๒๑๙ 

 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๙๒ แสดงว่า เมื่อการบริหารจัดการเพ่ิมมากข้ึน การจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ก็เพ่ิมมากขึ้นด้วย และตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รองลงมา คือ 
การตลาด (MARK) และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (CREA) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๘๔ และมีความสัมพันธ์ในระดับสูง 

เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อมระหว่างตัวแปรในโมเดล พบว่า  
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการมีส่วนร่วม (PART) กับการจัดการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (CREA) มีขนาดความสัมพันธ์ = ๐.๖๔ แยกเป็นอิทธิพลทางตรง  -๐.๓๙ และมี
อิทธิพลทางอ้อม ๐.๒๙ เป็นอิทธิพลรวม -๐.๑๐ อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมส่งผลต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ขณะเดียวอิทธิพลรวมไม่ส่งผลต่อจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

๒. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทรัพยากรการท่องเที่ยว (TOUR) กับการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (CREA) มีขนาดความสัมพันธ์ = ๐.๗๓ แยกเป็นอิทธิพลทางตรง  
-๐.๓๒ และมีอิทธิพลทางอ้อม -๐.๓๐ เป็นอิทธิพลรวม ๐.๐๒ อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมส่งผลต่อ
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ขณะเดียวอิทธิพลรวมไม่ส่งผล
ต่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการตลาด (MARK) กับการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (CREA) มีขนาดความสัมพันธ์ = ๐.๘๘ แยกเป็นอิทธิพลทางตรง ๐.๓๖ และมี
อิทธิพลทางอ้อม ๐.๕๘ เป็นอิทธิพลรวม ๐.๙๔ อิทธิพลทางตรง ทางอ้อมและอิทธิพลรวมส่งผลต่อ
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

๔. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาท ๔ (MANA) กับ
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (CREA) มีขนาดความสัมพันธ์ = ๐.๙๒ มีอิทธิพล
ทางตรง ๐.๗๔ ส่งผลต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทางตรงระหว่างตัวแปรแฝงภายนอก คือ การตลาดมีอิทธิพล
โดยรวมส่งผลต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ขณะเดียวกัน
ทรัพยากรการท่องเที่ยว (TOUR) มีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
โดยมีอิทธิพลรวมเท่ากับ ๐.๐๒ แต่มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการบริหารจัดการน้อยกว่าอิทธิพลทางตรง 
แสดงว่าการบริหารจัดการเป็นตัวแปรส่งผ่านของการมีส่วนร่วม (PART) และการตลาด (MARK) จาก
ผลการวิจัยเชิงปริมาณแสดงให้เห็นว่า ตัวแบบจ าลองการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ใน
จังหวัดนครสวรรค์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งหากมีการจัดการด้านการมีส่วนร่วม 
(PART) ทรัพยากรการท่องเที่ยว (TOUR) และการตลาด (MARK) บนพ้ืนฐานของการบริหารจัดการ



๒๒๐ 

 

ตามหลักอิทธิบาท ๔ จะส่งผลให้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ประสบผลส าเร็จมาก
ยิ่งขึ้น รายละเอียดผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ ๔.๙ และภาพท่ี ๔.๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๔.๑ ตัวแบบจ าลองการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ 

 



๒๒๑ 

 

สรุปวิเคราะห์ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว และด้านการตลาด 
สามารถร่วมกับอธิบายความแปรปรวนของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
นครสวรรค์ ได้ร้อยละ ๖๒ แต่หากร่วมกันอธิบายความแปรปรวนโดยผ่านการบริหารจัดการตามหลัก
อิทธิบาท ๔ จะอธิบายได้ร้อยละ ๙๘ นั่นแสดงว่า การบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาทเป็นส่วน
สนับสนุนให้การจัดการท่องเที่ยวประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างมาก แต่ขณะเดียวกันพบว่าหากเป็น
ปัจจัยด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวนั้นมีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์สูงกว่าอิทธิพลทางอ้อมผ่านการบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาท ๔ 
แสดงให้เห็นว่า ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวนั้นจะเน้นที่กระบวนการจัดการท่องเที่ยวมากกว่าเน้นที่
บุคคลในการขับเคลื่อนกระบวนการ ดังนั้นการมีส่วนร่วมของคนชุมชน การจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว และการตลาดเป็นเครื่องมือในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
นครสวรรค์ แต่เครื่องมือเป็นเพียงแค่องค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น การที่จะท าให้กระบวนการจัดการ
ท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นจะต้องมีการบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาท ซึ่ง
จะเป็นตัวก ากับบุคคลผู้ขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาทั้งภายนอก และภายในควบคู่ไปพร้อมกัน 

๔.๓ การสังเคราะห์ตัวแบบจ าลองการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ใน
จังหวัดนครสวรรค์ 

การน าเสนอผลการวิจัยในข้อนี้เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ ๒ เพ่ือ
วิเคราะห์ตัวแบบจ าลองการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยใช้
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) ที่ถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และตัวแทนชุมชน และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) ในพ้ืนที่
เป้าหมาย ๕ ชุมชน ประกอบด้วย บ้านวังหยวก หมู่ที่ ๒ ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ บ้าน
ท่าเตียนสามัคคี หมู่ที่ ๑๔ ต าบลท่าไม้ อ าเภอชุมแสง บ้านหนองโพใต้ หมู่ที่ ๑ ต าบลหนองโพ อ าเภอ
ตาคลี บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ ๑๑ ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า และบ้านดงแม่นางเมือง หมู่ที่ ๑๐ 
ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย จ านวน ๒๗ รูป/คน จ าแนกเป็น ๖ ด้าน เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน 
สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่าง ๆ และเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์  
รวมถึงการเสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นที่มีข้อขัดแย้ง หรือเห็นควรเพ่ิมเติมให้ชุดความรู้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตัวแปรศึกษาคือ ตัวแบบจ าลองการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดย
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึ ก (In-depth 
Interview) ประกอบด้วย 



๒๒๒ 

 

๑) ว่าที่ร้อยตรีสุริยา  สระทองอาด    ผู้ช่วยนิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง  
อ าเภอเมืองนครสวรรค์  

๒) นายรัฐพล  ธุระพันธ์  นายอ าเภอเก้าเลี้ยว 
๓) นายณรงค์  ภักดีสุข   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ  
๔) นายบุญธรรม  แก้วเกตุ  ปลัดองค์กรบริหารส่วนต าบลตาสัง  
๕) นายเฉลิม   ทองแพง   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านวังหยวก  
๖) นางสาวน้ าอ้อย  มีพันธ์   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๔ บ้านท่าเตียนสามัคค ี
๗) นางสาวนงเยาว์  เหงาโจ๊ก  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ บ้านหนองโพ 
๘) ว่าที่ร้อยตรีอ านาจ เอ่ียมสุภา  ก านันต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า  
๙) นายณรงค์  พันธ์เขียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงแม่นางเมือง 
๑๐) นางสาวปภาวี  พงษ์จตุรา  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  

ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองนครสวรรค์  
๑๑) นางสาวกัลยา  โตประเสริฐ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  

ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอตากฟ้า 
๑๒) นางชนัษฎา  เกิดปาน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  

ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอชุมแสง  
๑๓) นางสาวพัฒชรี  จันทรโชติ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  

ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอตาคลี 
๑๔) นายยอด  จินศิริวานิชย์  ผู้จัดการทั่วไป  

บริษัท ยงสุวัฒน์ไบโอ เทรด จ ากัด  
๑๕) นางวันเพ็ญ  เทียนประเสริฐ  ประธานศูนย์วัฒนธรรมไทด า บ้านวังหยวก  
๑๖) นายธนโชติ  จันทร์ดวง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  

ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอหนอง 
๑๗) นายปัณณ์ทัตต์  ศรีเทียนชัย   ช่างภาพอิสระ และสื่อมวลชน 
๑๘) นายสรสิทธิ์  อินทร  สมาชิกสมาคมรักษ์ดงแม่นางเมือง 
๑๙) นายจงกล  บุญยา   ประชาชนบ้านซับตะเคียน  
๒๐) นางระพิน  สิงห์ลอ   ประธานกลุ่มปลาแดดเดียว หมู่ ๒ บ้านวังหยวก  
๒๑) นางบุญสม  ภิรมย์ราช  ผู้ประกอบการ และผู้สาธิตการปอกตาลของหมู่  

๑๔ บ้านท่าเตียนสามัคคี  
๒๒) พระครูนิวิฐอาจารวัฒน์   เจ้าคณะต าบลตาขีด เจ้าอาวาสวัดสังขวิจิตร 



๒๒๓ 

 

๒๓) นางสาวโฉมตรู  จันโอภา  นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวหมู่ ๑๑  
บ้านซับตะเคียน  

๒๔) นางสาวนาฏณวรรษ์ ปาณะวิชญ์นันท์ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวหมู่ ๑๔  
    บ้านท่าเตียนสามัคคี  

๒๕) นางสาวสรญา  อยู่กรุง   นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวหมู่ ๒ บ้านวังหยวก  
๒๖) นายสมโภช  วัฒนะ   นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวหมู่ ๑  

บ้านหนองโพใต้  
๒๗) นายจ ารูญ  บุญขันธ์   นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวหมู่ ๑๐  

บ้านดงแม่นางเมือง 

๔.๓.๑ ด้านการมีส่วนร่วม (PART)  

ในบริบทของพ้ืนที่แหล่งทรัพยากรอันหลากหลายของชุมชน ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ อันมีวิถีชีวิตและจารีตประเพณีที่แตกต่างกัน วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่บอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชนจะท าให้ชุมชนสามารถ
ปรับตัวให้อยู่ในสังคม โดยที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับยุคสมัย มีการ
สืบทอดสู่คนรุ่นหลังได้อย่างต่อเนื่อง ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวบ้านในการ
น าเสนอ “ของดี” ชุมชนให้คนภายนอกได้รับรู้ ท าให้เกิดการสืบค้น ถ่ายทอด และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมจาก
รุ่นสู่รุ่น โดยชุมชนจะต้องมีการบริหารจัดการและร่วมกันก าหนดว่าวิถีชีวิต และวัฒนธรรมอะไรบ้างที่
ชุมชนพร้อมในการน าเสนอและสร้างการเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนมีแนวทางปฏิบัติตัวส าหรับ
นักท่องเที่ยว การที่มีนักท่องเที่ยวสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมคนท้องถิ่น เป็น
ตัวกระตุ้นอีกทางหนึ่งที่ท าให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ และมีชีวิตชีวาในการน าเสนอข้อมูล๑ สามารถ
สร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของตน สร้างความประทับใจให้แก่ผู้
มาเยือน และท าให้เยาวชนคนรุ่นหลังเห็นคุณค่าของชุมชนตนเอง ดังนั้นการจัดการท่องเที่ยวจึงตั้งอยู่
บนฐานคิดที่เน้นให้เห็นถึงความส าคัญของการผสมผสานจุดมุ่งหมายของการแบ่งปัน การอนุรักษ์ และ
ฟ้ืนฟู๒ และยังมีจุดมุ่งหมายให้คนชุมชนรู้จักการสร้างส านึกท้องถิ่น เร่งเร้าความภาคภูมิใจในความ

                                           
๑ สัมภาษณ์ นางสาวกัลยา โตประเสริฐ, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน 

อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒ สัมภาษณ์ นางชนัษฎา เกิดปาน, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ

ชุมแสง จังหวัดนครสวรค์, ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.    



๒๒๔ 

 

เป็นอัตลักษณ์ ประเพณีของตน๓ รวมทั้งสามารถให้ค าอธิบายกับคนนอกหรือนักท่องเที่ยวได้รับรู้ และ
เข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ว่ามีความสวยงามและมีคุณค่าอย่างไร ตลอดจนการสื่อให้เห็น
พัฒนาการของวัฒนธรรม จารีตประเพณีทั้งนี้เพ่ือให้คนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การเคารพต่อความเชื่อ ศักดิ์ศรีและสิทธิในการเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
ต่าง ๆ วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมของชุมชน๔  

๑) การร่วมท า และการร่วมรับผลประโยชน์ 
การมีส่วนร่วมในการลงมือท า เป็นขั้นตอนของการน าโครงการไปปฏิบัติร่วมกัน

เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ประกอบด้วย การสนับสนุนทางด้านทรัพยากร ร่วมกิจกรรม 
การประสานขอความร่วมมือ การด าเนินงานตามแผนงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร อันจะน ามา
ซึ่งการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่พึง
ได้รับจากการพัฒนาหรือยอมรับ ผลประโยชน์อันเกิดจากการพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจ 
ประกอบด้วย การได้รับความสะดวก สบายจากการบริการของภาครัฐได้รับประโยชน์จากการปรับปรุง 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก สามารสร้างรายได้จากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมของชุมชน ร่วมด าเนินธุรกิจ และความพอใจในสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนของของคนชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว มีการ
ร่วมกันท ากิจกรรมต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดการสร้างความสนใจ ความดึงดูดใจให้แก่นักท่องเที่ยวเข้ามา
เยี่ยมเยือนชุมชน และก่อเกิดการกลับมาเที่ยวซ้ า ยังเป็นความร่วมมือ ช่วยเหลือและประสานสัมพันธ์
กันระหว่างคนชุมชน ชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เข้ามาร่วมส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ 
ขึ้นในการรองรับการมาเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยว๕ ผลประโยชน์ที่ตามก็จะตกแก่ชุมชนท่องเที่ยว 
ส่งผลให้เกิดการอยู่ดี กินดี และมีความสามัคคีให้เกิดแก่ชุมชนบนฐานของการแบ่งปัน โดยคนชุมชน
จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ เต็มก าลัง ความรู้ ความสามารถของตนเอง ออกแรงในการ
ท ากิจกรรมโครงการ ด าเนินงานตามแผนเพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายของกลุ่มท่ีก าหนดไว้ด้วยความร่วมแรง 

                                           
๓ สัมภาษณ์ นางสาวพัฒชรี จันทรโชติ, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน

อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒.     
๔ สัมภาษณ์ นางสาวปภาวี พงษ์จตุรา, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน 

อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.     
๕ สัมภาษณ์ นายณรงค์ ภักดีสุข, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี จังหวัด

นครสวรรค์, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒.  



๒๒๕ 

 

ร่วมใจ๖ และเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวม๗ นอกจากชุมชนจะได้รับประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยว ชาวบ้านชุมชนก็ได้รับเช่นกัน เช่น การใช้แรงงาน๘ การขายผลผลิตจากชุมชน๙ การสาธิต
การปอกตาล๑๐, การขายอาหาร หรือขายของฝาก-ของที่ระลึก ก็น ามาซึ่งรายได้ในการเลี้ยงดู
ครอบครัว 

๒) การร่วมวางแผน และการร่วมคิด 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชาวบ้านต้องมีส่วนร่วม

ในการวิเคราะห์ปัญหา การจัดล าดับความส าคัญ ก าหนดเป้าหมาย ก าหนดการใช้ทรัพยากร และ
ติดตามประเมินผลความส าเร็จของโครงการเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงให้โครงการมี
ประสิทธิภาพและส าเร็จตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการมีส่วนร่วมในระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร การให้
ค าปรึกษาหารือ หรือการรับฟังความคิดเห็น เพ่ือน าไปสู่กระบวนการวางแผน และการตัดสินใจ 
ประกอบด้วย ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมเสนอแนะในที่ประชุม ร่วมวางกฎ ระเบียบของชุมชน ร่วม
ตัดสินใจ และร่วมรับฟังความคิดเห็น 

การมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนนั้นจะอยู่ ในรูปของคณะ
กรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว มีการจัดโครงสร้างของคณะกรรมการ๑๑ การแบ่งงานกันท า
ออกเป็นด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการสืบค้นข้อมูล, ด้านการท่องเที่ยว, ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า, 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม, ด้านการพัฒนาส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชุมชน 
ด้านการพัฒนาที่ พักโฮมเสตย์ , ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายและการ

                                           
๖ สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรีอ านาจ เอี่ยมสุภา, ก านันต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์, 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๗ สัมภาษณ์ นางสาวน้ าอ้อย มีพันธ์, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๔ บ้านท่าเตียนสามัคคี ต าบลท่าไม้ อ าเภอ

ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๘ สัมภาษณ์ นายจงกล บุญยา, ประชาชนบ้านซับตะเคียน ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัด

นครสวรรค์, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๙ สัมภาษณ์ นางระพิน สิงห์ลอ, ประธานกลุ่มปลาแดดเดียว หมู่ที่ ๒ บ้านวังหยวก ต าบลบ้านแก่ง 

อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๐ สัมภาษณ์ นางบุญสม ภิรมย์ราช, ผู้ประกอบการ และผู้สาธิตการปอกตาลของหมู่ ๑๔ บ้านท่าเตียน

สามัคคี ต าบลท่าไม้ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๑ สัมภาษณ์ นายเฉลิม ทองแพง, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านวังหยวก ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๒๖ 

 

ประชาสัมพันธ์๑๒, ด้านการจัดการทุนชุมชน, ด้านการป้องกันรักษาความปลอดภัยและผลกระทบ 
ด้านการติดตามผล, ด้านการส่งเสริมการตลาด๑๓ ด้านการจัดการต้อนรับ, ด้านจัดการแสดง/
การละเล่นของชุมชน๑๔ ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดตั้งของแต่ละชุมชน รวมถึงมีการประกาศระเบียบ 
ข้อบังคับของคณะกรรมการฯ เพ่ือสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวชุมชนอีกด้วย โดยเปิดโอกาสให้ทุก
คนได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ ประเมินผล และร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น โดยใช้เวที
ประชาคมหมู่บ้านเป็นเครื่องมือให้ทุกคนได้ประชุม พูดคุย แลกเปลี่ยน หารือให้เกิดข้อสรุปอย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง๑๕ เพ่ือวางแผน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน รวมทั้งมีจัดท าแผนงานโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้าน โดยแผนชุมชนของหมู่บ้าน ที่ผ่านเวทีประชาคมและร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล
ต่าง ๆ ชุมชน น ามาเป็นฐานหลักในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

การมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนนั้น นอกจากจะเป็นการร่วมท า การ
ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมวางแผน และร่วมคิดโดยใช้ทั้งก าลังกาย ก าลังใจ ก าลังทรัพย์แล้วยังใช้หลัก 
๕S๑๖ ในการสร้างเสน่ห์ชุมชน ประกอบด้วย 

SMILE คนชุมชนเจ้าบ้านมีความเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้การต้อนรับ
นักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ และมีอัธยาศัยไมตรีเพ่ือสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว การที่
ชุมชนมีความเป็นมิตร๑๗ รอบรู้เรื่องราวในท้องถิ่น ให้การตอบรับ ดูแลผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวให้มี
ความสุข ก็จะสามารถสร้างความเชื่อมั่น ความรู้สึกปลอดภัย๑๘ เพราะเมื่อผู้มาเยือนได้รับความมี
อัธยาศัยไมตรี และเจ้าบ้านให้การตอบรับอย่างอบอุ่น ย่อมท าให้ผู้มาเยือนเกิดความประทับใจ๑๙ และ

                                           
๑๒ สัมภาษณ์ นางสาวพัฒชรี จันทรโชติ, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน

อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๓ สัมภาษณ์ นางสาวกัลยา โตประเสริฐ, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน 

อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๔ สัมภาษณ์ นางชนัษฎา เกิดปาน, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน

อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรค์, ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
๑๕ สัมภาษณ์ ว่าท่ีร้อยตรีอ านาจ เอี่ยมสุภา, ก านันต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์, 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
๑๖ สัมภาษณ์ นางชนัษฎา เกิดปาน, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน

อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์, ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
๑๗ สัมภาษณ์ นางสาวโฉมตรู จันโอภา, นักท่องเที่ยว, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๘ สัมภาษณ์ นางสาวนาฏณวรรษ์ ปาณะวิชญ์นันท์, นักท่องเที่ยว, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.   
๑๙ สัมภาษณ์ นางสาวสรญา อยู่กรุง, นักท่องเที่ยว, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒.       



๒๒๗ 

 

ตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ าอีกครั้ง๒๐ หรือเกิดการบอกต่อถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนอีก
ทางหนึ่งด้วย๒๑ 

STORY ชุมชนมีเรื่องราว/เรื่องเล่า ที่น่าสนใจ ถ่ายทอดโดยนักเล่าเรื่องชุมชน และ
ของฝาก ของที่ระลึก การท าการท่องเที่ยวชุมชน สิ่งที่ส าคัญ คือ กลไกการค้าแบบมีส่วนร่วม บางคนก็
มีความถนัดกันคนละด้าน เด่นกันไปเฉพาะทาง ดังนั้นต้องน าความหลากหลายเหล่านั้นมารวมกันเป็น
หนึ่งเดียว๒๒ การเล่าเรื่องโดยเฉพาะชุมชนที่มีวิถีเรียบง่ายถือเป็นเรื่องยากที่จะต้องเล่าออกมาและให้
คนรู้สึกสนใจ ต้องเริ่มจากคนชุมชนมั่นใจ และภูมิใจในความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นตนเองก่อน๒๓ 
พอนักท่องเที่ยวได้สัมผัสจะเกิดความสนใจในคุณค่าของเรื่องราว และสิ่งของที่กว่าจะได้มาสิ่งเหล่านี้
จะท าให้เกิดมูลค่าในด้านจิตใจมากกว่าด้านราคา ในแต่ละชุมชนจึงมีการจัดอบรมนักเล่าเรื่องชุมชน 
มัคคุเทศก์ หรือมัคคุเทศก์น้อย ยังมีการให้คนชุมชนเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถน าไป
เชื่อมโยงกับการแนะน าข้อมูลนักท่องเที่ยว และเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวที่ดีได้อีกด้วย ๒๔   เช่น 
มัคคุเทศก์น้อยของชุมชนท่องเที่ยวบ้านซับตะเคียน และบ้านวังหยวก, นักเล่าเรื่องชุมชนของบ้านท่า
เตียนสามัคคีและบ้านหนองโพใต้ รวมถึงปราชญ์ชุมชนที่คอยบริการ ให้ความรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวเวลา
ที่มาเยี่ยมเยือน หรือศึกษาดูงานชุมชน  

SECREAT ชุมชนมีความลับเล็ก ๆ ที่เป็นเสน่ห์ มีสูตรเด็ดอาหารพ้ืนถิ่น และวิธีการ
ปรุงที่เป็นเสน่ห์ของชุมชน เช่น ไอศกรีมน้ าตาลสด ลอนตาลชุบแป้งทอด น้ ากะทิลอนตาล จากบ้านท่า
เตียนสามัคคี, กบโอ๋ ปลาปิ้งต๊บ ผักจุ๊บ ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของไทด าบ้านวังหยวก๒๕ และบ้านดงแม่
นางเมือง๒๖ ซึ่งมีเชื้อสายไทด าเช่นกัน ส่วนบ้านหนองโตใต้จะเน้นการท่องเที่ยวทางประเพณี ความเชื่อ 

                                           
๒๐ สัมภาษณ์ นายสมโภช วัฒนะ, นักท่องเที่ยว, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๑ สัมภาษณ์ นายจ ารูญ บุญขันธ์, นักท่องเที่ยว, ๑ เมษายน ๒๕๖๒.  
๒๒ สัมภาษณ์ นายเฉลิม ทองแพง, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านวังหยวก ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๓ สัมภาษณ์ นางสาวนงเยาว์ เหงาโจ๊ก, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ บ้านหนองโพใต้ ต าบลหนองโพ อ าเภอตา

คลี จังหวัดนครสวรรค์, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๔ สัมภาษณ์ นายธนโชติ จันทร์ดวง, มัคคุเทศก์ชุมชนของหมู่ ๑๔ บ้านท่าเตียนสามัคคี ต าบลท่าไม้ 

อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
๒๕ สัมภาษณ์ นางวันเพ็ญ เทียนประเสริฐ, ประธานศูนย์วัฒนธรรมไทด า บ้านวังหยวก ต าบลบ้านแก่ง 

อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒.    
๒๖ สัมภาษณ์ นายณรงค์ พันธ์เขียน, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงแม่นางเมืองบ้านดงแม่นางเมือง 

ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒.  



๒๒๘ 

 

เช่น การละเล่นกลองยาว หรือแหล่งเรียนรู้งานหัตถกรรม การแสดงโขนของบ้านกันเพ็ชรบ้านละคร๒๗ 
ทางด้านบ้านซับตะเคียนจะเน้นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และสร้างกิจกรรมขึ้นใหม่๒๘ มากกว่าการ
เน้นเรื่องวิถีชีวิต ความเป็นอยู่นักท่องเที่ยว และมีกิจกรรมน่าทึ่ง น่าชื่นชม เช่น บ้านหนองโพใต้ เน้น
การท่องเที่ยวบ้าน (ผลิตภัณฑ์จากชุมชน, สินค้า OTOP), วัด (วัด และพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม) และ
โรงเรียน (กิจกรรมการแสดงจากโรงเรียน และมัคคุเทศก์น้อยจากโรงเรียนโรงเรียนหนองโพพิทยา)๒๙, 
บ้านดงแม่นางเมือง มีกิจกรรมการสักการะศาลพระแม่ศรีเมือง และพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณดงแม่นาง
เมือง๓๐, บ้านซับตะเคียน มีกิจกรรมเมืองคาวบอย, ทุ่งปอเทือง (ตามฤดูกาล) ๓๑, บ้านท่าเตียนสามัคคี 
มีกิจกรรมการสาธิตการปอกตาล การเคี่ยวตาล การเก็บตาลผาดโผน และวิถีชีวิตคนท าตาล ๓๒ และ
บ้านวังหยวก เน้นกิจกรรมการแสดงของไทด า เช่น การละเล่นมะกอนสื่อรัก และวิถีชีวิตคนไทด า ๓๓ 
ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ก็แตกต่างกันไปตามจุดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวของแต่ละชุมชน 

SPIRIT ชุมชนเจ้าของบ้านมีความพร้อมในการให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม
อย่างน่าประทับใจ แต่ละชุมชนการท่องเที่ยวจะมีการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้ง
ที่เป็นหมู่คณะ กลุ่มศึกษาดูงาน หรือนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนเป็นอย่างดี ซึ่งมีการจัดเตรียมส ารับ
คาว-หวาน, การแสดง-การละเล่นอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน หรือการจัดเตรียมความพร้อมด้าน
สถานที่เพ่ือรองรับแก่นักท่องเที่ยวด้วยอัธยาศัย ไมตรีจิต 

 

                                           
๒๗ สัมภาษณ์ นางสาวนงเยาว์ เหงาโจ๊ก, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ บ้านหนองโพใต้ ต าบลหนองโพ อ าเภอตา

คลี จังหวัดนครสวรรค์, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒.  
๒๘ สัมภาษณ์ ว่าท่ีร้อยตรีอ านาจ เอี่ยมสุภา, ก านันต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์, 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.    
๒๙ สัมภาษณ์ นายณรงค์ ภักดีสุข, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี จังหวัด

นครสวรรค์, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒.  
๓๐  สัมภาษณ์ นายสรสิทธิ์ อินทร, สมาชิกสมาคมรักษ์ดงแม่นางเมือง ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย  

จังหวัดนครสวรรค์, ๓ มีนาคม ๒๕๖๒.  
๓๑ สัมภาษณ์ ว่าท่ีร้อยตรีอ านาจ เอี่ยมสุภา, ก านันต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์, 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
๓๒ สัมภาษณ์ นางสาวน้ าอ้อย มีพันธ์, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๔ บ้านท่าเตียนสามัคคี ต าบลท่าไม้ อ าเภอ

ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
๓๓ สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรีสุริยา สระทองอาด, ผู้ช่วยนิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง อ าเภอ

เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๑ เมษายน ๒๕๖๒.  



๒๒๙ 

 

การวิเคราะห์ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเป็นการมีส่วนร่วมที่อยู่บน
พ้ืนฐานของประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม หมู่บ้านท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ง ๕ 
หมู่บ้านนั้นต่างมีเป้าประสงค์คล้ายคลึงกัน คือ การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนบนฐานการจัดการแบบมี
ส่วนร่วมโดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง แต่ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม พบว่า การจัดการท่องเที่ยวในหลายหมู่บ้านแม้จะมีความเป็น
รูปธรรมเกิดขึ้น แต่คนในชุมชนยังไม่เห็นประโยชน์จากการท่องเที่ยว ทั้งยังเกิดความขัดแย้งระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นในพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่มีความทับซ้อนกับหลายหน่วยงานจึงยิ่งเป็นการต้องย้ าถึง
กระบวนการสนับสนุนที่ไม่เพียงพอ และยังขาดความต่อเนื่องในการสนับสนุนปัจจัยที่เหมาะสมจึงท า
ให้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจึงอยู่ขอบเขตที่จ ากัด ดังนั้นจึงเป็นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ที่ ได้รับ  สอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณที่
องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมมีอิทธิพลต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในระดับต่ า  
(ค่าอิทธิพลรวม เท่ากับ -๐.๑๐) ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายปัจจัยแล้วยังพบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ด้านการร่วมท า (๐.๗๙**) และการร่วมรับผลประโยชน์ (๐.๖๘**) ในตัวแบบจ าลองการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ มีค่า ๒ ระดับสุดท้าย ดังนั้นแล้วการแก้ไขปัญหาในด้านนี้แต่ละ
หมู่บ้านมีวิธีที่แตกต่างกันออกไป เช่น บ้านซับตะเคียนเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมาเปิดร้านขายของ
โดยไมเสียค่าเช่า รวมทั้งการจ้างงานจากคนในชุมชนเป็นหลัก, บ้านวังหยวกใช้วิธีการผ่านการสร้าง
เครือข่าย และเครือญาติในถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่รุ่นต่อรุ่น และเปิดโอกาสให้ลูกหล่นทุกเพศ ทุกวัยใน
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการหวงแหนวัฒนธรรม ประเพณีรวมถึงสร้างการมี
ส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน, บ้านท่าเตียนสามัคคี ใช้การกระจายรายได้และการเป็นจุด
เรียนรู้ชุมชนบนพื้นฐานศักยภาพของคนในชุมชนเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุปว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนนั้น ประกอบด้วย การ
ร่วมท า การร่วมรับผลประโยชน์ การร่วมวางแผน และการร่วมคิดซึ่งในแต่ละชุมชนท่องเที่ยวก็มี
รูปแบบของการมีส่วนร่วมที่คล้ายคลึงโดยอาศัยความร่วมมือคนชุมชนผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ 
ขึ้นมา และอาศัยความร่วมมือจากชุมชน หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นในการอ านวยความสะดวก และ
สนับสนุนความช่วยเหลือเพ่ิมเติม นอกจากความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากชุมชนแล้ว ยังมีการร่วมกันคิด 
วางแผน และร่วมท าในการสร้างเสน่ห์ให้เกิดขึ้นชุมชน คือ ๕S ประกอบด้วย SMILE, STORY, 
SECREAT, SURPRISE และ SPIRIT เพ่ือให้เกิดจุดเด่นทางการท่องเที่ยวในการสร้างจุดสนใจแก่
นักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือน 

 

 



๒๓๐ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๐ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการมีส่วนร่วม 
 

ประเด็น  

ประเด็น 
ปริมาณ 

ที ่  ความถี ่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. ร่วมท า และร่วมรับผลประโยชน์ ๙ ๑๒, ๑๓, ๑๐, ๓, ๘, ๖, ๑๙, ๒๐, ๒๑ 
     

๒. ร่วมวางแผน และร่วมคิด ๕ ๕, ๑๓, ๑๑, ๑๒, ๘  
    

๓. ๕S การสร้างเสน่ห์ชุมชน ๑๖ ๑๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๕, ๗, ๑๖, 
๑๔, ๙, ๘, ๓, ๑๘, ๖, ๑ 

    

 

๔.๓.๒ ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว (TOUR) 
ความหลากหลายทางทรัพยากรการท่องเที่ยวของแต่ละพ้ืนที่ส่งผลให้เกิดการวิเคราะห์

จุดเด่น และเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แตกต่างกันไป  
บ้านวังหยวก หมู่ที่ ๒ ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมืองนครสวรรค์มีความโดดเด่นใน

เรื่องของวัฒนธรรม มีทุนทางวัฒนธรรม หมายถึง ๘ วิถีวัฒนธรรมที่เป็นเสน่ห์ชุมชน ได้แก่ อาหาร 
การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย ประเพณี ภาษา อาชีพ ความเชื่อ และศิลปะพ้ืนถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ที่
สามารถสร้างจุดเด่นทางการท่องเที่ยวได้  

บ้านท่าเตียนสามัคคี หมู่ที่ ๑๔ ต าบลท่าไม้ อ าเภอชุมแสงมีความโดดเด่นในเรื่อง
ของวิถีชีวิตชุมชน คนท าตาล เป็นวิธีการท าตาลของคนชุมชน ในการด าเนินชีวิตเกี่ยวกับการท าตาล 
ปีนต้นตาลเพ่ือเก็บน้ าตาลในช่วงเช้า ปีนเก็บทลายตาลเพ่ือเอาลูกตาล การท าน้ าตาลปึก การท า
น้ าตาลสด และวิธีการเฉาะลอนตาลแบบถูกวิธี 

บ้านหนองโพใต้ หมู่ที่ ๑ ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลีมีความโดดเด่นในเรื่องของ
ความเชื่อ ความศรัทธาในพระอริยสงฆ์ท่ีมีชื่อเสียง คือ หลวงพ่อเดิม พุทธฺสโร ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัด
หนองโพ ดังนั้นวัดจึงเป็นจุดเด่นของชุมชนในการสร้างความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นหลัก 

บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ ๑๑ ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้ามีความโดดเด่นในเรื่อง
ของธรรมชาติที่สวยงาม ผนวกกับการสร้างจุดดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่ คือ การจัด



๒๓๑ 

 

กิจกรรมคาวบอย์ไนท์ รวมถึงการมีแนวคิดที่จะสร้างวงรอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมทดแทน
ในช่วงที่ไม่สามารถการปลูกปอเทืองได้ 

บ้านดงแม่นางเมือง หมู่ที่ ๑๐ ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัยมีความโดดเด่นใน
เรื่องราวประวัติศาสตร์ เมืองโบราณสมัยทวารวดีที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากว่า ๑,๕๐๐ ปี และยังคงมี
ร่องรอย และเรื่องเล่าสร้างเป็นจุดเด่นทางการท่องเที่ยวได้อีกด้วย 

ดังนั้นแล้วสิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรม สิ่งดึงดูดใจและพ้ืนที่ล้วนเป็นสิ่ งที่ส าคัญที่จะ
ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอันเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพ้ืนที่ทั้งที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติ และสิ่งที่ชุมชนสร้างขึ้นเป็นอย่างยิ่ง เมื่อชุมชนเริ่มมีการจัดการท่องเที่ยว จ าเป็นต้องมี
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนภายนอก ดังนั้นทักษะ ความชัดเจน การจัดการให้เหมาะสม การต้อนรับที่ดี  
นอกจากท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีแล้ว ยังเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อชุมชน การต้อนรับเป็นกิจกรรมที่
สร้างความเป็นมิตร อบอุ่นใจ การให้ความสะดวกสบาย การให้ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติตามค าร้อง
ของชุมชนต้องแสดงออกถึงความสนใจและการให้ความส าคัญ การกระตือรือร้นในการรับฟังหรือตอบ
ข้อซักถาม ยิ้ม ทักทาย แสดงความรู้สึกที่ดี และจริงใจ ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม๓๔ รวมถึงการ
แต่งกายสะอาด เรียบร้อย ใจเย็น และยิ้มแย้มแจ่มใส๓๕ การปฏิบัติตนไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา และ
ใจจะต้องสอดคล้องผสมผสานกันเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความพอใจของผู้มาติดต่อ หรือลูกค้า
ความประทับใจในการต้อนรับจะท าให้เป็นที่กล่าวขวัญในทางที่ดี และกลับมาเยี่ยมเยือนชุมชนอีก
ครั้ง๓๖ 

นอกจากนั้นนอกจากที่กล่าวมาแล้วยังต้องมีทัศนคติที่ดี๓๗ ในการเป็นเจ้าบ้านหรือเป็น
เจ้าของชุมชนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองมีความสุขในการท างานมองโลกในแง่ดีตระหนักถึงความส าคัญ
ของการต้อนรับ ย่อมน ามาซึ่งความภาคภูมิใจ เกิดความสุข และรักในสิ่งที่ท าอีกด้วย 

 
 

                                           
๓๔ สัมภาษณ์ นางสาวกัลยา โตประเสริฐ, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน 

อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒.  
๓๕ สัมภาษณ์ นางสาวปภาวี พงษ์จตุรา, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน 

อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
๓๖ สัมภาษณ์ นางชนัษฎา เกิดปาน, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน

อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรค์, ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
๓๗ สัมภาษณ์ นายธนโชติ จันทร์ดวง, มัคคุเทศก์ชุมชนของหมู่ ๑๔ บ้านท่าเตียนสามัคคี ต าบลท่าไม้ 

อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  



๒๓๒ 

 

๑) สิ่งอ านวยความสะดวก 
สิ่งอ านวยความสะดวกเป็นสิ่งที่รองรับในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

เพ่ือให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกสบายในระหว่างการมาท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญในการแสดงถึงศักยภาพในการให้บริการท่องเที่ยว ยังส่งผลต่อภาพพจน์ของ
ชุมชนท่องเที่ยวอีกด้วย เพราะนอกจากคุณค่า ความงดงามของทรัพยากรการท่องเที่ยวแล้ว ความ
สะดวกสบายและการบริการที่ประทับใจจากสิ่งอ านวยความสะดวกยังเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึง ทั้งยัง
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยวได้อีกด้วย ที่พักแรมส าหรับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมี
ลักษณะของบ้านพักในหมู่บ้าน (Home Stay) หรือการพักแรมในที่ที่ชุมชนจัดให้ เช่นที่บ้านวังหยวก 
จะมีการจัดเรือนพักในศูนย์วัฒนธรรมให้แก่นักท่องเที่ยวที่มีลักษณะเป็นหมู่คณะที่มาศึกษาดูงานโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย๓๘ หรือบ้านพักในหมู่บ้าน (Home Stay) ของบ้านท่าเตียนสามัคคีที่มีอัตราค่าพักแรม 
รวมอาหารเช้า ราคา ๕๐๐-๖๐๐ บาท จ านวน ๕ หลัง (นางบังอร เหมมินทร์, นางสมทรง จ่าอยู่, นาง
สมพิศ ปู่กัน, นางส าเรียง ปู่กัน และนายบัวลอย พินิกิจ) มีสิ่งอ านวยความสะดวก มีจุดรับนักท่องเที่ยว
และที่จอดรถ๓๙ และยังมีเรือนพักตากอากาศ (Resort) ของเอกชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงในอัตรา ๔๕๐-
๖๐๐ บาท๔๐ โดยบ้านวังหยวก และบ้านท่าเตียนสามัคคีนั้นโดดเด่นในเรื่องของการศึกษาวิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมจึงมีผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงาน และพักแรม ขณะเดียวกันบ้านซับตะเคียน บ้านหนองโพใต้ 
และบ้านดงแม่นางเมืองจะเป็นลักษณะของการมาเยี่ยมเยือนมากกว่าการมาพักแรม 

ด้านอาหารชุมชนจะเป็นผู้จัดหาอาหารพ้ืนถิ่นเพ่ือบริการแก่นักท่องเที่ยวที่มีพักแรม 
เช่น ต้มย าแม่น้ ายม, ต้มปลาร้าหัวตาล, ขนมตาล, ผัดกุ้งยอดตาล/ยอดมะพร้าว ย าลอนตาลอ่อน และ

                                           
๓๘ สัมภาษณ์ นายเฉลิม ทองแพง, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านวังหยวก ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒.  
๓๙ สัมภาษณ์ นางชนัษฎา เกิดปาน, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน

อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรค์, ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
๔๐ สัมภาษณ์ นางสาวน้ าอ้อย มีพันธ์, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๔ บ้านท่าเตียนสามัคคี ต าบลท่าไม้ อ าเภอ

ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  



๒๓๓ 

 

ไอศกรีมน้ าตาลสดของบ้านท่าเตียนสามัคคี๔๑ กบโอ๋ ปลาปิ้งต๊บ ผักจุ๊บ มะนาวโห่เชื่อมซึ่งเป็นอาหาร
พ้ืนบ้านของไทด าบ้านวังหยวก๔๒ และบ้านดงแม่นางเมือง๔๓ 

การเดินทางมายังชุมชนท่องเที่ยว มีถนนหนทางที่สะดวก และเชื่อมโยงทั่วทั้งจังหวัด 
สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้สะดวก โดยเฉพาะบ้านหนองโพใต้ที่สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้อีก
เส้นทางหนึ่งด้วย๔๔ ขณะเดียวการสร้างจุดต่างของบ้านท่าเตียนสามัคคี นอกจากจะสามารถเดินทาง
โดยรถยนต์แล้ว หากมีการเดินทางเป็นหมู่คณะยังสามารถน ารถมาจอดไว้วัดเกยไชย และทางชุมชน
จะน ารถท่ีใช้เฉพาะในพ้ืนถิ่น (รถอีโก้ง) ออกมารับเพ่ือเดินทางชมธรรมชาติผ่านหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้าน
ปากคลองหมู่ ๕ เพ่ือมายังบ้านหนองตอ หรือบ้านท่าเตียนสามัคคีได้อีกด้วย นอกจากนั้นยังมีป้ายบอก
ทาง ป้ายประชาสัมพันธ์จุดท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อการท่องเที่ยวไปยังจุดท่องเที่ยวอ่ืนที่
ใกล้เคียงอีกด้วย เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนและสร้างความพึงพอใจให้แก่
นักท่องเที่ยว นอกจากนั้นแต่ละชุมชนก็จัดให้มีการจัดศูนย์บริการข้อมูลเพ่ือการท่องเที่ยวไว้เพ่ือ
บริการด้านข้อมูล ข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่การท่องเที่ยวอีกด้วย 

๒) กิจกรรม 
การจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของชุมชนจะเน้นให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับ

วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยการรวมกันเป็นกลุ่ม คณะกรรมการบริหารในการ
จัดการบริหารแก่นักท่องเที่ยวที่จะมาสัมผัสวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ทาง
ประวัติศาสตร์ ทั้งนี้การมีส่วนร่วมในการจัดการ การบริการแก่นักท่องเที่ยวเพ่ือแสดงเอกลักษณ์ 
ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต โดยชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการในด้าน ร่วมคิดวางแผน ร่วมท า
กิจกรรม ร่วมด าเนินการ และร่วมรับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชน ซึ่งก็จะแตกต่างกันไปตาม
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชุมชน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 
สร้างความเพลิดเพลิน ความรู้ ทักษะให้แก่การท่องเที่ยว  

                                           
๔๑ สัมภาษณ์ นายธนโชติ จันทร์ดวง, มัคคุเทศก์ชุมชนของหมู่ ๑๔ บ้านท่าเตียนสามัคคี ต าบลท่าไม้ 

อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
๔๒ สัมภาษณ์ นางวันเพ็ญ เทียนประเสริฐ, ประธานศูนย์วัฒนธรรมไทด า บ้านวังหยวก ต าบลบ้านแก่ง 

อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒.  
๔๓ สัมภาษณ์ นายบุญธรรม แก้วเกตุ, ปลัดองค์กรบริหารส่วนต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด

นครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒.  
๔๔ สัมภาษณ์ นายณรงค์ ภักดีสุข, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี จังหวัด

นครสวรรค์, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒.  



๒๓๔ 

 

การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม บ้านวังหยวก หมู่ที่ ๒ ต าบล
บ้านแก่ง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ ได้จัดให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเยี่ยมเยือนได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน โดยได้ใช้ประโยชน์จาก ๘ วิถีวัฒนธรรมที่เป็นเสน่ห์ชุมชน ได้แก่ อาหาร การแต่งกาย ที่อยู่
อาศัย ประเพณี ภาษา อาชีพ ความเชื่อ และศิลปะพ้ืนถิ่น และยังมีการค้นหา พัฒนา ปรับปรุง ทุน
ชุมชนและทุนทางวัฒนธรรม และสร้างเสริมให้เป็นเอกลักษณ์ จุดเด่นหรือความงามที่สามารถสร้าง
ความประทับใจ สร้างความตื่นตาตื่นใจ น่าจดจ า และดึงดูดนักท่องเที่ยวอยากกลับมาอีก เช่น การจัด
กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับภาษาถิ่นไทด า การแต่งกาย การแสดง การละเล่นโยนลูกมะกอน
สื่อรัก การชิมอาหารพ้ืนบ้าน อุปกรณ์เครื่องจักสานที่ใช้ในการท ามาหากิน และการสักการะหลวงพ่อ
สุทธิ์ วัดเกาะแก้วอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนให้ความเคารพศรัทธา๔๕ โดยกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชุมชนได้
จัดขึ้นนั้นตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการดูแลเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ยิ้ม อิ่ม สุข สนุกสนานร่วมกัน 
ทั้งยังคาดหวังให้เกิดการอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปอีกด้วย นอกจากนั้นยังมี
ประเพณีร่วมจ าไทด า “ด านา” “การแข่งขันด านา” ในเดือนสิงหาคมของทุกปี  

การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านวิถีชีวิต บ้านท่าเตียนสามัคคี หมู่ที่ ๑๔ 
ต าบลท่าไม้ อ าเภอชุมแสง ได้จัดให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเยี่ยมเยือนได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชนโดยบ้านท่าเตียนสามัคคี มีพ้ืนที่เป็นที่ราบ น้ าท่วมบ่อย จึงมีต้นตาลเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและ
การปลูกเสริมจ านวนมาก มีวัฒนธรรม ประเพณีท่ีสืบทอดกันมายาวนานเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เก่ียวข้องกับ
อาชีพท าตาล การจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวจึงเป็นลักษณะของการเข้ามาอยู่ร่วมกับชาวบ้านเพ่ือ
เรียนรู้วิถีชีวิตของคนท าตาล นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวของชุมชน 
เช่น การแข่งเรือชุมชน, การจัดงาน “วิถีชุมชน คนท าตาล หนองตอ”, งาน “อวดดี วิถีชุมชนคนท า
ตาล”๔๖ รวมถึงการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาลเป็นอาหาร และของที่ระลึก  

การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านศาสนา บ้านหนองโพใต้ หมู่ที่ ๑ ต าบล
หนองโพ อ าเภอตาคลี เป็นชุมชนชาวพุทธที่มีความใกล้ชิดกับวัดหนองโพอันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาที่ได้รับความนิยมในระดับสากล มีความเข้มแข็งและสามารถจัดการท่องเที่ยวโดย
อาศัยศรัทธาจากประชาชนในการดึงดูดความสนใจจึงท าให้ชุมชนที่ใกล้เคียงกับวัดสามารถที่จะสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวได้ด้วยเช่นเดียวกัน นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนจะไม่ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วน
หนึ่งของชุมชน กิจกรรมที่จัดขึ้นจึงเป็นการร่วมกับวัดหนองโพเป็นกิจกรรมตามวงรอบการท่องเที่ยว

                                           
๔๕ สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรีสุริยา สระทองอาด, ผู้ช่วยนิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง อ าเภอ

เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๑ เมษายน ๒๕๖๒. 
๔๖ สัมภาษณ์ นายรัฐพล ธุระพันธ์, นายอ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๓๕ 

 

ของวัดมากกว่าการจัดกิจกรรมเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เขามาเท่ียวชุมชนบ้านหนองโพใต้๔๗ เช่น งาน
ปิดทองหลวงพ่อเดิม เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี, การจัดตลาดหินหน้า-หนองโพ เพ่ือจ าหน่ายสินค้า
ชุมชน ชมเสน่ห์ทางวัฒนธรรม งานเครื่องโขนละคร ผ้าทอ เครื่องจักสาน ชิมอาหารสืบสานวิถี แชะ
ภาพ แชร์ทุกอารมณ์ ชมพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม 

การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวธรรมชาติ บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ ๑๑ ต าบลสุข
ส าราญ อ าเภอตากฟ้า ได้จัดให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเยี่ยมเยือนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมที่ทางชุมชนได้
จัดขึ้น เพ่ือสร้างจุดเด่นให้แก่พ้ืนที่ท่องเที่ยวที่มีความจ าเพาะกับฤดูกาลเพาะปลูกปอเทืองที่มีจ ากัด 
ดังนั้นกิจกรรมเสริมจึงมาจากการประชุมของคณะกรรมการ เครือข่าย ชุมชน และภาครัฐในการสร้าง
เรื่องราวให้เกิดขึ้น เช่น การจัดงานปั่นจักรยาน ชมทุ่งปอเทือง, งาน TAKFA COWBOY RUN ๒๐๑๘๔๘  

การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านโบราณสถาน บ้านดงแม่นางเมือง หมู่ที่ ๑๐ 
ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย ได้จัดให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเยี่ยมเยือนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมที่ทาง
ชุมชนได้จัดขึ้น เนื่องจากบ้านดงแม่นางเมืองได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากร จึงท า
ให้การสร้างสิ่งปลูกสร้างเพ่ือสร้างจุดเด่น หรืออาคารต่าง ๆ ก็มีข้อจ ากัดทางกฎหมาย๔๙ จึงส่งผลต่อ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่เอ้ืออ านวยในหลายด้าน ดังนั้นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นจึงเป็น
กิจกรรมทางประเพณี และความเชื่อชุมชน เช่น เทศกาลงานวันสงกรานต์ สรงน้ าพระ และสร้างน้ า
เจ้าแม่ศรีเมือง ในเดือนเมษายน และงานวันบวงสรวงเจ้าแม่ดงแม่นางเมืองในวันที่ ๑๒ มิถุนายนของ
ทุกปี  

๓) สิ่งดึงดูดใจ 
สิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังสถานที่นั้น ๆ ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูดความต้องการพ้ืนฐานของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ การผสมผสาน
กันของทรัพยากรธรรมชาติสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจ ดังนั้นการที่จะรักษาสถานภาพของ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวเอาไว้ให้นานที่สุด ก็ต้องมีการวางแผนอย่างเหมาะสม และต้องมีการ
บ ารุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของธรรมชาติที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งนี้สิ่งดึงดูดใจที่เกิด
จากการที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ โบราณสถาน วัฒนธรรม

                                           
๔๗ สัมภาษณ์ นางสาวพัฒชรี จันทรโชติ, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน

อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒.    
๔๘ สัมภาษณ์ ว่าท่ีร้อยตรีอ านาจ เอี่ยมสุภา, ก านันต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์, 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.   
๔๙ สัมภาษณ์ นายบุญธรรม แก้วเกตุ, ปลัดองค์กรบริหารส่วนต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด

นครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒.   



๒๓๖ 

 

สังคม เทศกาล งานประเพณีแต่ยังคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีการสืบทอดภูมิปัญญา อุปกรณ์ 
เครื่องมือ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้ท้องถิ่น และมีการจัดการ
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้สามารถดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว  

การจัดการท่องเที่ยวที่อาจเกิดจากการปรุงแต่งบนพ้ืนฐานของทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ เช่น การปลูกปอเทือง หรือการปรับเปลี่ยนเป็นการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์เพ่ือสร้าง
วงรอบทางการท่องเที่ยวของบ้านซับตะเคียนก็ยังคงกลิ่นอายที่มีเสน่ห์น่าค้นหาเหมาะส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการอากาศสดชื่น บริสุทธิ์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ คลายความตึงเครียดจากการท างาน
หรือใช้เวลากับครอบครัว๕๐ แต่หากนักท่องเที่ยวต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชนก็สามารถท่องเที่ยวในวิถีชุมชนคนท าตาล ที่มีต้นตาลอายุกว่า ๑๐๐ ปี เป็นจ านวนมากเพ่ือเชิญ
ชวนให้เข้ามาสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนชุมชนที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นในปัจจุบันที่บ้าน
ท่าเตียนสามัคคี๕๑ หากชื่นชอบความเป็นอยู่ของชนชาติพันธุ์ที่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น การ
นุ่งห่มด้วยผ้าสีด า เครื่องนอนสีด า การแสดง การละเล่น ภาษา เครื่องใช้จากภูมิปัญญาที่ยังคงคุณค่า 
และหาชมได้ยากจากบ้านวังหยวก๕๒ แต่หากนักท่องเที่ยวมีความชื่นชอบในเรื่องของเรื่องเล่า ต านาน
ที่ยังคงมนต์ขลัง ความรุ่งเรืองในครั้งอดีตสมัยกว่า ๒,๐๐๐ ปีของเมืองธานยบุรี หรือโบราณสถานดง
แม่นางเมืองที่ชุมชนยังคงอนุรักษ์ รักษาไว้ให้เป็นสมบัติของลูกหลานเกิดความซาบซึ้ง และภาคภูมิใจ
ได้ที่บ้านดงแม่นางเมือง๕๓ และสุดท้ายด้วยศรัทธา ความเชื่อ ความเคารพในหลวงพ่อเดิม พระอริย
สงฆ์แห่งบ้านหนองโพ ผู้มีตบะบารมีแก่กล้า มากด้วยอิทธิคุณและบุญฤทธิ์ พระผู้มากด้วยเมตตาธรรม 
ที่วัดหนองโพ และพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิมบ้านหนองโพใต้ จังหวัดนครสวรรค์๕๔ 

 
 

                                           
๕๐ สัมภาษณ์ นางสาวกัลยา โตประเสริฐ, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน 

อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒.  
๕๑ สัมภาษณ์ นางชนัษฎา เกิดปาน, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน

อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรค์, ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
๕๒ สัมภาษณ์ นางสาวปภาวี พงษ์จตุรา, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน 

อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
๕๓ สัมภาษณ์ นายสรสิทธิ์ อินทร, สมาชิกสมาคมรักษ์ดงแม่นางเมือง ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย  

จังหวัดนครสวรรค์, ๓ มีนาคม ๒๕๖๒.  
๕๔ สัมภาษณ์ นางสาวพัฒชรี จันทรโชติ, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน

อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒.  



๒๓๗ 

 

๔) พื้นที ่

ศักยภาพของชุมชน ต้นทุนด้านธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ต้นทุนด้านศิลปวัฒนธรรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาในพ้ืนที่ท่องเที่ยวบ้านวังหยวก หมู่ที่ ๒ ต าบลบ้านแก่ง, บ้านท่าเตียนสามัคคี 
หมู่ที่ ๑๔ ต าบลท่าไม้, บ้านหนองโพใต้ หมู่ที่ ๑ ต าบลหนองโพ, บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ ๑๑ ต าบลสุข
ส าราญ และบ้านดงแม่นางเมือง หมู่ที่ ๑๐ ต าบลตาสัง ล้วนมีความโดดเด่น และความพร้อมในการ
จัดการท่องเที่ยว แต่การสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการพัฒนาในการจัดการ
พ้ืนที่ท่องเที่ยว ในบริบทที่มีความหลากหลายให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกที่หลากหลายเป็นสิ่งที่
จ าเป็น พื้นที่มีความส าคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ชุมชนจะต้องจัดภูมิ
ทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ มีสามารถดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยวได้ ทั้งยัง
ต้องมีการพัฒนา และปรับปรุงบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง มีข้อบังคับของแหล่งท่องเที่ยวนั้น 
ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น และไว้วางใจ
ให้แก่นักท่องเที่ยว ดังนั้นแล้วการจัดการด้านพ้ืนที่ถือว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอย่า งยิ่งที่จะท าให้
ชุมชนเป็นที่สนใจ การดูแล ปรับปรุง รักษา และสร้างขึ้นล้วนเป็นกระบวนการที่ชุมชน คณะกรรมการ
จ าเป็นต้องมีการประชุม ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมท า๕๕ เพ่ือให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน การจัดท า
ข้อบังคับ ข้อตกลงชุมชนกับนักท่องเที่ยวรวมถึงการปฏิบัติตามเพ่ือให้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวตก
อยู่กับคนชุมชน๕๖ เช่น การจัดปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสม สะอาด, มีจุดถ่ายภาพ (Land Mark) ที่
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน๕๗, การจัดท ามีแผนธุรกิจชุมชน และมีการด าเนินการตามแผน๕๘ เพ่ือ
พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของคนชุมชน 

การวิเคราะห์ ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นชุดกิจกรรมที่หมู่บ้านท่องเที่ยวให้
ความส าคัญในระดับเดียวกัน โดยในการจัดการด้านนี้ประกอบด้วย สิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรม 
สิ่งดึงดูดใจ และพ้ืนที่ล้วนมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนประสบ
ผลส าเร็จ สอดคล้องกับผลของการวิจัยในเชิงปริมาณ แม้จะแสดงให้เห็นว่าด้านทรัพยากรธรรมชาติยัง
มีค่าอิทธิพลใน ๒ ระดับสุดท้าย (๐.๐๒) แต่ในค่าน้ าหนักองค์ประกอบแต่ละปัจจัยอยู่ในค่าเฉลี่ยที่

                                           
๕๕ สัมภาษณ์ นายรัฐพล ธุระพันธ์, นายอ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๕๖ สัมภาษณ์ นายเฉลิม ทองแพง, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านวังหยวก ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒.  
๕๗ สัมภาษณ์ นางวันเพ็ญ เทียนประเสริฐ, ประธานศูนย์วัฒนธรรมไทด า บ้านวังหยวก ต าบลบ้านแก่ง 

อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒.  
๕๘ สัมภาษณ์ ว่าท่ีร้อยตรีอ านาจ เอี่ยมสุภา, ก านันต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์, 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  



๒๓๘ 

 

ใกล้เคียงกัน ระหว่าง ๐.๘๘**-๑.๐๒ ดังนั้นแล้วในการจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวจึงเป็นไป
ในลักษณะของการจัดการแบบองค์รวม เช่น บ้านวังหยวกมีสิ่งดูดใจประเภทวัฒนธรรม ประเพณีของ
ชาวไทด าที่สืบทอดต่อกันมายาวนานแม้จะสามารถดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเที่ยวได้ในระดับหนึ่ง
แต่ก็ไม่สามารถท่ีจะก่อให้เกิดการกลับมาเที่ยวซ้ าได้ จึงได้มีการจัดกิจกรรม จัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการเดินทาง ตกแต่งสถานที่ จ าลองบ้านไทด าและเครื่องมือ เครื่องใช้ในอดีตเพ่ือให้นักท่องเที่ยว
ได้มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้, บ้านซับตะเคียนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น และ
สร้างสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจ เช่น เมืองคาวบอย หลักกิโลยักษ์เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือน 
บ้านท่าเตียนสามัคคีจัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตคนท าตาล ๓ ช่วงเวลา จัดกิจกรรมปีนตาลผาดโผน และ
เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวปอกตาลแบบถูกวิธี เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุปว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
เดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ เป็นการน าเสนอการผสมผสานระหว่างผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยว ประสบการณ์ และการน าเสนอทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้อื่น ๆ แก่นักท่องเที่ยว ด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ืออ านวยความสะดวก สบาย และสร้างความความประทับใจแก่
นักท่องเที่ยว ด้านกิจกรรม การท่องเที่ยวมิได้หมายเพียงแค่การเดินทางไปชมแต่ได้มีโอกาสท า
กิจกรรม สร้างประสบการณ์ สร้างความทรงจ าอันก่อให้เกิดการกระจายรายได้แก่ชุมชนตามมา ด้าน
สิ่งดึงดูดใจ ต้องมีลักษณะความเป็นของแท้/ดั้งเดิม มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น และมีคุณค่าทาง
จิตใจ ทั้งจากสิ่งที่ชุมชนสร้างขึ้น หรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ด้านพื้นที่ มีความส าคัญสูงสุดของการ
เดินทาง เพราะเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา ชุดชมมีการจัดสรรให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่
มีอยู่ และเก่ียวข้องกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่น และมีความปลอดภัยเพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว นอกจากทรัพยากรการท่องเที่ยวแล้ว สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง
คือ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี อัธยาศัยไมตรีที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเองของเจ้าบ้าน มีความเป็นมิตร มี
ความ เชื่อมั่น รอบรู้เรื่องราวในท้องถิ่น ให้การตอบรับ ดูแลผู้มาเยือน หรือนักท่องเที่ยวให้มีความสุข 
และรู้สึกปลอดภัยเพราะเมื่อผู้มาเยือนได้รับความมีอัธยาศัยไมตรี และเจ้าบ้านให้การตอบรับ อย่าง
อบอุ่น ย่อมท าให้ผู้มาเยือนเกิดความประทับใจและกลับมาเที่ยวซ้ าอีกครั้ง  

 

 

 

 

 



๒๓๙ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๑ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว 
 

ประเด็น
ที ่

 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี ่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. สิ่งอ านวยความสะดวก ๗ ๕, ๑๒, ๖, ๑๖, ๑๕, ๔, ๓ 
     

๒. กิจกรรม ๕ ๑, ๒, ๑๓, ๘, ๔ 
    

๓. สิ่งดึงดูดใจ ๔ ๑๑, ๑๒, ๑๐, ๑๓ 
    

๔. พ้ืนที่ ๔ ๒, ๕, ๑๕, ๘ 
    

๕. การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ๔ ๑๑, ๑๐, ๑๒, ๑๖ 
    

 

๔.๓.๓ ด้านการตลาด (MARK) 
การตลาดท่องเที่ยวโดยชุมชนจะต้องเป็นเครื่องมือและกระบวนการขั้นตอนที่เข้าไป 

“เสริมทักษะ ความสามารถชุมชน” ให้สามารถคงสภาพการท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นเจ้าของ เป็นผู้
ก าหนด เป็นผู้ด าเนินการ และเป็นผู้ร่วมรับประโยชน์อย่างเป็นธรรม และเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ในมิติ
การเรียนรู้อีกด้านหนึ่งของสังคมไทย เป็นการตลาดอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ “ความยั่งยืน” ทั้ง
มิติสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของเจ้าของชุมชนตัวจริง ซึ่งก็คือ
ชาวบ้าน๕๙ “ก าไร” ที่ชุมชนได้มามีความคุ้มค่า แม้ไม่ใช่ตัวเงินเหมือนการซื้อขายสินค้า หรือบริการทั่ว 
ๆ ไป แต่เป็นก าไรที่ยิ่งใหญ่กว่า นั่นคือภาพที่ชุมชนได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มีการกระจาย
รายได้ภายชุมชนอย่างทั่วถึง หนุนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มุ่งเน้นการสร้างสมดุลของความสุขของทั้งคน
ชุมชนและนักท่องเที่ยว๖๐ ส่งเสริมการเพ่ิมคุณค่า และมูลค่าของต้นทุนทรัพยากรชุมชนสู่การเป็น

                                           
๕๙ สัมภาษณ์ นายธนโชติ จันทร์ดวง, มัคคุเทศก์ชุมชนของหมู่ ๑๔ บ้านท่าเตียนสามัคคี ต าบลท่าไม้ 

อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๖๐ สัมภาษณ์ นายรัฐพล ธุระพันธ์, นายอ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๔๐ 

 

สินค้า และบริการบนฐานอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และการมีส่วนร่วมของชุมชน๖๑ นอกจากตัวเม็ดเงิน
แล้ว การตลาดอย่างยั่งยืนยังมุ่งหมายเพ่ือสร้างคุณค่าของลูกค้า ยังกระตุ้นให้คนชุมชนเกิดการอนุรักษ์
และสืบทอดทรัพยากรธรรมชาติวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน๖๒ อีกด้วย 

๑) ช่องทางการสื่อสาร  
ช่องทางการสื่อสารเป็นเส้นทางที่น าข้อมูลไปสู่กระบวนการตัดสินใจของ

นักท่องเที่ยว ประกอบด้วย ชุมชนท่องเที่ยว, ข้อมูลข่าวสาร, ช่องทางในการสื่อสาร และนักท่องเที่ยว 
ชุมชนท่องเที่ยวทั้ง ๕ ชุมชน อันประกอบด้วย บ้านวังหยวก หมู่ที่ ๒ ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมือง
นครสวรรค์, บ้านท่าเตียนสามัคคี หมู่ที่ ๑๔ ต าบลท่าไม้ อ าเภอชุมแสง, บ้านหนองโพใต้ หมู่ที่ ๑ 
ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี, บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ ๑๑ ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า และบ้านดง
แม่นางเมือง หมู่ที่ ๑๐ ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย คณะกรรมการบริหารจัดการชุมชน และ
สมาชิกของชุมชนต่างก็มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผน ด าเนินกิจกรรม และประเมินผล
การด าเนินงาน ในการท าข้อมูลการวิเคราะห์ชุมชนเพ่ือก าหนดจุดแข็งทางการท่องเที่ยวเพ่ือการ
จัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน๖๓ ดังนั้นแล้วช่องทางในการสื่อสาร
จึงแตกต่างกันไปตามความถนัด ความช านาญของสมาชิกชุมชน๖๔ และการเข้ามามีส่วนร่วมของคน
ชุมชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานภาครัฐที่คอยให้การส่งเสริม และสนับสนุน๖๕ เช่น ส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองนครสวรรค์, ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอตากฟ้า, ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอชุมแสง, ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอตาคลี, ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์, 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ, องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง, องค์การบริหารส่วนต าบลเกย
ไชย, องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้, องค์การบริหารส่วนต าบลสุขส าราญ, องค์การบริหารส่วนต าบล
ตาสัง เป็นต้น ในการเพ่ิมช่องทางการสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยว ทั้งนี้การน าเสนอภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวรับรู้ และจดจ าได้นั้นเกี่ยวข้องกับทรัพยากรการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็น
จุดเด่นที่มีในพ้ืนที่ สามารถน ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความโดดเด่นให้กับแหล่งท่องเที่ยว

                                           
๖๑ สัมภาษณ์ นางชนัษฎา เกิดปาน, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน

อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรค์, ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๖๒ สัมภาษณ์ นายเฉลิม ทองแพง, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านวังหยวก ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๖๓ สัมภาษณ์ นายธนโชติ จันทร์ดวง, มัคคุเทศก์ชุมชนของหมู่ ๑๔ บ้านท่าเตียนสามัคคี ต าบลท่าไม้ 

อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๖๔ สัมภาษณ์ นายณรงค์ ภักดีสุข, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี จังหวัด

นครสวรรค์, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๖๕ สัมภาษณ์ นายรัฐพล ธุระพันธ์, นายอ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๔๑ 

 

ได้ด้ วย  เช่น  เผยแพร่ผ่ านทางสื่ อออนไลน์  Website Facebook YouTube แผ่น พับ ป้ าย
ประชาสัมพันธ์ภายนอกชุมชน ป้ายหมู่บ้านท่องเที่ยวบริเวณหน้าทางเข้าหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ทาง
วิทยุชุมชนและเสียงตามสาย๖๖ เป็นต้น 

บ้านวังหยวก บ้านท่าเตียนสามัคคี บ้านหนองโพใต้ บ้านซับตะเคียน และบ้านดง
แม่นางเมืองมีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด “เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน” ได้อย่างน่าสนใจ มี
และใช้สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยว “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ประเภทต่าง 
ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือกิจกรรมพิเศษ  ๖๗ ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งใน
ลักษณะ Online และ Offline การจัดท าปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนและเผยแพร่ การ
จัดท าแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว๖๘ และ
มีการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) ส่งเสริมการตลาด๖๙ 

๒) เครือข่าย  
เครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นช่องทางในการค้นหาแหล่งข้อมูล หรือผู้

มีประสบการณ์ รวมทั้งการประสานความร่วมมือในการเจรจา ต่อรอง การประสานความร่วมมือ
ระหว่างบุคคล กลุ่ม และองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน 
และขยายผลการท างานหรือน าแนวคิดในการจัดการไปสู่กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างกัน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม และกระบวนการกลุ่มที่จะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายร่วมกันของทุกฝ่าย เครือข่ายยังมีส่วนส าคัญในการสร้าง
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพการท างาน ความเข้มแข็งของชุมชนให้เกิดอ านาจในการต่อรอง เกิด
กระบวนการผลักดันในระดับนโยบายได้ และยังเป็นการจัดการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยวโดยการ
ก าหนดที่กระบวนการ และคนอันเป็นปัจจัยส าคัญในการสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งนี้เครือข่ายที่มี
ความเข้มแข็งจะมีส่วนช่วยให้การจัดการท่องเที่ยวประสบผลส าเร็จ ชุมชนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 
ทั้งในรูปของเครือข่ายในการกระจาย ที่หน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด

                                           
๖๖ สัมภาษณ์ นายปัณณ์ทัตต์ ศรีเทียนชัย, ช่างภาพอิสระ และสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์, 

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒.   
๖๗ สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรีสุริยา สระทองอาด, ผู้ช่วยนิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง อ าเภอ

เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๑ เมษายน ๒๕๖๒. 
๖๘ สัมภาษณ์ นางชนัษฎา เกิดปาน, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน

อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรค์, ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๖๙ สัมภาษณ์ ว่าท่ีร้อยตรีอ านาจ เอี่ยมสุภา, ก านันต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์, 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๒๔๒ 

 

นครสวรรค์ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สภาอุตสาหกรรมต าบล องค์การ
บริหารส่วนต าบล และจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน เช่น สมาคมรักษ์ดงแม่นาง
เมือง ศูนย์วัฒนธรรมไทด า และภาคเอกชน เช่น บริษัท ยงสุวัฒน์ไบโอ เทรด จ ากัด ในการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะให้กับประชาชนในวงกว้าง โดยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น line 
Facebook Youtube ทั้งในลักษณะของ Online และ Offline 

เส้นทางเครือข่ายทางการท่องเที่ยวจะเป็นการสร้างเรื่องเล่าให้เกิดขึ้นกับพ้ืนที่
ท่องเที่ยว ในรูปของเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาครัฐด าเนินการในลักษณะเป็นชุมสายการเชื่อมโยง
ระหว่างองค์กรต่าง ๆ โดยอาศัยความกว้างขวางเป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือกันของภาค
ประชาชนเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคม เป็นเครือข่ายร่วมปฏิบัติการที่อาศัยความร่วมมือในการท างาน
อย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการร่วมกัน มีการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน๗๐ ชุมชนจึงมีบทบาทในฐานะผู้ประสานงานเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับเป้าหมายร่วมกัน๗๑ 

การเส้นแผนที่ทางการท่องเที่ยว  
๑) การสร้างแผนที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวอ าเภอตากฟ้าของบ้านซับตะเคียน 

ใน ๕ จุดท่องเที่ยว คือ ไหว้พระวัดตากฟ้า พระอารามหลวง-ท่องเที่ยวน้ าตกวังน้ าวิ่ง และวัดถ้ า
พรสวรรค์ ต าบลล าพยนต์-ท่องเที่ยวทุ่งปอเทือง เมืองคาวบอย บ้านซับตะเคียน-ท่องเที่ยวป่าชุมชน 
บ้านไตรคีรี ต าบลพุนกยูง-ท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพุม่วง ต าบลอุดมธัญญา๗๒ 
โดยได้รับความร่วมมือทั้งจากนายอ าเภอตากฟ้า, ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอตากฟ้า, ส านักงาน
เกษตรอ าเภอตากฟ้า, ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์, กองบิน ๔ ตาคลี, ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน ส านักงาน
ป่าไม้อ าเภอตากฟ้า สภาองค์กรชุมชนต าบลสุขส าราญ บริษัท ยงสุวัฒน์ไบโอ เทรด จ ากัด บริษัท 
สุริยะการเกษตร จ ากัด และประชาชนในบ้านซับตะเคียน หมู่ ๑๑ ต าบลสุขส าราญในการประสาน
ความร่วมมือให้เกิดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้เกิดข้ึนเป็นรูปธรรม 

๒) แผนที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอ าเภอบรรพตพิสัยของสมาคมรักษ์ดงแม่นาง
เมืองใน ๔ จุดท่องเที่ยวคือ วัดหนองตางู (หลวงปู่พิมพา)-วังดงแม่นางเมือง (ชมเมืองโบราณสถาน)-

                                           
๗๐ สัมภาษณ์ นายยอด จินศิริวานิชย์, ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยงสุวัฒน์ไบโอ เทรด จ ากัด ภาคีเครือข่าย

, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๗๑ สัมภาษณ์ ว่าท่ีร้อยตรีอ านาจ เอี่ยมสุภา, ก านันต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์, 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๗๒ สัมภาษณ์ นางสาวกัลยา โตประเสริฐ, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน 

อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๔๓ 

 

สวนน้ าหลากสี (แวะทานอาหาร พร้อมชมการแสดง)-ชมเขาหน่อ (ชมฝูงค้างคาวออกจากถ้ า) ๗๓  ตาม
ค าขวัญอ าเภอบรรพตที่ว่า “กรุงเก่าดงแม่นางเมือง ลือเลื่องฝูงค้างคาว เขาหน่อแพรวพราว สายน้ า
ยาวนามแม่ปิง” โดยได้รับความร่วมมือทั้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลตาสัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเจริญผล สภาวัฒนธรรมธรรมอ าเภอบรรพตพิสัย วัดดงแม่นางเมือง สวนน้ าหลากสี และ
ประชาชนในพื้นท่ีบ้านดงแม่นางเมือง 

การสร้างกิจกรรมเชื่อมโยงพื้นที่ท่องเที่ยว  
๑) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนคนท าตาลบ้านเกยไชย-ปากคลอง-

หนองตอของบ้านท่าเตียนสามัคคี ยังมีการจัดโปรแกรม  One Day Trip “วันเดียวเที่ยวชุมแสง: ชม 
ชิม ช๊อป แชะ”๗๔  เพ่ือสร้างเส้นทาง และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เชื่อมต่อตามวิถีชุมชนคนท า
ตาล ในแนวคิด “ชม ชิม ช๊อป แชะ” ในอ าเภอชุมแสง 

๒) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอ าเภอบ้านแก่ง “ถนนสายเครื่องปั้น ถนน
สายวัฒนธรรมไทย ต าบลบ้านแก่ง” เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมมอญ ไทด า และชาว
ไทยที่ร่วมกันจัดการโดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง๗๕ ส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอเมืองนครสวรรค์ นายอ าเภอเมืองนครสวรรค์ โรงเรียนบ้านแก่งชัชชวลิตวิทยา และ
ชาวบ้านมอญ  

๓) เครือข่ายการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชาวไทด า “แซไต พ่ีน้องไททรงด า 
เมืองแถง ประเทศเวียดนาม พ่ีน้องไทด าแขวงหลวงน้ าทา สปป.ลาว”, งาน “ขึ้นเฮือนเหม๊าว์”, “งาน
เปิดข่วงอ้ินกอนฟ้อนแคนไทยทรงด า” และงาน “สืบสานวัฒนธรรมไทด า” ในเดือนเมษายนของทุก
ปี๗๖ ของบ้านวังหยวก  

๓) การประชาสัมพันธ์  
การประชาสัมพันธ์เป็นการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทัศนคติและความสัมพันธ์

ของชุมชน กับสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง ถือได้ว่ามีบทบาทและมีความส าคัญยิ่ง จ าเป็นจะต้องท าการ

                                           
๗๓ สัมภาษณ์ นายสรสิทธิ์ อินทร, สมาชิกสมาคมรักษ์ดงแม่นางเมือง ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย  

จังหวัดนครสวรรค์, ๓ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๗๔ สัมภาษณ์ นางชนัษฎา เกิดปาน, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน

อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรค์, ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๗๕ สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรีสุริยา สระทองอาด, ผู้ช่วยนิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง อ าเภอ

เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๑ เมษายน ๒๕๖๒. 
๗๖ สัมภาษณ์ นายเฉลิม ทองแพง, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านวังหยวก ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๔๔ 

 

ติดต่อสื่อสารกับประชาชนโดยมุ่งหวังให้เกิดการสร้างเสริมสัมพันธภาพอันดี ก่อให้เกิดความเข้าใจที่
ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดีต่อกันทั้งชุมชน ประชาชน ภาครัฐ และนักท่องเที่ยว ยังเป็นการเผยแพร่ชี้แจงให้
ประชาชนทราบ ชักชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย กระท าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ และ
ความเข้าใจอันดีต่อกัน เป็นการตลาดผ่านการจัดกิจกรรม การให้ข่าว การแถลงข่าว และการจัด
กิจกรรมพิเศษที่ประสบความส าเร็จจะช่วยสร้างการรู้จักแบรนด์ของชุมชน หรือการพัฒนาสินค้าใน
นามชุมชน๗๗ และสร้างความประทับใจต่อชุมชนทางการท่องเที่ยวได้ในระยะยาว 

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของชุมชนจะเน้นให้ความส าคัญกับการบอกต่อ๗๘ มากขึ้น 
เพราะการบอกเล่าปากต่อปากจะช่วยลดความรู้สึกต่อต้านการโฆษณา นอกจากนี้ยิ่งผู้บอกต่อสนิท
สนมกับผู้ที่ได้รับการบอกเล่าปากต่อปากมากเท่าใด น้ าหนักของความน่าเชื่อถือในตัวสินค้าและ
บริการก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น เพราะความเชื่อถือได้ เนื่องจากบุคคลที่บอกต่อนั้นเป็นบุคคลที่รู้จัก
คุ้นเคยอยู่แล้ว จึงเกิดความไว้วางใจ และเชื่อถือได้ก็มีความเป็นส่วนตัว การบอกต่อเป็นการโต้ตอบกัน
ระหว่างนักท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวแบบซึ่งหน้า ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงข้อเท็จจริง ความคิดเห็นและ
ประสบการณ์โดยตรงของนักท่องเที่ยวที่เคยมาท่องเที่ยวแล้วชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการบอกต่อแบบปาก
ต่อปาก การบอกต่อผ่านระบบออนไลน์๗๙ เช่น เครือข่ายสังคม Facebook LINE เว็บไซต์ YouTube 
ก็จะเป็นการเริ่มต้นในการกระตุ้นเป้าหมายให้เกิดการบอกต่อ หรือจุดประกายให้คนที่สนใจมา
ท่องเที่ยว รวมถึงการจัดให้มีการศึกษาดูงานในพ้ืนที่ชุมชนท่องเที่ยว๘๐ และการไปศึกษาดูงานในพ้ืนที่
ชุมชนต้นแบบที่ประสบความส าเร็จ ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ที่ประสบผลส าเร็จอีกทางหนึ่งด้วยเพราะ
จะท าให้คนส่วนใหญ่หรือนักท่องเที่ยวได้คุ้นชินกับชื่อ/แบรนด์ของชุมชนท่องเที่ยวนั้น ๆ ด้วย  

การวิเคราะห์ ด้านการตลาดส าหรับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ของทั้ง 
๕ หมู่บ้านนั้นเป็นการตลาดแบบอิงสังคม มากกว่าการตลาดเชิงเน้นผลก าไรเป็นหลัก โดยใช้ทั้งสื่อ
ออนไลน์ ออฟไลน์ การตลาดแบบบอกต่อจากประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนรวมถึง
การประชาสัมพันธ์ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถือว่า เป็น

                                           
๗๗ สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรีสุริยา สระทองอาด, ผู้ช่วยนิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง อ าเภอ

เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๑ เมษายน ๒๕๖๒. 
๗๘ สัมภาษณ์ นายเฉลิม ทองแพง, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านวังหยวก ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๗๙ สัมภาษณ์ นายปัณณ์ทัตต์ ศรีเทียนชัย, ช่างภาพอิสระ และสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์, 

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๘๐ สัมภาษณ์ นางวันเพ็ญ เทียนประเสริฐ, ประธานศูนย์วัฒนธรรมไทด า บ้านวังหยวก ต าบลบ้านแก่ง 

อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๔๕ 

 

รูปแบบการตลาดที่เข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถแพร่หลายในวงกว้างมาก
เท่าไร จากผลการวิจัยเชิงปริมาณได้แสดงค่าอิทธิพลรวมไปยังการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ในระดับสูง (๐.๙๔**) และค่าน้ าหนักองค์ประกอบรายปัจจัยอยู่ระหว่าง ๐.๘๕**-๐.๙๓** 
ซึ่งสอดคล้องกับสภาพเชิงพ้ืนที่ที่ให้ความส าคัญกับด้านการตลาดเป็นหลัก เช่น บ้านหนองโพที่เน้น
การตลาด โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายของวัดหนองโพอันเป็นสื่อออนไลน์ที่มีสมาชิกเป็น
จ านวนมาก และยังมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งเพ่ือการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมของวัดหนองโพ 
บ้านซับตะเคียนเน้นการตลาดผ่านเพจ และ Facebook ในหลากหลายกลุ่ม เช่น เรารักตากฟ้า ชมรม
วิ่งตากฟ้า ฯลฯ เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมและกระตุ้นความสนใจจากนักท่องเที่ยวจากการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุปว่า การตลาดทางการท่องเที่ยวเป็นการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลให้เกิด
การตัดสินใจมาท่องเที่ยว และได้รับความพึงพอใจเพ่ือที่จะตัดสินใจมาเที่ยว และกลับมาเท่ียวซ้ า ทั้งนี้
ปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อการตลาด คือ ช่องทางการสื่อสารที่ชุมชนในเป็นเครื่องมือในการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวไปยังกลุ่มผู้ที่คาดว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว หรือเคยมาเยี่ยมเยือนแล้ว
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือกิจกรรมพิเศษ ทั้งในลักษณะ Online และ Offline การจัดท า
ปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนและเผยแพร่ การจัดท าแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เครือข่ายเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างคนชุมชน ชุมชน และภาคส่วนสังคมทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพ่ือให้ความร่วมมือ ร่วมใจกัน พร้อมทั้งสร้างแผนที่การท่องเที่ยว และเส้นทางเชื่อมโยง
พ้ืนที่การท่องเที่ยวในต าบล หรืออ าเภอใกล้เคียงกันเพ่ือให้เกิดการสร้างเรื่องราวที่เชิญชวนให้มา
ท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวเป็นลักษณะของการบอกต่อผ่านประสบการณ์
ของผู้ที่เคยมาท่องเที่ยวมากกว่าการโฆษณา เน้นความเชื่อมั่น เชื่อถือ ไว้วางใจ และความประทับใจ
จากประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว หรือผู้มาศึกษาดูงานให้กระจายข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว 
และการสร้างแบรนด์สินค้า และแบรนด์ชุมชนให้เกิดความคุ้นชินเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะสังเกตได้ว่า
การตลาดทางการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวทั้ง ๕ ชุมชน เป็นการตลาดที่อิงสังคม เน้นก าไรที่
ส่งผลต่อความยั่งยืนของชุมชนในการมุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชน ร่วมกันรักษาอัตลักษณ์และของดี
ชุมชน ผ่านการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและการจัดการสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ดังเดิม มากกว่า
ก าไรที่เป็นเม็ดเงิน 

 
 
 
 



๒๔๖ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๒ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการตลาด 
 

ประเด็
นที ่

 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี ่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. ช่องทางการสื่อสาร ๗ ๑๖, ๓, ๒, ๑๗, ๑, ๑๒, ๘ 
    

๒. เครือข่าย ๗ ๑๔, ๘, ๑๑, ๑๘, ๑๒, ๑, ๕ 
    

๓. การประชาสัมพันธ์ ๔ ๑, ๕, ๑๗, ๑๕ 
    

๔. การตลาดอย่างยั่งยืน ๔ ๑๖, ๒, ๑๒, ๕ 

 

๔.๓.๔ ด้านการบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาท ๔ (MANA) 
การบริหารจัดการเชิงพุทธเป็นความพยายามในการน าเอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

มาประยุกต์กับวิชาสมัยใหม่เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้ดีขึ้น โดยอาจเป็น
สิ่งที่ยังไม่ดีให้กลายเป็นดี หรือสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะการพัฒนาตนเอง ซึ่งอาจมองได้เป็น  
๒ ทาง คือ การพัฒนาตนให้เป็นคนดี กับการพัฒนาตนให้เป็นคนเก่ง ส าหรับการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของบ้านวังหยวก หมู่ที่ ๒ ต าบลบ้านแก่ง, บ้านท่าเตียนสามัคคี หมู่ที่ ๑๔ ต าบลท่าไม้, บ้าน
หนองโพใต้ หมู่ที่ ๑ ต าบลหนองโพ, บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ ๑๑ ต าบลสุขส าราญ และบ้านดงแม่นาง
เมือง หมู่ที่ ๑๐ ต าบลตาสังนั้นการบริหารจัดการสามารถแบ่งได้ ๓ ระดับ ดังนี้ 

๑) ระดับบุคคล 
การจัดการท่องเที่ยวที่เริ่มต้นจากชุมชน ในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านทางการท่องเที่ยวนั้น 

สิ่งที่ส าคัญกว่าทรัพยากรการท่องเที่ยว ก็คือทรัพยากรบุคคล หรือคนชุมชนนั่นเอง การปฏิบัติตนของ
คนชุมชน แน่นอนว่าการท่องเที่ยวน าความเจริญและผลประโยชน์มาสู่ชุมชน ในขณะเดียวกันก็
สามารถบั่นทอนทรัพยากรต่าง ๆ ของชุมชนได้อย่างรวดเร็ว เมื่อชุมชนต้องพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยว
ตามใจผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว อาจท าให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในด้าน
เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม และสังคมวัฒนธรรม ดังนั้นแล้วคนชุมชนท่องเที่ยวจะเริ่มจากการเชื่อม่ันต่อสิ่ง
ที่ท า โดยเชื่อว่าการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นจะน าพาซึ่งผลประโยชน์มาตกแก่ชุมชน เชื่อมั่นใน
ทุนของชุมชน เช่น ทุนทางประวัติศาสตร์ของบ้านดงแม่นางเมือง คนบ้านดงแม่นางเมืองก็ต้องเชื่อมั่น
ในความลึกซึ้ง ในเรื่องราว ภาคภูมิใจในสิ่งที่ร่วมกันอนุรักษ์ และพร้อมที่จะน าเสนอสู่สายตา



๒๔๗ 

 

นักท่องเที่ยว๘๑ หรือบ้านท่าเตียนสามัคคีต้องมีความเชื่อมั่น ความรักในวิถีชีวิตความอยู่ของคนท าตาล 
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การท าตาลต้องอาศัยความทักษะ และช านาญ
รวมทั้งการฝึกฝน ดังนั้นหากไม่ได้เกิดจากความรัก ความเชื่อ และความศรัทธาก็อาจท าให้อาชีพคนท า
ตาลสูญหายไปได้๘๒ ความเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ท าจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะท าให้บุคลากรเกิด และมีความพอใจ
ในหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติอย่างเต็มก าลังความสามารถของตนเองรัก และพอใจที่จะได้รับพัฒนา
ตนเอง เพ่ือน าความรู้มาใช้ในหน้าที่ที่ตนก าลังปฏิบัติอยู่ กระตือรือร้นพร้อมที่จะให้มีการพัฒนาตนเอง 
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยเต็มใจที่จะท างานนั้นให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์โดยสมัครใจ จึง
เป็นหลักท่ีมีความส าคัญอันจะน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติในการงานหรือการกระท าต่อสิ่งใด ๆ ภายใต้
พ้ืนฐานของหลักการเหตุ และผลเพื่อมุ่งให้สิ่งนั้น ๆ ด าเนินไปสู่จุดหมาย และส าเร็จตามที่ได้ตั้งไว้ เช่น 
วัฒนธรรมไทด าของบ้านวังหยวกนั้น เป็นทุนทางวัฒนธรรมประเพณีที่ต้องอาศัยความสร้างสรรค์ใน
การเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้าเยี่ยมชม การบริหารจัดการจ าเป็นต้องอาศัยความวิริยะ อุตสาหะ
เพราะเป็นการท างานกับคนหมู่มาก การแสดงเพียงคนเดียวไม่สามารถที่จะดึงดูดความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวได้เท่าการแสดงเป็นหมู่คณะ ดังนั้นแล้วจ าเป็นต้องอาศัยการฝึกซ้อม การแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความอดทน ความมุ่งม่ัน๘๓ ดังนั้นแล้วหากคนชุมชนไม่มีความเพียร ความมุ่งม่ันทุ่มเทก็จะไม่
สามารถประสบผลส าเร็จจากการท่องเที่ยวได้ เช่น การปลูกปอเทือง การปลูกพืชเกษตรตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างจุดเด่นทางการท่องเที่ยวของบ้านซับตะเคียนนั้น จ าเป็นต้องอาศัยการ
ท างานด้วยใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ การปลูกพืชต้องใช้ระยะเวลา และการดูแลรดน้ า พรวนดิน ใส่
ปุ๋ย ระวังโรค แมลง รวมทั้งยังต้องปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมงานคาวบอยไนท์๘๔ เพ่ือ
เพ่ิมจุดดึงดูด ดังนั้นแล้วหากคนชุมชนไม่มีการมีใจที่จดจ่อ และรับผิดชอบ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย แน่วแน่มั่นคงต่องานที่รับผิดชอบ เอาใจใส่ในงานและเพ่ือนร่วมงาน 
ก็จะไม่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมได้ และที่ส าคัญเมื่อพบปัญหาก็
พร้อมที่จะแก้ไข สนใจรับรู้ และรับผิดชอบในงานอย่างเต็มที่แม้งานจะมีอุปสรรค ก็จะท าการไตร่ตรอง 

                                           
๘๑ สัมภาษณ์ นายสรสิทธิ์ อินทร, สมาชิกสมาคมรักษ์ดงแม่นางเมือง ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย  

จังหวัดนครสวรรค์, ๓ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๘๒ สัมภาษณ์ นางบุญสม ภิรมย์ราช, ผู้ประกอบการ และผู้สาธิตการปอกตาลของหมู่ ๑๔ บ้านท่าเตียน

สามัคคี ต าบลท่าไม้ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
๘๓ สัมภาษณ์ นางวันเพ็ญ เทียนประเสริฐ, ประธานศูนย์วัฒนธรรมไทด า บ้านวังหยวก ต าบลบ้านแก่ง 

อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๘๔ สัมภาษณ์ ว่าท่ีร้อยตรีอ านาจ เอี่ยมสุภา, ก านันต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์, 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๒๔๘ 

 

หาข้อดี ข้อด้อย ในการปฏิบัติงานทุกครั้งเพ่ือเป็นแนวทางครั้งต่อไป คิดค้นแนวทางการปรับปรุงงาน 
และแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเหตุและผล ตรวจสอบข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา 
พิจารณาแผนการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างระบบและขั้นตอนที่ชัดเจน ค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
เพ่ิมพูนความสามารถในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการทบทวนในสิ่งท่ีได้คิดได้ท ามา เช่น สมาชิกชุมชน
บ้านหนองโพใต้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้ค าพูดที่เหมาะสม รวมถึงการแต่ง
กายเพ่ือต้อนรับผู้มาเยือน๘๕ รวมถึงการศึกษาหาความรู้เพ่ือน าเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ
รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาเยือน๘๖ 
ดังนั้นแล้วการน าหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการประพฤติ ปฏิบัติตนของคนชุมชนจะช่วยส่งเสริม 
สนับสนุนให้เกิดการท างานทั้งส่วนตัว และส่วนร่วมประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้นเพ่ือเริ่มจากการท างาน
ด้วยใจที่รักในงานที่ท า มีความพากเพียรในงาน ใจจดจ่ออยู่กับงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์
เพ่ือพัฒนาอันจะเป็นหนทางน าไปสู่การพัฒนาทักษะในการท างานของตนเอง ๘๗ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวต่อไป     

๒) ระดับผู้น า 
“เมื่อฝูงโคข้ามไปอยู่ ถ้าโคผู้น าฝูงไปคด โคเหล่านั้นย่อมไปคดทั้งหมด ในเมื่อโคผู้น า

ไปคด ในมนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับสมมติให้เป็นผู้น า.......” ๘๘ ผู้น าชุมชุมมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง
ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในบริบทที่มีความหลากหลายทางทรัพยากรการท่องเที่ยว ทั้งด้าน
ธรรมชาติ วัฒนธรรม โบราณสถาน วิถีชีวิต และศาสนา หลากหลายทางความคิด ความเชื่อ การขาด
ความช่วยเหลือ ขาดการประสาน ขาดการรวบรวม วิเคราะห์ความเป็นชุมชน หากไม่มีผู้น าที่เข้มแข็ง
การจัดการท่องเที่ยวก็จะไม่ประสบผลส าเร็จ ดังนั้นแล้วผู้น าเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งต่อ
ความส าเร็จของการจัดการท่องเที่ยว เพราะผู้น ามีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้อง
วางแผน สั่งการดูแล และควบคุมให้คนชุมชนช่วยกันท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แล้วทุ่มเทความสามารถ และพยายามที่จะท าให้งานส าเร็จด้วยความเต็มใจ ปัจจัย

                                           
๘๕ สัมภาษณ์ นางสาวพัฒชรี จันทรโชติ, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน

อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๘๖ สัมภาษณ์ นางสาวนงเยาว์ เหงาโจ๊ก, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ บ้านหนองโพใต้ ต าบลหนองโพ อ าเภอตา

คลี จังหวัดนครสวรรค์, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๘๗ สัมภาษณ์ พระครูนิวิฐอาจารวัฒน์, เจ้าคณะต าบลตาขีด เจ้าอาวาสวัดสังขวิจิตร ต าบลตาสัง อ าเภอ

บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, ๑ เมษายน ๒๕๖๒. 
๘๘ สัมภาษณ์ พระครูนิวิฐอาจารวัฒน์, เจ้าคณะต าบลตาขีด เจ้าอาวาสวัดสังขวิจิตร ต าบลตาสัง อ าเภอ

บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, ๑ เมษายน ๒๕๖๒. 



๒๔๙ 

 

แรกที่ส าคัญ คือ ผู้น ามีวิสัยทัศน์ เช่น การจัดการท่องเที่ยวทุ่งปอเทือง-เมืองคาวบอยในพ้ืนที่ใหม่
จ าต้องอาศัยทั้งแรงกาย แรงใจ ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภายชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาครัฐ และภาคเอกชน แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้น าบ้านซับตะเคียน ท าให้จุดเด่นของทุนทาง
ธรรมชาติในพ้ืนที่ก่อร่างสร้างตัวกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ๘๙ 
นอกจากการเที่ยวชมทุ่งปอเทืองตามฤดูกาลแล้ว ยังมีการวางแผนที่จะปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ให้เป็นกา ร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมวิ่ง ปั่นจักรยานและเทศกาลคาวบอยไปด้วย 
เป็นการสร้างวงรอบทางการท่องเที่ยวเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี๙๐ ปัจจัย
ต่อมา คือ ผู้น ามีการจัดการดี เช่น บ้านวังหยวกนอกจากทุนด้านวัฒนธรรมแล้ว ผู้น ายังเพ่ิมกิจกรรม
ถ่ายรูป Check in ที่สะพานรวมใจไทด าที่สร้างขึ้นจากการร่วมมือ ร่วมใจของคนชุมชน ใช้แรงงาน 
เครื่องจักร ไม้ไผ่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ จากภายชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจัดกิจกรรมท านาอินทรีย์ 
แปลงผักปลอดสารพิษ และสมุนไพรพ้ืนบ้านที่ได้จากการร่วมลงแรงกาย แรงใจของคนชุมชน
แลกเปลี่ยนกับการเป็นจุดท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านสามารถเข้ามาร่วมเก็บกินได้อย่างไม่มี
ค่าใช้จ่าย๙๑ ปัจจัยสุดท้าย คือ ผู้น ามีมนุษยสัมพันธ์ เช่น ผู้น าชุมชนบ้านท่าเตียนสามัคคี เป็น
ผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงคนเดียวชุมชนท่องเที่ยวทั้ง ๕ ชุมชน ลงมือปฏิบัติงานร่วมกับลูกบ้าน และส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอชุมแสงอย่างใกล้ชิด มีมนุษยสัมพันธ์ แสวงหาผู้สนับสนุนในการจัดการท่องเที่ยว 
ประสานงานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์ ในการน าผลิตภัณฑ์ของชุมชนไป
วางจ าหน่ายในเทศกาลต่าง ๆ เช่น ไอศรีมน้ าตาลสด, น้ าตาลสดบรรจุขวด รวมถึงประสานงาน
เครือข่ายทางการท่องเที่ยวในอ าเภอชุมแสงเพ่ือสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยว One Day Trip “วัน
เดียวเที่ยวชุมแสง: ชม ชิม ช๊อป แชะ”๙๒ นอกเหนือจาก ๓ ปัจจัยข้างต้นแล้วผู้น ายังต้องมีความ
รับผิดชอบ ทั้งยังต้องเป็นนักคิด และนักปฏิบัติเนื่องจากผู้น ามีความใกล้ชิดกับชุมชน เป็นตัวกลาง
ระหว่างชาวบ้านกับชุมชนดังนั้นแล้วการจะจัดการท่องเที่ยวให้ประสบความส าเร็จต้องเริ่มต้นที่ผู้น าที่

                                           
๘๙ สัมภาษณ์ นายยอด จินศิริวานิชย์, ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยงสุวัฒน์ไบโอ เทรด จ ากัด ภาคีเครือข่าย

, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๙๐ สัมภาษณ์ ว่าท่ีร้อยตรีอ านาจ เอี่ยมสุภา, ก านันต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์, 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๙๑ สัมภาษณ์ นายเฉลิม ทองแพง, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านวังหยวก ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๙๒ สัมภาษณ์ นางชนัษฎา เกิดปาน, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน

อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรค์, ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๒๕๐ 

 

จะต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองก่อน เมื่อชาวบ้านเชื่อ ก็จะเกิดความชื่นชอบ๙๓ และจะน ามา
ซึ่งความช่วยเหลือ ร่วมแรง ร่วมใจกันท างาน 

๓) ระดับชุมชน 
การที่ชุมชนจะเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้นั้น ต้องมีความเชื่อมโยงของ

ผลประโยชน์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการท่องเที่ยว เช่น ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว บุคคลที่ประกอบอาชีพอ่ืนชุมชน กระบวนการเชื่อมโยงผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวไปยัง
ชุมชนถือเป็นจิ๊กซอว์ในกิจกรรมท่องเที่ยว เช่น การน าเที่ยว อาหาร ที่พัก ของที่ระลึก กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งแต่ละชุมชนไม่ต้องมีครบทุกอย่าง แต่สามารถมีกระบวนการเชื่อมโยงกันเพ่ือเติม
เต็มการท่องเที่ยวและได้รับประโยชน์ร่วมกันได้ การท่องเที่ยวโดยชุมชนก่อให้เกิดการกระจายรายได้ 
ซึ่งท าให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ ส่งผลให้คนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใน
ขณะเดียวกันยังกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ สืบทอดวิถีชีวิต สังคม และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน 

ชุมชนท้องถิ่นถูกคาดหวังให้เข้ามามีบทบาทในการจัดการท่องเที่ยวมากขึ้นทั้งใน
ด้านการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การให้ความรู้ และการให้บริการ
แก่นักท่องเที่ยว เช่น ชุมชนบ้านดงแม่นางเมืองมีความสามัคคี เสียสละ และร่วมแรง ร่วมใจกันในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ มีความสวยงาม และให้ความส าคัญเรื่องความปลอดภัย รวมถึงเรื่อง
ระบบป้ายบอกทาง และแผนที่การท่องเที่ยว๙๔ (เมตตากายกรรม) ในบทบาทของชุมชนจะต้องชี้แจง 
ท าความเข้าใจจุดยืน ยอมรับภาระและหน้าที่ก่อนที่จะตัดสินใจด าเนินการท่องเที่ยว โดยจะต้อง
ตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวทั้งในแง่บวก และแง่ลบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม เช่น การประชุมก าหนดข้อตกลง เปิดโอกาสให้ทุกคนชุมชนร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ ประเมินผล โดยใช้เวทีประชาคมของหมู่บ้านเป็นเครื่องมือให้ทุกคนได้
พูดคุย ถกเถียงให้เกิดข้อสรุปเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันของบ้านท่าเตียนสามัคคี๙๕ (เมตตา
วจีกรรม) บนพ้ืนฐานของการยึดมั่น และภาคภูมิใจในวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน การ
เปลี่ยนแปลงทางการท่องเที่ยวจะต้องไม่ท าให้ทุนของชุมชนเปลี่ยนแปลงไปโดยง่าย ท าความเข้าใจให้
ตรงกันว่าการท่องเที่ยวเป็นเพียงเครื่องมือที่จะท าให้คนชุมชนได้มาร่วมกันคิด ท างานร่วมกัน 

                                           
๙๓ สัมภาษณ์ นายรัฐพล ธุระพันธ์, นายอ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๙๔ สัมภาษณ์ นายสรสิทธิ์ อินทร, สมาชิกสมาคมรักษ์ดงแม่นางเมือง ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย  

จังหวัดนครสวรรค์, ๓ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๙๕ สัมภาษณ์ นางสาวน้ าอ้อย มีพันธ์, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๔ บ้านท่าเตียนสามัคคี ต าบลท่าไม้ อ าเภอ

ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๒๕๑ 

 

แก้ปัญหาร่วมกันซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการคิด และความเข้มแข็งของชุมชนเป็นหลัก เช่น 
การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทด า เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น อันดีงาม ทั้งยังเป็นการ
ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทด าที่อาศัยอยู่กระจายในแต่ละพ้ืนที่ของจังหวัดนครสวรรค์ และ
ใกล้เคียง เช่น ไทด าบ้านคลองน้ าไหล คลองขลุง วังน้ า วังแขมจังหวัดก าแพงเพชร ไทด าบ้านวังมหา
กร อ าเภอท่าตะโก ไทด าบ้านไผ่สิงห์ คลองขอม ไทด าต าบลฆะมัง อ าเภอชุมแสง จะจัดขึ้นในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ทุก ๆ ปี บนพ้ืนฐานของความปรารถนาดี รักใคร่กลมเกลียวต่อกัน ด้วยความเป็น
เครือญาติ และเครือข่ายทางวัฒนธรรมร่วมกัน๙๖ (เมตตามโนกรรม) ผลตอบแทนที่ได้จะเป็นเรื่องรอง
หรือรายได้เสริม ชุมชนต้องสร้างให้เกิดความยุติธรรมและกระจายรายได้ให้ทั่วถึงมากที่สุดเพราะอาจ
น ามาซึ่งความขัดแย้งและแตกแยกในเรื่องผลประโยชน์ เช่น การจัดการท่องเที่ยวของบ้านท่าเตียน
สามัคคี ที่มีการกระจายหน้าที่ตามความช านาญ และศักยภาพของคนชุมชน เมื่อนักท่องเที่ยวมาเยี่ยม
เยือนคณะท างานจัดการต้อนรับ ก็จะจัดให้ชาวบ้านที่มีรถอีโก้งออกมารับนักท่องเที่ยวเพ่ือสัมผัสกับ
ธรรมชาติ แวะเยี่ยมชมบ้านปากคลอง หมู่ ๕ เพ่ือถ่ายรูปที่จุดแวะพักในคอนเซปท์ “ทุ่งนาที่สวยที่สุด
ในปฐพี” เยี่ยมชมที่จุดเรียนรู้ที่ ๑ การปีนต้นตาล และการเก็บน้ าตาลโตนด กับนายสมพร เหมมินทร์ 
จุดเรียนรู้ที่ ๒ วิถีชีวิตการท าตาล (การเคี่ยวตาล/หยอดตาล) ที่บ้านนางภริตา เหมมินทร์ จุดเรียนรู้ที่ 
๓ การท าไอศรีมน้ าตาลสด ที่บ้านนางสาวน้ าอ้อย มีพันธ์ และจุดเรียนรู้ที่ ๔ การเฉาะลอนตาล ที่บ้าน
นางบุญส่ง ปู่กัน๙๗ เน้นการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และยึดโยงกับประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (สา
ธารณโภคี) กิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ชุมชนก าหนดขึ้นจะต้องเคารพในกฎเกณฑ์อันดีงามของ
ชุมชน สังคม และเป็นการปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม เช่น การมี
เป้าหมายและแนวทางเดียวกัน ร่วมกันสร้างกฎกติกาเพ่ือประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชน สร้าง
จิตส านึกในการเคารพกฎกติกาเพ่ือหวังประโยชน์ของชุมชน มีการปรับใจเข้าหากันมองทุกอย่างด้วย
เมตตาของบ้านวังหยวก การสืบสานกิจกรรมต่าง ๆ อันเกิดจากข้อตกลงของชุมชน นอกจากผู้หลัก
ผู้ใหญ่ ผู้เฒ่าผู้แก่จะปฏิบัติตามแล้วยังอบรม สั่งสอนให้รุ่นลูก รุ่นหลานเคารพ และปฏิบั ติตามด้วย
ความเต็มใจในเป้าหมายเดียวกัน คือ การสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ให้สืบทอด
ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นอีกด้วย๙๘ (สีลสามัญญตา) ยังต้องมีการมุ่งเน้นการจัดการที่ดี เหมาะสมส าหรับ

                                           
๙๖ สัมภาษณ์ นายเฉลิม ทองแพง, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านวังหยวก ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๙๗ สัมภาษณ์ นางชนัษฎา เกิดปาน, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน

อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรค์, ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๙๘ สัมภาษณ์ นางวันเพ็ญ เทียนประเสริฐ, ประธานศูนย์วัฒนธรรมไทด า บ้านวังหยวก ต าบลบ้านแก่ง 

อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๕๒ 

 

ความมีคุณค่าในตัวเองของชุมชน บางครั้งชุมชนมุ่งจัดการเพ่ือให้นักท่องเที่ยวสะดวกแต่ลืมค านึงถึง
สภาพการดูแลรักษาธรรมชาติ และวัฒนธรรม เช่น บ้านหนองโพใต้ซึ่งเป็นชุมชนที่ใกล้ชิดกับวัดหนอง
โพ ได้การสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับวัดด้วยหลักพุทธสันติวิธี มีความเป็นเอกภาพ ด้วยกัน 
คือ การปรับทัศนคติของชุมชนในการหวงแหนวัดเป็นสมบัติของชุมชนที่ทุกคนจะต้องร่วมกันบ ารุง 
ดูแลรักษา และอนุรักษ์ บนพ้ืนฐานของความมีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนมากขึ้น ๙๙ 
รวมถึงต้องค านึงถึงความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านการจัดการ 
และการบริการที่มีขีดจ ากัด มิฉะนั้นจะส่งผลต่อทุนทางทรัพยากรการท่องเที่ยวรวมถึงจะต้องร่วมกัน
วางแผนรองรับการพัฒนา และป้องกันผลกระทบทางด้านธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตซึ่งอาจจะพัฒนาไปสู่การเป็นแผนปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท หรือแผนปฏิบัติการ
ในที่สุด (ทิฏฐิสามัญญตา) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหลักสาราณียธรรม ๖ เป็นธรรมวิธีที่สามารถน ามาใช้ใน
การอยู่ร่วมกันให้เกิดความรัก ความสามัคคีความเห็นอก เห็นใจซึ่งกันและกันและพร้อมที่จะให้อภัย
กัน แสดงไมตรีและความหวังดีต่อเพ่ือนร่วมงาน ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์๑๐๐ แนะน าตักเตือน
กันด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพแสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง ตั้งจิต
ปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน แบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเท่าเทียม มีความ
ประพฤติสุจริตดีงามรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม เคารพ รับฟังความคิดเห็นกัน และมีความ
เห็นชอบร่วมกัน 

ตารางท่ี ๔.๑๓ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการบริหารจัดการ 
 

ประเด็น
ที ่

 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี ่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. อิทธิบาท ๔ / ระดับบุคคล ๗ ๑๘, ๒, ๑๕, ๘, ๑๓, ๗, ๒๒ 
    

๒. ทุติยปาปณิกสูตร / ระดับผู้น า ๖ ๒๒, ๑๔, ๘, ๕, ๑๒, ๒ 
    

๓. สาราณียธรรม ๖ / ระดับชุมชน ๖ ๑๘, ๖, ๕, ๑๒, ๑๕, ๗ 

                                           
๙๙ สัมภาษณ์ นางสาวนงเยาว์ เหงาโจ๊ก, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ บ้านหนองโพใต้ ต าบลหนองโพ อ าเภอตา

คลี จังหวัดนครสวรรค์, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๐ สัมภาษณ์ พระครูนิวิฐอาจารวัฒน์, เจ้าคณะต าบลตาขีด เจ้าอาวาสวัดสังขวิจิตร ต าบลตาสัง 

อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, ๑ เมษายน ๒๕๖๒. 



๒๕๓ 

 

๔.๓.๕ ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (CREA) 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมจะเอ้ือประโยชน์ให้เกิดการ

อนุรักษ์อย่างชัดเจน และเป็นกระบวนการส าคัญในการสร้างจิตส านึกให้กับคนชุมชน นักท่องเที่ยว 
และผู้ประกอบการ ร่วมกันรักษาสมดุลของระบบนิเวศของชุมชน ผ่านการสร้างกระบวนการกลุ่มให้
มาร่วมกันคิด ร่วมกันท า เมื่อเกิดการจัดการอย่างเป็นระบบและประสบความส าเร็จแล้ว แหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนจะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย และ
กลายเป็นพลังในการสร้างฐานความรู้ส าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ ส่ วน
การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะเน้นองค์ประกอบ ๔ ด้าน คือ ๑) ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ชุมชน
มีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมีวิธีการผลิตที่พ่ึงพาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึง
มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ๒) ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกันมีปราชญ์หรือผู้มี
ความรู้และทักษะในเรื่องต่าง ๆ ที่หลากหลายรวมถึงชุมชนต้องรู้สึกเป็นเจ้าของและเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการจัดการท่องเที่ยว ๓) การจัดการชุมชน มีกฎ กติกา องค์กร หรือกลไกในการท างานเพ่ือ
จัดการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวม มีการกระจาย
ผลประโยชน์ที่เป็นธรรม และ ๔) ด้านการเรียนรู้ ลักษณะของกิจกรรมท่องเที่ยวสามารถสร้างการรับรู้
และความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีการจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่าง
ชาวบ้านกับผู้มาเยือน รวมถึงสร้างจิตส านึกในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม
ในส่วนของชาวบ้านและผู้มาเยือน ดังนั้นแล้วการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ จึงเป็นการ
จัดการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้รับมอบความรู้สึกที่แท้จริงของวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการมีส่วน
ร่วมกับชุมชนในการลงมือปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนข้อมูล วัฒนธรรม ประสบการณ์ เกิดความผูกพัน
ระหว่างกัน ซึ่งจะน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างใกล้ชิดระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนชุมชนอย่าง
แท้จริง เพราะ “เมื่อได้ยิน ก็จะลืม เมื่อเห็น ก็จะจ าได้ แต่เมื่อลงมือท า ก็จะเข้าใจ” 

1) การจัดการท่องเที่ยวของบ้านวังหยวก 
บ้านวังหยวก หมู่ที่ ๒ ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นชนเผ่าไทด ามีพ้ืน

เพมาจากประเทศลาวมีวัฒนธรรมในเรื่องการแต่งกาย อาหารพ้ืนบ้าน ยังคงรักษาประเพณีของไทด า
เอาไว้ โดยในหมู่บ้านมีศูนย์วัฒนธรรมไทด า และบ้านจ าลองไทด าเป็นสถานที่ศูนย์รวมจิตใจ การ
จัดการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านวังหยวกตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการเคารพต่อเอกลักษณ์ของสิ่งแวดล้อม
ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น ภายใต้สโลแกนชุมชน คือ “ไทด า คือ อัตลักษณ์ ฟูมฟักวัฒนธรรม เลิศล้ า
ประเพณี วิถีความร่วมมือ ถิ่นนี้ คือ บ้านวังหยวก” และได้ด าเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้คนชุมชนมีรายได้เพ่ิมโดยการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าเป็นแผนพัฒนาโดยแยกเป็น
ด้านครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม/วัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ท าให้ชุมชนมีรายได้



๒๕๔ 

 

เพ่ิม จากการด าเนินกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยวซึ่งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ที่ท าให้คนมีความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน๑๐๑ 

๑.๑) การบริหารจัดการชุมชน 
บ้านวังหยวกมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว จัดท า

ข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการชุมชน ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวบ้านวัง
หยวก เพ่ือให้ทุกคนได้ทราบบทบาทหน้าที่ จัดท าแผนงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้าน โดยแผน
ชุมชนของหมู่บ้านที่ผ่านเวทีประชาคมและร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ชุมชน น ามาเป็นฐานหลักใน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมีแผนธุรกิจชุมชน และมีการด าเนินการตามแผนเกิดจากการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกชุมชน ผู้แทนกลุ่ม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว มีการ
จัดท าแผนธุรกิจ เพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการพัฒนาทุก ๆ ด้าน ได้แก่ 
ด้านสถานที่บริการ ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก ด้านการตลาด ด้านบริการนักท่องเที่ยว ด้าน
พัฒนาสภาพแวดล้อม และมีการประสานภาคีการพัฒนาสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนการ
พัฒนาธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว 

บ้านวังหยวกยังมีการจัดท าข้อมูลของชุมชน ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของ
ชุมชน ข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยว และข้อมูลด้านภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีพ้ืนบ้าน
ผลิตภัณฑ์ และสินค้าชุมชน จัดแสดงไว้ภายในศูนย์วัฒนธรรมไทด า บ้านวังหยวกเพ่ือให้ผู้มาเยี่ยมชม
แหล่งบริการภายในหมู่บ้านได้ทราบข้อมูลเบื้องต้น และท่ีส าคัญคือ คนชุมชนท าหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี
แสดงออกถึงความเป็นมิตร ให้การต้อนรับ บริการด้วยความเต็มใจ ทั้งยังมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ 
ตัดสินใจ วางแผน ด าเนินกิจกรรม และประเมินผลการด าเนินงาน และมีรายได้จากการค้าขายสินค้า 
และให้บริการแก่นักท่องเที่ยวภายใต้การจัดการที่เป็นระบบ มีการหมุนเวียนการให้บริการ๑๐๒ 

๑.๒) การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ 
บ้านวังหยวกส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไท

ด า เป็นหลัก เช่น การศึกษาวิถีชีวิตชาวไทด า ภายในศูนย์วัฒนธรรมไทด าบ้านวังหยวก เฮือนไทยด า 
ประกอบด้วย ๓ ห้องหลัก ๆ คือ ห้องครัว ห้องนอน และห้องผีบ้านผีเรือน  หรือที่ชาวไทด าเรียกว่า 
กะล้อฮ่อง  แต่ละห้องจะมีเรื่องราวของความเชื่อ ความศรัทธา ที่ชาวไทยด าสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต 
จนถึงปัจจุบัน, การละเล่นโยนลูกช่วง หรือที่เรียกว่า ต๊อดมะกอน หรือการละเล่นมะกอนสื่อรัก เพ่ือ

                                           
๑๐๑ สัมภาษณ์ นางสาวปภาวี พงษ์จตุรา, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน

อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๐๒ สัมภาษณ์ นายเฉลิม ทองแพง, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านวังหยวก ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๕๕ 

 

ละลายพฤติกรรมเบื้องต้นของคนที่ไม่รู้จัก หรือไม่คุ้นเคยกัน หากฝั่งใดรับไม่ได้ จะต้องฟ้อนร าให้อีกฝั่ง
หนึ่งดู และทานอาหารพ้ืนถิ่นเมนูไทดี กบโอ๋ กบจากธรรมชาติยัดไส้ด้วยปลาสับกับเครื่องแกง แล้ว
น าไปปิ้ง  ปลาปิ้งต๊บ น าปลามาแร่แล้วยัดไส้ ปลาฝอ ลักษณะคล้ายกับห่อหมก๑๐๓ 

บ้านวังหยวกยังมีการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมชุมชน ภูมิทัศน์ จุดถ่ายภาพ 
(Land mark) เช่น หน้าศูนย์วัฒนธรรมไทด า (จุดเช็คอิน) และสะพานรวมใจไทด า รวมถึงเส้นทาง
คมนาคม/ท่องเที่ยว ให้มีความสะอาด สวยงาม ชวนชม สะดวกและปลอดภัย จัดระบบ/ระเบียบการ
เดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภัย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ต่อนักท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและชุมชน จัดท าป้ายบอกทางและแสดงสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว จัด
สถานที่ส าหรับจอดรถขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ มีมัคคุเทศก์คอยให้ความแนะน าเส้นทางการท่องเที่ยว 
และมีนักเล่าเรื่องชุมชนที่สามารถสร้างความประทับใจ เช่น นายแหยม สิงห์ลอ และนายนิต ลอรักษา
นักเล่าเรื่องราวประวัติไทด า, นางวันเพ็ญ  เทียนประเสริฐ นักเล่าเรื่ องราวการท าลูกมะกอน/
การละเล่นมะกอน เป็นต้น 

การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด “เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน” ผ่านสื่อต่าง 
ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อพิเศษทั้งในลักษณะ Online และ Offline๑๐๔ มีการ
จัดท าปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนและเผยแพร่ การจัดท าแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชน เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง มีโปรแกรมการท่องเที่ยว (พาเที่ยวบ้านฉัน) ที่
เชื่อมโยงสินค้าและบริการของชุมชน ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวให้มีโอกาสได้สัมผัสเสน่ห์ชุมชน (ชม/ชิม/  
ช๊อบ) เช่น จัดโปรแกรมชม ให้นักท่องเที่ยวได้เดินเที่ยวชมจุดแสดงวัฒนธรรมไทด า จุดแสดงวิถีชีวิต
ชุมชน จุดแสดงแหล่งประกอบอาชีพ จุดแสดงนิทรรศการ และจุดถ่ายรูปที่เป็นสัญลักษณ์ของชุมชน 
จัดโปรแกรมชิม ได้แก่ การท าอาหารกบโอ๋ ปลาปิ้งต๊บ ผักจุ๊บ ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของไทด า และจัด
โปรแกรมซ๊อบ ได้แก่ จัดให้มีสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ “ตลาดไทด า” ให้นักท่องเที่ยวเดินหาซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ที่ชุมชนผลิตและแปรรูป น าออกมาวางจ าหน่าย การจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ส่งเสริมการตลาดในลักษณะ “แปลก ใหม่ ใหญ่ ดัง” เช่น กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของบ้านวัง
หยวก “การแข่งขันด านา” และการประกวดธิดาไทด า ในงานสืบสานประเพณีชาวไทด า ประจ าปี 
๒๕๖๒๑๐๕ และยังมีการสร้างแบรนด์ชุมชน “ไทด าบ้านวังหยวก” เพ่ือเป็นการประสัมพันธ์และสร้าง

                                           
๑๐๓ สัมภาษณ์ นางวันเพ็ญ เทียนประเสริฐ, ประธานศูนย์วัฒนธรรมไทด า บ้านวังหยวก ต าบลบ้านแก่ง 

อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๔ สัมภาษณ์ นายปัณณ์ทัตต์ ศรีเทียนชัย, ช่างภาพอิสระ และสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์

, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๕ สัมภาษณ์ นางสาวสรญา อยู่กรุง, นักท่องเที่ยว, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๕๖ 

 

จุดขายอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้บ้านวังหยวกมีแหล่งที่เป็นจุดเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ได้แก่ ชุมชน
มอญ ชุมชนไทด าบ้านแหลมนางโล้ ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ และตลาดชุมชนเจ้าค่ะ 
ต าบลเขาดิน อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์๑๐๖ รวมถึงมีการจัดการที่พักและสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกพักได้ตามความต้องการ เช่น 
Home Stay เต็นท์ หรือห้องพักท่ีสะอาด ปลอดภัย และราคาเหมาะสม 

๑.๓) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน

ท่องเที่ยว มีความโดดเด่นเฉพาะถิ่นส่วนใหญ่มีการน าวัตถุดิบ/วัสดุที่มีอยู่ชุมชน และได้น าสิ่งของที่เป็น
สัญลักษณ์ของชุมชนที่ใช้เป็นของใช้และของละเล่นพ้ืนบ้านมาปรับใช้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน เช่น 
การท าน้ าพริกแปรรูป ได้ใช้ผลผลิตจากพ้ืนที่ที่ปลูกกันในหมู่บ้านมาแปรรูปเป็นน้ าพริกหลากรสต่าง ๆ 
เป็นการน าวัสดุการละเล่นพ้ืนบ้านและของใช้ เช่น ผลิตภัณฑ์มะกอนไทด า หมอนไทด า มาท าเ ป็น
ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านของชุมชน ให้คนได้หาซื้อไปเป็นของที่ระลึก, ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วย เนื่องจากบ้าน
วังหยวกมีแหล่งที่ชาวบ้านปลูกกล้วยจึงได้น าวัตถุดิบมาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบ , ผลิตภัณฑ์ปลาแดด
เดียว โดยชุมชนมีแหล่งหาปลาจากแหล่งน้ าธรรมชาติ และแหล่งน้ าที่ชาวบ้านเลี้ยงปลา น ามาแปรรูป
เป็นปลาแดดเดียว๑๐๗ 

๒) การจัดการท่องเที่ยวของบ้านท่าเตียนสามัคคี 
บ้านท่าเตียนสามัคคี มีพ้ืนที่เป็นที่ราบ น้ าท่วมบ่อย บริเวณบ้านท่าเตียนสามัคคีจะมี

ต้นตาลเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและการปลูกเสริมจ านวนมาก มีวัฒนธรรม ประเพณีที่สืบทอดกันมา
ยาวนาน ท าให้วิถีชีวิตชาวบ้านมีเตาตาลประจ าบ้าน และผลิตน้ าตาลขายเป็นรายได้หลักเลี้ยงชีพ 
น้ าตาลของบ้านท่าเตียนสามัคคี มีรสชาติดี เพราะต้นตาลในบริเวณนี้เติบโตในพ้ืนที่น้ าจืด และการปั่น
น้ าตาลให้เย็นก่อนน ามาหยอด คือ เอกลักษณ์เฉพาะของการท าน้ าตาลบ้านเตียนสามัคคี 

๒.๑) การบริหารจัดการชุมชน 
บ้านท่าเตียนสามัคคี หมู่ที่ ๑๔ ต าบลท่าไม้ อ าเภอชุมแสง ได้ด าเนินการพัฒนา

หมู่บ้านเพ่ือให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว โดยเริ่มจากการประประชาคมหมู่บ้าน รับฟัง ปัญหา อุปสรรค 
และความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านก่อนด าเนินโครงการ ท าให้ประชาชน บ้านท่าเตียนสามัคคี
รับทราบทิศทางการด าเนินงานโดยทั่วกัน โดยได้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวอย่าง

                                           
๑๐๖ สัมภาษณ์ ว่าท่ีร้อยตรีสุริยา สระทองอาด, ผู้ช่วยนิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง อ าเภอ

เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๑ เมษายน ๒๕๖๒. 
๑๐๗ สัมภาษณ์ นางระพิน สิงห์ลอ, ประธานกลุ่มปลาแดดเดียว หมู่ที่ ๒ บ้านวังหยวก ต าบลบ้านแก่ง 

อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๕๗ 

 

เป็นกระบวนการ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านท่องเที่ยวซึ่งมาจากผู้น าชุมชน กลุ่มองค์กร 
ประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้าน ท าหน้าที่บริหารจัดการการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน โดยแบ่งหน้ าที่ความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ เช่น ด้านบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว, ด้านจัดการต้อนรับ, ด้าน
จัดการแสดง/การละเล่นของชุมชน, ด้านจัดคนเข้าที่พัก/โฮมสเตย์ และฐานเรียนรู้, ด้านอ านวยความ
สะดวก (การเดินทาง/ความปลอดภัย) มีการประชุมก าหนดข้อตกลง ในการบริหารจัดการชุ มชน
ท่องเที่ยว โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์  ประเมินผลและร่วม
รับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้น โดยใช้เวทีประชาคมหมู่บ้านเป็นเครื่องมือให้ทุกคนพูดคุย ถกเถียงให้เกิด
ข้อสรุปเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และมีการบันทึกรายงานการ
ประชุมทุกครั้ง๑๐๘ 

บ้านท่าเตียนสามัคคีมีการจัดท าข้อมูลชุมชน ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของ
ชุมชน ข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลด้านภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ผลิตภัณฑ์และ
สินค้าชุมชน มีการจัดเวทีประชาคมการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน องค์กรชุมชน 
ประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือร่วมกันพิจารณาข้อมูลของพ้ืนที่ สภาพ
ปัญหา ทุนทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ จุดแข็งของหมู่บ้าน และวางแผนการออกแบบและพัฒนาอูมิทัศน์ 
ร่วมกันจัดท าแนวคิดในการวางผัง และการเขียนภาพทัศนียภาพในการพัฒนาภูมิทัศน์หมู่บ้าน
ท่องเที่ยว และด าเนินกิจกรรมตามความเหมาะสมกับบริบทของหมู่บ้าน และให้สอดคล้องกับการ
น าเสนออัตลักษณ์ที่โดดเด่นของหมู่บ้านภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น การจัดสวนหย่อม การ
ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้พุ่ม ให้สวยงาม เพ่ือจัดท าเป็นจุด Check in จุดถ่ายภาพเพ่ือให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว การจัดท าข้อมูลเส้นทางเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในและภายนอกหมู่บ้าน
ท่องเที่ยว เช่น การจัดท าป้ายบอกทาง แผนที่เส้นทางเชื่อมโยง กิจกรรมการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน  
ป้ายแสดงข้อมูลกิจกรรมที่ด าเนินการของหมู่บ้าน ป้ายแสดงจุดเรียนรู้ การจัดระเบียบสภาพแวดล้อม
ชุมชนให้มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การจัดท าป้ายบ้านเลขท่ีของครัวเรือน การ
จัดหาและจัดวางถังขยะในพ้ืนที่ของครัวเรือนและภายในหมู่บ้านให้เหมาะสม การท าความสะอาด
ถนนสายหลัก สายรองภายในหมู่บ้าน ส่งผลให้ชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบภูมิทัศน์ สวยงาม น่า
มอง มีถนนหนทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว สะดวก ปลอดภัยเหมาะแก่การต้อนรับนักท่องเที่ยวทุก
ฤดูกาล๑๐๙ 

 

                                           
๑๐๘ สัมภาษณ์ นางสาวน้ าอ้อย มีพันธ์, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๔ บ้านท่าเตียนสามัคคี ต าบลท่าไม้ อ าเภอ

ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๐๙ สัมภาษณ์ นายรัฐพล ธุระพันธ์, นายอ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๕๘ 

 

๒.๒) การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ 
การจัดการท่องเที่ยวของบ้านท่าเตียนสามัคคีส่งเสริม สนับสนุนให้นักท่องเที่ยว

มาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน วิถีคนท าตาล ในการด าเนินชีวิตเกี่ยวกับการท าตาล ปีนต้นตาลเพ่ือเก็บ
น้ าตาลในช่วงเช้า ปีนเก็บทลายตาลเพ่ือเอาลูกตาล การท าน้ าตาลปึก การท าน้ าตาลสด และวิธีการ
เฉาะลอนตาลแบบถูกวิธี๑๑๐ ฯลฯ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเสน่ห์ชุมชน ๘ เสน่ห์ 
ได้แก่ เสน่ห์ด้านอาหารพื้นถิ่นที่สะอาดปลอดภัย มีไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยว เช่น ต้มย าแม่น้ าน่าน 
ผัดกุ้งยอดตาล/ยอดมะพร้าว ปูม้าผัดผงกะหรี่ ลอนตาลอ่อน น้ าพริกกุ้งเสียบ/หัวตาล น้ าตาลสด 
ไอศกรีมน้ าตาลสด ลอนตาลชุบแป้งทอด น้ ากะทิลอนตาล ขนมตาล ลูกตาลลอยแก้ว จาวตาลเชื่อม 
วุ้นลอนตาล อาลัวน้ าตาลโตนด  มะพร้าวคว้าน มะพร้าวแก้ว เป็นต้น เสน่ห์ด้านการแต่งกาย 
ชาวบ้านในหมู่บ้านมีการอนุรักษ์แต่งกายในชีวิตประจ าวันทั่วไป โดยชายนุ่งกางเกงครึ่งน่องหรือ
ขาก๊วย สวมเสื้อแขนสั้น คาดผ้าขาวม้า ส่วนหญิงจะนุ่งผ้าถุงยาวหรือกางเกงสมัยนิยม สวมเสื้อแขนสั้น
หรือยาว ผู้สูงอายุหญิงยังมีการใส่เสื้อคอกระเช้า และผ้าถุงเป็นประจ าวัน เสน่ห์ด้านที่อยู่อาศัยจะเป็น
บ้านไม้และบ้านปูนยกพ้ืนสูง เสน่ห์ด้านประเพณีจะมีประเพณีรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ ในวันสงกรานต์ 
เสน่ห์ด้านภาษา เป็นภาษาไทยกลาง และมีเสียงเหน่อเป็นเอกลักษณ์ เสน่ห์ด้านอาชีพที่เป็นภูมิ
ปัญญาของชาวบ้าน คือ การท าตาลสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนมาอย่างยาวนาน เสน่ห์ด้าน 
ความเชื่อ มีการไหว้ครูตาลทุกครั้งเมื่อถึงฤดูท าตาล จะต้องมีการไหว้ครูตาลก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูท าตาล
เพ่ือให้ครูตาลปกปักรักษา ให้ปลอดภัยตลอดฤดูท าตาล ก็จะมีอุปกรณ์ในการท าตาล เช่น มีดปาดตาล  
ไม้นวดตาลตัวผู้ และไม้นวดตาลตัวเมีย เสน่ห์ด้านศิลปะพื้นถิ่น มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ เช่น 
การท าไม้นวดตาลตัวผู้และตัวเมีย และการปั้นเตาเคี่ยวตาล เป็นต้น 

คนชุมชนท าหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยใช้หลัก ๕S ในการสร้างเสน่ห์ชุมชน 
ประกอบด้วย SMILE ชุมชนเจ้าของบ้าน ยิ้มแย้มแจ่มใส ประชาชนในหมู่บ้าน แสดงออกถึงความเป็น
มิตรและให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคน ด้วยความเต็มใจ , STORY ชุมชนมีเรื่องราว/เรื่องเล่า ที่
น่าสนใจ ถ่ายทอดโดยนักเล่าเรื่องชุมชน และของฝาก ของที่ระลึก, SECRET ชุมชนมีความลับเล็ก ๆ ที่
เป็นเสน่ห์   มีสูตรเด็ดอาหารพ้ืนถิ่น และวิธีการปรุงที่เป็นเสน่ห์ของชุมชน , SURPRISE ชุมชนมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สถานที่สะอาด ปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว และมีกิจกรรมน่าทึ่ง น่าชื่นชม และ 
SPIRIT ชุมชนเจ้าของบ้านมีอัธยาศัยไมตรี มีความโอบอ้อมอารี มีความพร้อมในการให้การต้อนรับ
นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มอย่างน่าประทับใจ มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมจาก จ านวน ๒ คน ที่มี
ความพร้อมในการให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวนางสาวน้ าอ้อย มีพันธ์ และนางสาวญาดา จงกุล มี

                                           
๑๑๐ สัมภาษณ์ นางบุญสม ภิรมย์ราช, ผู้ประกอบการ และผู้สาธิตการปอกตาลของหมู่ ๑๔ บ้านท่า

เตียนสามัคคี ต าบลท่าไม้ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๒๕๙ 

 

ปราชญ์ชุมชนหลายสาขาที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้สนใจ เช่น การท าไม้นวดทางตาล โดยนายส ารวย 
ทัพมาก, การท ากระบอกรองน้ าตาล โดยนายประหยัด วรเจริญ, การพาดพะองตาล การไหว้ครูตาล/
การปีนต้นตาล/การเก็บน้ าตาลโตนด  โดยนายสมพร เหมมินทร์, การท าไอศกรีมน้ าตาลสดโดย
นางสาวน้ าอ้อย มีพันธ์๑๑๑  

บ้านท่าเตียนสามัคคีได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และสถานที่
ท่องเที่ยวของหมู่บ้านผ่านทางสื่อออนไลน์ Facebook, Youtube, แผ่นพับ, ป้ายประชาสัมพันธ์
ภายนอกชุมชน ป้ายหมู่บ้านท่องเที่ยวบริเวณหน้าทางเข้าหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุชุมชนและ
เสียงตามสาย๑๑๒ มีการจัดท าปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนและเผยแพร่ มีการจัดท า
แคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว มีการจัดกิจกรรมพิเศษส่งเสริม
การตลาด เช่น โปรแกรม One Day Trip “วันเดียวเที่ยวชุมแสง: ชม ชิม ช๊อป แชะ” ๑๑๓ 

๒.๓) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ผลิตภัณฑ์มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชนท่องเที่ยว มีความโดดเด่น

เฉพาะถิ่น และน่าสนใจ รูปแบบมีมาตรฐาน บรรจุภัณฑ์มีคุณภาพปลอดภัย ได้แก่ ประเภทอาหาร 
เช่น น้ าตาลปึก จาวตาลเชื่อม ไอศกรีมน้ าตาลสด ขนมตาล ลูกตาลลอยแก้ว โดยได้ลงทะเบียนเป็น
สินค้า OTOP ภายใต้การผลิตของ “กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ” ประเภทเครื่องดื่ม เช่น 
น้ าตาลสด ประเภทของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก เช่น หมวกใบตาล พัดใบตาล ไม้นวดก้านตาล ทัพพี
ไม้ตาล พวงกุญแจต้นตาล๑๑๔ 

๒.๔) การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
บ้านท่าเตียนสามัคคี ได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  โดย

ประชุมคัดเลือกแกนน าหมู่บ้านท่องเที่ยว ผู้น ากลุ่มองค์กร ปราชญ์ชุมชน และเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 
เช่น ฝึกอบรมสร้างความเข้าใจ รวบรวม เชื่อมโยงอัตลักษณ์และสร้างการมีส่วนร่วมชุมชน ณ อาคาร
วัดเกยไชยเหนือและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านริมคลองโฮมสเตย์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัด

                                           
๑๑๑ สัมภาษณ์ นางชนัษฎา เกิดปาน, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน

อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรค์, ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๑๒ สัมภาษณ์ นายปัณณ์ทัตต์ ศรีเทียนชัย, ช่างภาพอิสระ และสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์

, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๓ สัมภาษณ์ นางสาวนาฏณวรรษ์ ปาณะวิชญ์นันท์, นักท่องเที่ยว, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๑๔ สัมภาษณ์ นางสาวน้ าอ้อย มีพันธ์, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๔ บ้านท่าเตียนสามัคคี ต าบลท่าไม้ อ าเภอ

ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๒๖๐ 

 

เพชรบุรี ส่งผลให้แกนน าหมู่บ้านมีความเข้าใจแนวทางการด าเนินโครงการ บ่มเพาะองค์ความรู้ในการ
ขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยว และสามารถวิเคราะห์ศักยภาพ อัตลักษณ์ชุมชน วางแผนก าหนดทิศทาง 
เพ่ือจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน, ฝึกอบรมพัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชนสู่การเป็น
มัคคุเทศก์ชุมชน ส่งผลให้แกนน าหมู่บ้านมีความเข้าใจแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว๑๑๕  

๓) การจัดการท่องเที่ยวของบ้านหนองโพใต้ 
บ้านหนองโพใต้ หมู่ที่ ๑ ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี เป็นชุมชนที่มีการจัดการ

ท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาบนพื้นฐานของความเชื่อ ความศรัทธาในพระอริยสงฆ์ (หลวงพ่อเดิม) ซึ่ง
เป็นเกจิพระดังแห่งเมืองตาคลีที่ใคร ๆ ก็ศรัทธากราบไหว้บูชาและมีชื่อว่าเป็นพระที่มีอาคมจิตตานุ
ภาพ 

๓.๑) การบริหารจัดการชุมชน 
บ้านหนองโพใต้มีการจัดตั้ งคณะกรรมการบริหารชุมชน โดยการแบ่ง

คณะกรรมการออกเป็นด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการสืบค้นข้อมูลประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม/วิถี
ชีวิต, ด้านการท่องเที่ยว/แหล่งเรียนรู้ และยุวมัคคุเทศก์ , ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า, ด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม, ด้านการพัฒนา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชุมชน , ด้านการ
พัฒนาที่พักโฮมสเตย์ และด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย และการประชาสัมพันธ์ 
มีการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ จุดถ่ายภาพ รวมถึงเส้นทางคมนาคม
ท่องเที่ยวให้มีความสะอาด สวยงาม ชวนชมน่ามอง๑๑๖ และสมาชิกชุมชนก็ยังมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมของหมู่บ้าน เช่น การปรับปรุงพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้ค าพูดที่เหมาะสม รวมถึงการแต่งกาย
เพ่ือต้อนรับผู้มาเยือน ทั้งนี้ชาวบ้านชุมชนและมัคคุเทศก์มีการศึกษาหาความรู้เพ่ือน าเสนอเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ การบริการรวมถึงสถานที่ต่าง ๆ ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส อันเป็นสร้างความประทับใจ
ให้กับลูกค้าที่มาเยือน นอกจากจะมีการให้บริการด้านการแนะน าท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์แล้วยังมี
สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของคนชุมชนที่มีความหลากหลาย มีทั้งของกิน ของใช้ รวมถึงของที่ระลึกวาง
จ าหน่ายไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชม เลือกซื้อกลับไปซึ่งก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนอยู่ชุมชน 

 
 

                                           
๑๑๕ สัมภาษณ์ นายธนโชติ จันทร์ดวง, มัคคุเทศก์ชุมชนของหมู่ ๑๔ บ้านท่าเตียนสามัคคี ต าบลท่าไม้ 

อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๑๖ สัมภาษณ์ นายณรงค์ ภักดีสุข, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี จังหวัด

นครสวรรค์, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๖๑ 

 

๓.๒) การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ 
“บ้านหนองโพนี่หนา............เชิญท่านมา มาบ้านหนองโพธิ์  ของดีเขามีอักโข

.........บ้านหนองโพอ าเภอตาคลี เลี้ยวซ้ายตรงสายเอเชีย..........วิ่งมาไม่เพลีย ๑๔ กิโล ลูกหลานหนอง
โพนี่หนา เกิดมาใต้บารมียิ่งใหญ่ หลวงพ่อเดิมสร้างไว้มากแสนล้ าค่า ดูแลอบรมให้ทางวิชา พวกเราได้
เกิดมา สุขใจอยู่ใต้ใบบุญ จุดธูปเทียนอธิษฐาน มวลดอกไม้หอมกรุ่น ขอผลบุญค้ าจุน” ๑๑๗ เป็นค า
กลอนในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดเชิญมาเที่ยวบ้านฉันโดยใช้สื่อเ พ่ือการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ทั้งในลักษณะ Online และ Offline เช่น Youtube 
Facebook ป้ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของ
ชุมชน เป็นการจัดการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานของความเชื่อ และศรัทธาในหลวงพ่อเดิม ดังนั้นแล้วการ
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงเป็นท่องเที่ยววัดหลวงพ่อเดิม และพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม เป็นการใช้จุดแข็งของ
วัดในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิญชวนให้คนเข้ามาท่องเที่ยวโดยอิงแอบชุมชนเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับวัด๑๑๘ การจัดการท่องเที่ยวของบ้านหนองโพใต้จึงมีลักษณะการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด และ
โรงเรียนในการร่วมกันจัดการท่องเที่ยวของชุมชนชาวบ้านแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคมาจ าหน่าย
สินค้าหน้าพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม และโรงเรียนก็เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นมัคคุเทศก์น้อยในการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยว กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นการจัดงานย้อนรอยเก่า
เล่าเรื่องเดิมซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะตรงกับงานประจ าปีปิดทองหลวงพ่อ
เดิม๑๑๙ เป็นการจ าลองวิถีชีวิตของชาวหนองโพเมื่อครั้งก่อน มีการจัดการส่งเสริมวัฒนธรรมทางด้าน
ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน เช่น กลองยาว การละครโขน การจ าหน่ายอาหารชุมชน 
ของที่ระลึกชุมชนรวมถึงผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มกันเพ็ชรบ้านละครที่สืบทอดเครื่องแต่งกาย 
เครื่องประดับโขน และการแสดงโขนในปัจจุบัน 

๔) การจัดการท่องเที่ยวของบ้านซับตะเคียน 
บ้านซับตะเคียนเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ติดภูเขาท าให้ช่วงที่ดอกปอเทืองและดอก

ทานตะวันบานมีความสวยงามสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากอีกทั้งยังเป็นหมู่บ้านที่มีจุด
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากมายให้ได้สัมผัสไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าพืชพรรณนานาชนิดถ้ า
ค้างคาวต้นปรงพันปีนอกจากนี้บ้านซับตะเคียนยังเป็นหมู่บ้านที่มีการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

                                           
๑๑๗ สัมภาษณ์ นางสาวนงเยาว์ เหงาโจ๊ก, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ บ้านหนองโพใต้ ต าบลหนองโพ อ าเภอตา

คลี จังหวัดนครสวรรค์, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๘ สัมภาษณ์ นางสาวพัฒชรี จันทรโชติ, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน

อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๙ สัมภาษณ์ นายสมโภช วัฒนะ, นักท่องเที่ยว, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๖๒ 

 

พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตเช่นการปลูกผักผสมผสานการเลี้ยงสัตว์การแปรรูปผลิตภัณฑ์ของใช้
และอาหารดังจะเห็นได้ว่ามีหลายครัวเรือนที่ด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.๑) การบริหารจัดการชุมชน 
บ้านซับตะเคียนมีการแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และแบ่ง

หน้าที่การท างานตามความถนัดและความช านาญ ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้าน
การส่งเสริมการตลาด, ด้านการติดตามผล และด้านการประชาสัมพันธ์โดยมีหน้าที่ คือ ร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จัดท าแผนงานและกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แก้ไขปัญหา อุปสรรคการด าเนินงาน และบูรณาการแผนงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและ
ภาคเอกชนเพ่ือสร้างพ้ืนฐานเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การ
พัฒนาท าการท่องเที่ยวและแหล่งการท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยวและด้านการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของหมู่บ้านรวมถึงร่วมติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามมติของคณะกรรมการ โดยจะมีการประชุมคณะท างานทุกวันที่ ๕ ของเดือน๑๒๐ 

บ้านซับตะเคียนมีการตั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเพ่ือใช้ในการส่งเสริม และ
พัฒนาหมู่บ้านเพ่ือการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับชุมชนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายทางราชการเพ่ือ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนอย่างยั่งยืน ชาวบ้านในหมู่บ้านมีการเตรียมความพร้อมการเป็น
เจ้าบ้านที่ดี มีน้ าใจและมีอัธยาศัยดีแก่นักท่องเที่ยว พร้อมช่วยกันดูแลสอบความปลอดภัยในหมู่บ้าน
และนักท่องเที่ยว รวมถึงทุกคนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ หากมีรายได้ที่เกิดจาก
การด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวบางส่วนจะมีการส่งเข้ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน โดย
ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการรายได้ของกลุ่มสมาชิกด้วยความเสมอภาค เป็น
ธรรม มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้๑๒๑ 

๔.๒) การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านซับตะเคียนเป็นการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ กิจกรรมที่เกิดขึ้นสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ สร้างจุดขาย
ของชุมชนท่องเที่ยวโดยจุดท่องเที่ยวที่โดดเด่น คือ ทุ่งปอเทือง และพ้ืนที่ป่าชุมชน กิจกรรมด้าน
วัฒนธรรมและประเพณีท่ีสืบทอดมา คือ การท าบุญกลางบ้านต านานแม่ตะเคียน จัดขึ้นเป็นประจ าทุก
วันที่ ๑๙ เมษายนของทุกปี และการท าบุญเริ่มเทศกาลคาวบอยจัดขึ้นเป็นประจ าทุกต้นเดือนธันวาคม

                                           
๑๒๐ สัมภาษณ์ ว่าท่ีร้อยตรีอ านาจ เอี่ยมสุภา, ก านันต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๒๑ สัมภาษณ์ นายจงกล บุญยา, ประชาชนบ้านซับตะเคียน ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัด

นครสวรรค์, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๒๖๓ 

 

ของทุกปี ทั้งนี้มีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวในอ าเภอตากฟ้าใน ๕ จุดท่องเที่ยว
ประกอบด้วยจุดท่องเที่ยวที่ ๑ ไหว้พระวัดตากฟ้าพระอารามหลวง จุดท่องเที่ยวที่ ๒ ท่องเที่ยวน้ าตก
วังน้ าวิ่งและถ้ าพรสวรรค์ ต าบลล าพยนต์ จุดท่องเที่ยวที่ ๓ ท่องเที่ยวทุ่งปอเทือง-เมืองคาวบอย บ้าน
ซับตะเคียน จุดท่องเที่ยวที่ ๔ ท่องเที่ยวป่าชุมชนบ้านไตรคีรี ต าบลพุนกยูง และจุดท่องเที่ยวที่ ๕ 
ท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพุม่วง ต าบลอุดมธัญญา๑๒๒ ขณะเดียวบ้านซับตะเคียน
ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชน คือ ทุ่งทานตะวัน ถ้ าหินงอกหินย้อยมีฝายน้ าขนาดใหญ่เพ่ือ
ท าประปา และพัฒนาให้เป็นแหล่งตกปลาเพ่ือหารายได้เข้าหมู่บ้าน ท าให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้ พร้อมกัน
นั้นยังมีการจัดงานเทศกาลคาวบอย งาน Takfa Cowboy Run and Ride ๒๐๑๘๑๒๓ เพ่ือสร้างความ
แตกต่างในแหล่งท่องเที่ยวและเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยัง
มีปราชญ์ชุมชนในแต่ละด้านคอยให้ความรู้กับนักท่องเที่ยว เช่น ด้านเกษตรผสมผสานโดยว่าที่ร้อยโท
อ านาจ เอ่ียมสุภา เป็นต้น 

๔.๓) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
บ้านซับตะเคียนจัดให้มีการอบรมอาชีพใหม่ ๆ ให้แก่สตรีชุมชนได้มีอาชีพเสริม

เลี้ยงครอบครัว ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกอบด้วย หมูฝอย น้ าพริก เต้าเจี้ยว แคบหมู หมี่กรอบสมุนไพร 
คุกกี้ ขนมเค้ก ไข่เค็ม น้ าสมุนไพร ขนมโบราณ นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของฝากหรือของที่ระลึก
จากแต่ละแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของหมู่บ้าน เช่น เสื้อสกรีนทุ่งปอเทือง/งานคาวบอย 
พวงกุญแจ หมวกคาวบอย ที่เสียบปากกาหลักกิโล กรอบรูป หมอนผ้าห่มดอกทานตะวันซึ่งเป็นการ
สร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน๑๒๔ 

๕) การจัดการท่องเที่ยวของบ้านดงแม่นางเมือง  
บ้านดงแม่นางเมืองเป็นแหล่งโบราณคดีส าคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่

ระหว่างแม่น้ าปิงทางทิศตะวันตกกับแม่น้ ายมและแม่น้ าน่านทางทิศตะวันออก ในพ้ืนที่รอยต่อของ
ต าบลบรรพตพิสัย ต าบลตาสัง และต าบลเจริญผล ในอ าเภอบรรพตพิสัย เป็นเมืองโบราณรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๕๐๐ x ๖๐๐ เมตร ปัจจุบันสภาพพ้ืนที่ของอาณาบริเวณเมืองโบราณแห่งนี้เป็น
ท้องไร่ท้องนาสลับกับทุ่งร้างและป่าละเมาะ 

 

                                           
๑๒๒ สัมภาษณ์ นายปัณณ์ทัตต์ ศรีเทียนชัย, ช่างภาพอิสระ และสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์

, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒.   
๑๒๓ สัมภาษณ์ นางสาวโฉมตรู จันโอภา, นักท่องเที่ยว, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๒๔ สัมภาษณ์ นางสาวกัลยา โตประเสริฐ, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน 

อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๖๔ 

 

๕.๑) การบริหารจัดการชุมชน 
บ้านดงแม่นางเมืองมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารชุมชนท่องเที่ยวโดยแยก

เป็นรายด้านตามความช านาญและทักษะ ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวหมู่บ้าน, ด้าน
การจัดการทุนชุมชนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
OTOP นวัตวิถี และด้านการป้องกันรักษาความปลอดภัยและผลกระทบ รวมทั้งมีการตั้งกฎระเบียบ
ในการบริหารจัดการชุมชน เช่น คนชุมชนทุกคนต้องเป็นเจ้าภาพที่ดี, มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง
และตัดสินใจในการด าเนินงานตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนชุมชนให้ดีขึ้น สร้างขวัญ
ก าลังใจคนที่เป็นคนดี มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพคนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวหมู่บ้านให้เจริญก้าวหน้า, ส่งเสริมการบูรณาการท างานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตาม
รูปแบบประชารัฐ, อนุรักษ์รักษาภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความมั่นคง ยั่งยืนรวมถึงประสานความร่วมมือแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆจาก
ภายนอกชุมชนน ามาปรับใช้ด้วยความเท่าเทียมกันของคนในหมู่บ้านในการรับผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
ตามความสามารถและผลงานของแต่ละบุคคลที่การท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักร่วมกันท า
ความดีเพ่ือแผ่นดินด้วยหัวใจไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งมีการจัดตั้งชมรมคนรักดงแม่นาง
เมืองโดยเป็นการบูรณาการท างานด้านการพัฒนาดงแม่นางเมืองท่องเที่ยวโบราณสถานโบราณวัตถุ
สมัยทวารวดีและมีศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด าและลาวข้างนอกจากนี้ยังมีการอนุรักษ์ประเพณีที่สืบ
ทอดกันมาเป็นเวลาหนึ่งพันปีให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้วิธีการด าเนินชีวิต๑๒๕ 

การจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เช่น แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์โดย
ประยุกต์ให้เข้ากับบรรยากาศชุมชนและการและเรื่องเล่าของชุมชน, แผนพัฒนาด้านกายภาพ
โครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยมีการปรับปรุงถนนเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น, แผนพัฒนาด้านที่พักจะมีการด าเนินการท าโฮมสเตย์บ้านดินโดยใช้วิธีการลงแขก
ท าบ้านดินเป็นโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้ค้างคืน, แผนพัฒนาด้านการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
จัดท าร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนและ OTOP เป็นของฝากที่ระลึก และจัดให้มีร้านอาหาร
จ าหน่ายอาหารพ้ืนบ้าน ๑ แห่ง และแผนพัฒนากิจกรรมบริการนักท่องเที่ยวแผนพัฒนา
สภาพแวดล้อมซึ่งทุกสิ้นเดือนจะมีเวทีเสวนาสรุปผลการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว
เพ่ือถอดองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ และวางแผนการปฏิบัติงานในรอบเดือนถัดไป  

 
 

                                           
๑๒๕ สัมภาษณ์ นายบุญธรรม แก้วเกตุ, ปลัดองค์กรบริหารส่วนต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด

นครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๖๕ 

 

๕.๒) การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ 
“รักดงแม่นางเมือง เราเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านดงแม่นางเมืองจนเป็น

วิถีคนดงแม่นางเมือง” คือ ค าขวัญของหมู่บ้านดงแม่นางเมือง บ้านดงแม่นางเมืองมีจุดเด่น คือ มี
แหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุสมัยทวารวดีให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม มีศูนย์วัฒนธรรมไทด าและ
ศูนย์วัฒนธรรมลาวครั่งให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมวิถีชีวิตที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ การจัดปฏิทิน
กิจกรรมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเดือนมกราคม จัดกิจกรรมตักบาตรท าบุญวันขึ้นปีใหม่ เดือน
เมษายน จัดเทศกาลงานวันสงกรานต์สรงน้ าพระและสรงน้ าเจ้าแม่ศรีเมือง รดน้ าด าหัวผู้อาวุโสใน
ต าบล ในวันที่ ๑๒ มิถุนายนของทุกปีเป็นวันบวงสรวงเจ้าแม่ดงแม่นางเมือง โดยกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว คือ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านในเทศกาลและวันส าคัญต่าง ๆ จัดประเพณีสงกรานต์
และพิธีบวงสรวงเจ้าแม่ศรีเมืองไหว้พระขอพร 

ด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดให้ชาวบ้านในหมู่บ้าน
หมู่บ้านใกล้เคียงในต าบล และต าบลใกล้เคียงได้น าผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าชุมชนผลผลิตจาก
การเกษตรปลอดสารพิษมาจ าหน่ายได้ทุกวัน โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล เช่น Facebook 
Page ต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์และของที่ระลึกในหมู่บ้าน รวมถึงจัดสถานที่ที่สามารถเป็นจุด
ถ่ายภาพ เช่น หน้าพิพิธภัณฑ์ดงแม่นางเมือง จัดเป็นซุ้มต่าง ๆ รวมถึงปลูกปอเทืองตามฤดูกาล๑๒๖ 
เพ่ือเชิญชวนการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย การจัดการด้านเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงอ าเภอบรรพต
พิสัยจัดเป็น ๔ จุดท่องเที่ยวประกอบด้วยจุดท่องเที่ยวที่ ๑ วัดหนองตางูหลวงปู่พิมพาจุดท่องเที่ยวที่ 
๒ วัดดงแม่นางเมืองชมเมืองโบราณสถานที่ท่องเที่ยวที่ ๓ ส่วนน้ าหลักสี่แวะทานอาหารพร้อมชมการ
แสดงและจุดท่องเที่ยวที่ ๔ ชมเขาหน่อชมฝูงค้างคาวออกจากถ้ า๑๒๗ รวมถึงมีนักเล่าเรื่องชุมชนเป็นผู้
ที่ท าหน้าที่น าเสนอและถ่ายทอดเรื่องราวชุมชน เส้นทางการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนให้แก่
นักท่องเที่ยวอีกด้วย 

การปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือการท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน
เช่น จุดรับรองนักท่องเที่ยว, จุดจอดรถ, ที่พัก, จุดต้อนรับมีห้องน้ า ห้องสุขาที่สะอาด, มีป้ายสื่อ
ความหมาย และชี้แจงการใช้พ้ืนที่ เช่น ป้ายบอกทาง, ป้ายชื่อหมู่บ้าน, แผนผังชุมชน, ป้ายแสดง

                                           
๑๒๖ สัมภาษณ์ นายจ ารูญ บุญขันธ์, นักท่องเที่ยว, ๑ เมษายน ๒๕๖๒. 
๑๒๗ สัมภาษณ์ นายสรสิทธิ์ อินทร, สมาชิกสมาคมรักษ์ดงแม่นางเมือง ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย  

จังหวัดนครสวรรค์, ๓ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๖๖ 

 

รายละเอียดหรือข้อมูลของจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายชุมชน, ป้ายแนะน าหรือป้ายเตือนขณะท ากิจกรรม
ด้านการท่องเที่ยว๑๒๘  

๕.๓) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ด้านผลิตภัณฑ์และสินค้าที่โดดเด่นเฉพาะถิ่น เช่น ขนมไทยที่เป็นขนมโบราณ

ข้าวปลอดสารพิษที่ใช้กระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์, การแปรรูปกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เช่น กล้วยตาก, กล้วยฉาบรสหวาน, กล้วยทอดเค็ม และกล้วยกวน ของที่ระลึกที่มีหลากหลายรูปแบบ
เช่น พวงกุญแจ, สร้อยคอ, สร้อยข้อมือลูกปัด ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ที่มีทั้งรูปแบบสวยงามคงทนและ
ใช้เป็นของที่ระลึกได้ ผลิตภัณฑ์ของฝากจากศูนย์วัฒนธรรมไทด า เช่น กระเป๋าใส่โทรศัพท์, หมอน 
พวงกุญแจ และตะกร้าถักเชือกร่มเป็นของใช้ต่าง ๆ 

จากการวิเคราะห์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านวังหยวก บ้านท่าเตียน
สามัคคี บ้านหนองโพใต้ บ้านซับตะเคียน และบ้านดงแม่นางเมือง พบว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะ
ให้ความส าคัญกับทรัพยากรธรรมชาติ  และวัฒนธรรมโดยชุ มชนจะต้ อง เริ่ มจากฐ าน
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ วัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่เข้มแข็ง ชุมชนมี
คณะท างาน และชาวบ้านที่รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของมีปราชญ์ หรือผู้มีความรู้ในการเล่าเรื่องตาม
ทักษะเรื่องต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว มีกฎ กติการะเบียบ 
ข้อบังคับในการจัดการสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว มีกลไกคณะท างานตลอดจนการ
เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกับชุมชนโดยรอบซึ่งมีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม รวมถึง
กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ต้องสามารถสร้างการรับรู้และความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับนักท่องเที่ยวรวมถึงสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชน เช่น ทุนทางประวัติศาสตร์โบราณสถาน เช่น เรื่องเล่า ต านาน
ของบ้านดงแม่นางเมืองที่มีความลึกซึ้งเป็นความภูมิใจของชุมชน ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของบ้านซับตะเคียน วิถีชีวิตคนท าตาลของบ้านท่าเตียนสามัคคี วัฒนธรรมประเพณีของ 
ของบ้านวังหยวก และศรัทธา ความเชื่อของบ้านหนองโพใต้ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ รักษา สร้าง
คุณค่า และยกระดับให้เกิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมการท่องเที่ยว ในขณะที่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
จะให้ความส าคัญในเรื่องของการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลและวัฒนธรรม สร้างประสบการณ์จากการ
ลงมือท า สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมจนเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่เพ่ือเพ่ิมเติมข้อมูล ศักยภาพตนเอง เปลี่ยนจาก
การท่องเที่ยว “ชม-ชิม-แชะ-ช๊อป” เป็นการท่องเที่ยว “เรียนรู้-ดูของจริง-ลงมือท า” ดังนั้นแล้วการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ จึงหมายถึง การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพ่ือชุมชน และ

                                           
๑๒๘ สัมภาษณ์ นายณรงค์ พันธ์เขียน, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงแม่นางเมืองบ้านดงแม่นางเมือง 

ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๖๗ 

 

ชุมชนมีบทบาทในการจัดการท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่
เข้มแข็ง และสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือท าความเข้าใจในคุณค่าทาง
สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม สร้างความผูกพันระหว่างชุมชนกับ นักท่องเที่ยวผ่าน
ประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของพ้ืนที่ หรือเจ้าของวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์นั้นกิจกรรมหัวใจของการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 

๑) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม มีความส าคัญต่อการจัดการท่องเที่ยว เพราะ

การท่องเที่ยวที่มีฐานมาจากวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ หรือโบราณสถานที่มีเอกลักษณ์ และอัต
ลักษณ์ของชุมชนเป็นคุณค่าของรากเหง้า ความเป็นตัวตนการเพ่ิมมูลค่าเกิดจากการตระหนักรู้ใน
คุณค่าและน ามาซึ่งการสื่อความหมายได้อย่างสร้างสรรค์มีการออกแบบกิจกรรมให้เกิดประสบการณ์ที่
มีการแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ได้ลงมือท าด้วยความทรงจ า และสร้าง
ความประทับใจให้เกิดแก่นักท่องเที่ยว สิ่งที่น่าสนใจในการท่องเที่ยว คือ การเดินทางเพ่ือไปค้นหาและ
เรียนรู้สิ่งที่มีคุณค่าชุมชนซึ่งแตกต่างจากการเดินทางไปพักผ่อนด้วยความเคยชินในความสะดวกสบาย 
ซึ่งมีพึงพอใจความแตกต่างกันออกไป นักท่องเที่ยวบางคนต้องการความสะดวกสบาย บางคนต้องการ
โพสต์เรื่องราว ประสบการณ์ Social Media เช่น line facebook youtube ทั้งในลักษณะของ 
Online และ Offline ดังนั้นแล้วการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ถือเป็นการท่องเที่ยวเฉพาะ
กลุ่มที่อาจจะยังมีนักท่องเที่ยวสนใจไม่มากแต่เป็นสิ่งที่ส าคัญในการเลือกนักท่องเที่ยวให้เข้ามา
ท่องเที่ยวชุมชน “คนที่ชอบ......คือคนที่ใช่” เช่น การที่ชุมชนท่องเที่ยวจัดอบรม พัฒนามัคคุเทศก์น้อย 
มัคคุเทศก์ นักเล่าเรื่อง และปราชญ์ชุมชนในการน าเสนอเรื่องราว ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับท่องเที่ยวที่สนใจอย่างละเอียด และชัดเจน เช่น บ้านท่าเตียนสามัคคีจัดมัคคุเทศก์ ๒ 
คนที่ผ่านการอบรมจากการท่องเที่ยวคอยถ่ายทอดเรื่องราวของหมู่บ้าน และปราชญ์ชุมชนหลายสาขา
ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเฉพาะถิ่น ได้แก่ การท าไม้นวดทางตาล: นายส ารวย ทัพมาก, การเคี่ยว
ตาล/หยอดตาล: นางอริตา เหมมินทร์, การนวดตาล: นายทองอยู่ แก้วชัง,  การท ากระบอกรอง
น้ าตาล: นายประหยัด วรเจริญ เป็นต้น, นายแหยม สิงห์ลอ และนายนิตย์ ลอรักษา: ประวัติไทด า , 
นายขุนทอง สิงห์ลอ: เรื่องราวจักสานจากไม้ไผ่, นางประเสริฐ สิงห์ลอ: เรื่องราวอาหารพ้ืนบ้าน “แกง
ผ า”, นางประทุมทิพย์ กิตติคุณตระกูล: เรื่องราวอาหารพ้ืนบ้านไทด า และนางวันเพ็ญ เทียนประเสริฐ: 
เรื่องราวการท าลูกมะกอน/การละเล่นมะกอนจากบ้านวังหยวก บ้านหนองโพใต้และบ้านซับตะเคียน
จะเน้นมัคคุเทศก์น้อยจากลูกหลานชุมชน และโรงเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม เป็นการ
เข้าใจในสิ่งเรียนรู้ เกิดการลงมือปฏิบัติ และเกิดความผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าของบ้าน  
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๒) ร่วมท ารู้จัก 
การมีประสบการณ์ตรงในพ้ืนที่ท่องเที่ยว เป็นการกระท าที่เกี่ยวข้องในการร่วมกัน

สร้างสรรค์ระหว่างชุมชน และนักท่องเที่ยวซึ่งจะได้รับคุณค่าเมื่อได้มีการเข้าไปร่วม และมีความทรงจ า
กับเหตุการณ์ส่วนร่วมนั้น ๆ ลักษณะของประสบการณ์ประกอบไปด้วย ๕ มิติ ได้แก่ ชอบความแปลก
ใหม่ การเรียนรู้ ความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคล ความประหลาดใจ และการมีส่วนร่วม เช่น การแสดง
ปีนต้นตาลผาดโผน การร่วมกิจกรรมเคี่ยวตาล หยอดน้ าตาล ท าขนมตาล และทดลองเฉพาะตาลของ
บ้านท่าเตียนสามัคคี การสอนภาษาถิ่นไทด า การร่วมกิจกรรมเล่นมะกอนสื่อรักกิจกรรมของบ้านวัง
หยวก เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของฐานชุมชน ฐานวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์ และการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยวเป็นการให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือท า
กิจกรรมร่วมกับชุมชน สร้างประสบการณ์ รับรู้ความรู้สึกร่วมกับชุมชน ซึ่งเป็นผลให้เกิดความ
เกี่ยวข้อง ความผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชน 

๓) ตระหนักคุณค่า 
การชื่นชมและเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่เป็นการสัมผัส และตระหนักในคุณค่าของ

พ้ืนที่ท่องเที่ยว ความรัก และภูมิใจชุมชน และการรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวจากความจริงแท้ และ
ดั้งเดิมของชุมชน เช่น การสัมผัสกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งทุ่งหญ้า และผู้ใหญ่ของบ้านซับ
ตะเคียน การใช้ชีวิตวิถีคนท าตาล โดยการปีนต้นตาลตอนเช้ามืด ไม่เกิน ๐๗.๐๐ น. การเคี่ยวน้ าตาล 
๐๙.๐๐ การปอกตาล ๑๓.๐๐ น. และการนวดตาล ๑๔-๑๕.๐๐ น. รวมถึงการดื่มน้ าตาลสดจากต้น
ตาลของบ้านท่าเตียนสามัคคี การปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตของไทด า การท าอาหารกบโอ๋ ปลาปิ้งต๊บ ผัก
จุ๊บ ซึ่งเป็นอาหารพ้ืนบ้านของไทด าบ้านวังหยวก การสัมผัสกับกลิ่นอาย มนต์ขลังของโบราณสถาน
บ้านดงแม่นางเมืองที่มีร่องรอยประวัติศาสตร์ เรื่องราวต านานของพ้ืนถิ่น โดยนักเล่าเรื่องของชุมชน 
และมัคคุเทศก์จากองค์การบริหารส่วนต าบลตาสัง กิจกรรมต่าง ๆ จะท าให้เกิดเข้า ใจในคุณค่าทาง
สังคม วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่การท่องเที่ยวบนความจริงแท้ทั้งในกระบวนการการ
ผลิต ผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์จริง โดยไม่ท าลายคุณค่าของชุมชน และวิถีชีวิตที่สร้างความ
ประทับใจ ท าให้จดจ าและเกิดความเข้าใจในท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น  

๔) พัฒนาสร้างสรรค์ 
การลงมือท าสิ่งใหม่เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพของตนเองอย่างไม่สิ้นสุด และมีส่วนร่วมใน

การท่องเที่ยว ประกอบด้วย การเคารพกฎ กติกา ประเพณีปฏิบัติของคนในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยวมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ของตนเอง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ร่วมกับเจ้าของพ้ืนที่ การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม การ
แสวงหาประสบการณ์ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แท้จริงของนักท่องเที่ยว เช่น การชิมไอศรีม
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น้ าตาลสดที่ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ของชุมชน การหยอดน้ าตาลปึกท่ีมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นก้อน
ขนาดเล็กเพ่ือง่ายต่อการทดลองท า แต่สร้างมูลค่าได้ราคาสูงขึ้น การพัฒนาสูตรการท าขนมไทยจาก
น้ าตาล เช่น ขนมผิงของบ้านท่าเตียนสามัคคี การผสมผสานวัฒนธรรมคาวบอยกับวิถีชีวิตดั้งเดิม
เกษตรกร รวมถึงการน ากิจกรรมวิ่ง และปั่นจักรยานส าหรับนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพชมธรรมชาติของ
ทุ่งปอเทืองของบ้านซับตะเคียน เป็นต้น 

๕) จัดการชุมชน  
แม้ว่าจะมีฐานชุมชน และฐานทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ์ แต่ขาดการจัดการชุมชนที่มีประสิทธิภาพก็ไม่อาจท าให้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ประสบผลส าเร็จได้ ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ท าให้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างสรรค์ประสบ
ผลส าเร็จ ประกอบด้วย  

๕.๑) ผู้น า 
ผู้น าที่สร้างศรัทธา หรือมีความสามารถประสานทรัพยากร, เป็นผู้น าทาง

ความคิด, มีวุฒิภาวการณ์เป็นผู้น า, มีความมั่นคงทางจิตใจหนักแน่น, ให้เกียรติเพ่ือนร่วมงาน และลง
มือท าอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม รวมถึงมีการถ่วงอ านาจ และถูกตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา  

๕.๒) กฎ กติกาชุมชน  
การก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบ กติกา ข้อบังคับของชุมชนให้เป็นรูปธรรม และ

มีการน าไปสู่การใช้ประโยชน์จะเป็นเสมือนแผนที่น าทางการจัดการของชุมชน และชาวบ้านชุมชนให้
รู้จักหน้าที่เสียสละเพ่ือส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  

๕.๓) ความต่อเนื่อง 
การจัดการท่องเที่ยวจะต้องท าให้เกิดความต่อเนื่อง ชุมชนอาจจะท า Timeline 

หรือปฏิทินทางการท่องเที่ยว เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีการ
สรุปบทเรียนเป็นระยะ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อยอดทางการท่องเที่ยว
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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ตารางท่ี ๔.๑๔ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง 
  สร้างสรรค ์

 

ประเด็น
ที ่

 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. แลกเปลี่ยน..เรียนรู้ ๒๕ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๑๐ , ๑๑, 

๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, 
๒๑, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๗ 

    
๒. ร่วมท ารู้จัก ๒๕ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๑๐ , ๑๑, 

๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, 
๒๑, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๗ 

    
๓. ตระหนักคุณค่าจัดการชุมชน ๒๕ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๑๐ , ๑๑, 

๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, 
๒๑, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๗ 

    
๔. พัฒนาสร้างสรรค์ ๒๕ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, 

๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, 
๒๑, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๗ 

    
๕. จัดการชุมชน ๒๕ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, 

๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, 
๒๑, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๗ 

 
กล่าวโดยสรุปว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ไม่ใช่แค่การเดินทางท่องเที่ยว

เพ่ือความเพลิดเพลินใจ แต่ยังต้องสามารถสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือท า ความ
เข้าใจในคุณค่าวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้ง โดยผ่าน
ประสบการณต์รง ร่วมกับเจ้าของพ้ืนที่หรือเจ้าของวัฒนธรรมโดยได้มีประสบการณ์ใหม่ ๆ ในพ้ืนที่นั้น 
ๆ ผ่านกิจกรรมท่ีได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ ๆ จากชุมชน ได้ลงมือท า ค้นพบความสามารถของตัวเอง และ
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ค้นพบจิตวิญญาณของสถานที่ ในขณะที่ชุมชนเองก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเองเพ่ื อเอาใจ
นักท่องเที่ยว เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวชุมชนปรับตัว ปรับใจตามวิถีของชุมชน
ชุมชนเป็นผู้สอนและให้ความรู้ท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนก่อให้เกิด
การกระจายรายได้ชุมชนอย่างเป็นธรรม นั่นจึงท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถรักษาตัวตนที่
จริงแท้ของตัวเองไว้ได้ ซึ่งน ามาสู่ความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ซึ่งประกอบได้ด้วย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้, ร่วมท ารู้จัก, ตระหนักคุณค่า, พัฒนาสร้างสรรค์ และจัดการชุมชน  

สรุปวิเคราะห์ ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่มีความเชี่ยวชาญและมี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน ๒๗ รูป/คน ใน ๖ 
ด้าน พบว่า การจัดการท่องเที่ยวประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ คือ  

องค์ประกอบที่  ๑ หัวใจของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้, ร่วมท ารู้จัก, ตระหนักคุณค่า, พัฒนาสร้างสรรค์ และจัดการ
ชุมชน เป็นการจัดการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือท าความเข้าใจใน
คุณค่าทางสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้งโดยผ่านประสบการณ์
ตรงร่วมกับเจ้าของพ้ืนที่หรือเจ้าของวัฒนธรรม ก็จะเป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าจากการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ให้มีความยั่งยืน 

องค์ประกอบที่ ๒ เครื่องมือการจัดการท่องเที่ยว โดยการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์จ าเป็นต้องการจัดผ่านเครื่องมือ PTM ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม 
(Participation), ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resources) และการตลาด (Market) ซึ่งจะ
ส่งผลให้การจัดการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพ แม้แหล่งท่องเที่ยวมีจะศักยภาพและมีความพร้อม
เพียงใด หากแต่ยังอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของชุมชนแทนที่การน า
รายได้กลับมาพัฒนาชุมชนบนฐานการจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนก็จะไม่สามารถท าให้
ประชาชนสามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน และเกิดการจัดการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนได้ 

องค์ประกอบที่ ๓ เครื่องก ากับใจ เป็นการด าเนินชีวิตโดยมีหลักธรรมเป็นเข็มทิศน า
ทางในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งหลักธรรมที่เป็นเครื่องคอยก ากับนั้น ประกอบด้วย ๓ ระดับ 
คือ ระดับบุคคล-อิทธิบาทธรรม, ระดับผู้น า-ทุติยปาปณิกธรรม และระดับชุมชน-สาราณียธรรม โดย
ธรรมทั้งหลายเป็นเครื่องก ากับจากภายในจิตใจ 

ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสรุปวิเคราะห์สามารถสรุปเป็นตัวแบบจ าลองการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดังนี้ 

 
 



๒๗๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ ๔.๒ ตัวแบบจ าลองการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์  
  ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก  

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกชุมชนท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างทางทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้ง 
๕ ชุมชน ประกอบด้วย ๑) บ้านวังหยวก หมู่ที่ ๒ ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ มีความโดด
เด่นทางทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ๒) บ้านท่าเตียนสามัคคี หมู่ที่ ๑๔ ต าบลท่าไม้ อ าเภอ
ชุมแสง มีความโดดเด่นทางทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านวิถีชีวิต ๓) บ้านหนองโพใต้ หมู่ที่ ๑ ต าบล
หนองโพ อ าเภอตาคลี มีความโดดเด่นทางทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านศาสนา ๔) บ้านซับตะเคียน 
หมู่ที่ ๑๑ ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า มีความโดดเด่นทางทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ 
และ ๕) บ้านดงแม่นางเมือง หมู่ที่ ๑๐ ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย มีความโดดเด่นทางทรัพยากร
การท่องเที่ยวด้านโบราณสถาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์ข้อเท็จจริงของพ้ืนที่เพ่ือให้เห็นถึงจุดแข็ง 
จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส และน าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือก่อให้เกิดการน าไปพัฒนาเป็นตัวแบบการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๙ รูป/คน ดังแสดงในตารางที่ ๔.๑๕ ดังนี้ 

การจดัการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรคใ์น

จังหวดันครสวรรค ์
แลกเปลี่ยน..เรียนรู้ 
ร่วมท ำ...รู้จัก 
ตระหนัก...คุณค่ำ 
พัฒนำ...สร้ำงสรรค์ 
จัดกำรชุมชน 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
               กิจกรรม   

       สิง่ดึงดูดใจ 
       พืน้ที ่

          กำรเป็นเจ้ำบ้ำนทีด่ ี

ทรัพยากรการท่องเท่ียว 

การตลาด 
ช่องทำงกำรสื่อสำร, เครือข่ำย, กำรประชำสัมพันธ์, กำรตลำดอย่ำงย่ังยืน 

การมีสว่นร่วม 
ร่วมท ำ, ร่วมรับผลประโยชน ์
      ร่วมคิด, ร่วมวำงแผน 

ร่วมสร้ำงเสน่ห์ชุมชน 

ระดับผู้น า: ทุติยปาปณิกธรรม 

 มีวิสัยทัศน ์
จัดกำรด ี
มีมนุษย์สัมพนัธ ์

มีใจรกังำน 
พำกเพียรท ำ  
จดจ ำจอ่จิต   

วินิจฉัย 

ระดบับคุคล: อิทธบิาทธรรม ระดบัชุมชน: สาราณยีธรรม 
สนับสนุนช่วยเหลือ 

แนะน ำตักเตือน 
เห็นใจซึ่งกันและกัน 
แบ่งปันผลประโยชน์ 

เคำรพกฎ กติกำ 
จัดกำรดีมีเหตุผล 



๒๗๓ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๕  ผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างชุมชนท่องเที่ยวในการพัฒนาตัวแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๔ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๕  ผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างชุมชนท่องเที่ยวในการพัฒนาตัวแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๕ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๕  ผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างชุมชนท่องเที่ยวในการพัฒนาตัวแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๖ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๕  ผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างชุมชนท่องเที่ยวในการพัฒนาตัวแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๗ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๕  ผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างชุมชนท่องเที่ยวในการพัฒนาตัวแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๘ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๕  ผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างชุมชนท่องเที่ยวในการพัฒนาตัวแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๙ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๕  ผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างชุมชนท่องเที่ยวในการพัฒนาตัวแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๐ 

 

๔.๔ การพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
นครสวรรค์ 

การน าเสนอผลการวิจัยในข้อนี้เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ ๓ เพ่ือ
พัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยเชิง
ปริมาณ พบว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p < .๐๑) เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมระหว่างตัวแปรในโมเดล 
พบว่า  

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการมีส่วนร่วม (PART) กับการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (CREA) มีขนาดความสัมพันธ์ = ๐.๖๔ แยกเป็นอิทธิพลทางตรง -๐.๓๙ และมี
อิทธิพลทางอ้อม ๐.๒๙ เป็นอิทธิพลรวม -๐.๑๐ อิทธิพลทางตรง และทางอ้อมส่งผลต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ขณะเดียวอิทธิพลรวมไม่ส่งผลต่อจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

๒. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทรัพยากรการท่องเที่ยว (TOUR) กับการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (CREA) มีขนาดความสัมพันธ์ = ๐.๗๓ แยกเป็นอิทธิพลทางตรง  
-๐.๓๒ และมีอิทธิพลทางอ้อม -๐.๓๐ เป็นอิทธิพลรวม ๐.๐๒ อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมส่งผลต่อ
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ขณะเดียวอิทธิพลรวมไม่ส่งผล
ต่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการตลาด (MARK) กับการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (CREA) มีขนาดความสัมพันธ์ = ๐.๘๘ แยกเป็นอิทธิพลทางตรง ๐.๓๖ และมี
อิทธิพลทางอ้อม ๐.๕๘ เป็นอิทธิพลรวม ๐.๙๔ อิทธิพลทางตรง ทางอ้อมและอิทธิพลรวมส่งผลต่อ
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

๔. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาท ๔ (MANA) กับ
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (CREA) มีขนาดความสัมพันธ์ = ๐.๙๒ ส่งผลต่อการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R-SQUARE) ของสมการโครงสร้างตัวแปรภายในแฝง พบว่า 
การบริหารจัดการ (MANA) ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ ๐.๖๒ แสดงว่า ตัวแปรภายในโมเดล 
คือ การมีส่วนร่วม (PART) ทรัพยากรการท่องเที่ยว (TOUR) และการตลาด (MARK) สามารถร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของการบริหารจัดการ ได้ร้อยละ ๖๒.๐๐ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ (CREA) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ ๐.๙๘ แสดงว่า ตัวแปรภายในโมเดล คือ 
การมีส่วนร่วม (PART) ทรัพยากรการท่องเที่ยว (TOUR) การตลาด (MARK) และการบริหารจัดการ 



๒๘๑ 

 

(MANA) สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ได้
ร้อยละ ๙๘.๐๐ 

เมื่อผู้วิจัยน าผลจากการวิจัยเชิงปริมาณมาเป็นฐานในการตั้งค าถามเพ่ือการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องและตัวแทนชุมชน จ านวน ๒๗ รูป/ท่าน และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant Observation) เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้ง
ต่าง ๆ และเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ รวมถึงการเสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นที่
มีข้อขัดแย้ง หรือเห็นควรเพ่ิมเติมให้ชุดความรู้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงพรรณนา ผลจากการวิเคราะห์สามารถสรุปเป็นตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพที่ ๔.๓             ตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ 

  ฉบับร่าง (จากการแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก) 

การจัดการท่องเที่ยวโดยชมุชนเชิงสร้างสรรค์ใน
จังหวัดนครสวรรค์ 

แลกเปลีย่น...เรียนรู ้

1. กำรร่วมวำงแผน  
2. พื้นท่ี  
3. ช่องทำงกำรสื่อสำร  
4. กำรมีใจจดจ่อ และรับผิดชอบต่อ

งำนท่ีท ำ 

ร่วมท า...รู้จกั 

1. กำรร่วมคิด  
2. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
3. ช่องทำงกำรสื่อสำร  
4. กำรมีใจจดจ่อ และรับผิดชอบต่อ

งำนท่ีท ำ 

ตระหนกั...คณุค่า 

1. กำรร่วมคิด  
2. พื้นท่ี 
3. กำรประชำสัมพันธ์  
4. กำรมีใจจดจ่อ และรับผิดชอบต่องำนท่ี

ท ำ 

พัฒนา...สร้างสรรค ์

1. กำรร่วมคิด  
2. กิจกรรม 
3. กำรประชำสัมพันธ์  
4. กำรทบทวนในสิ่งท่ีได้คิด ได้ท ำมำ 

1. กำรเสียสละเพือ่ประโยชน์ของ
ส่วนรวม 

2. ระดมสมองท ำเป็นแผนพัฒนำ
กำรท่องเที่ยวร่วมกัน 

3. กำรพัฒนำศักยภำพของคนใน
ชุมชน 

4. กำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน 

5. กำรสร้ำงเครือขำ่ยกำรจัดกำร
ท่องเที่ยว 

1. กำรเป็นเจ้ำบ้ำนที่ด ี
2. กิจกรรมมกีำรปฏิสมัพันธ์

ระหว่ำงชุมชนกับนกัทอ่งเที่ยว 
3. กิจกรรมอยู่บนพืน้ฐำนของทนุ

ชุมชนท้องถิ่น 
4. กำรท ำงำนร่วมกนัด้วยควำม

สำมัคคี และยึดฐำนประโยชน์
ของชุมชนเป็นหลักชมุชน 
และนกัทอ่งเที่ยว 

5. กำรสร้ำงเสน่ห์ให้ชุมชน
ท่องเที่ยวด้วย 5s 

1. สร้ำงควำมภมูิใจ และ
ตระหนกัในคุณค่ำของ
ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว 

2. กิจกรรมทำงกำรทอ่งเที่ยว
ต้องเริ่มจำกฐำนของชุมชน 

3. กิจกรรมทีเ่นน้คุณค่ำ และไม่
เปลี่ยนแปลงวิถีชวีิตของชุมชน 

4. กำรสร้ำง และพัฒนำผู้น ำ 

1. สำมำรถทดลองท ำสินค้ำ 
ผลิตภัณฑ์ของชมุชนได ้

2. สำมำรถมีส่วนร่วมในกำร
ออกแบบสินค้ำ ผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน 

3. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่
เชื่อมโยงกับอัตลกัษณ์ วิถีชีวติ 
วัฒนธรรมของชุมชนทอ่งเที่ยว 

4. สร้ำงควำมสมัพันธร์ะหว่ำง
นักท่องเที่ยวและชุมชน 

5. ให้ควำมส ำคัญกับควำมผูกพัน
ของนกัท่องเที่ยว กับชุมชน 



๒๘๒ 

 

๑) ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) 

การวิจัย “การพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
นครสวรรค์” ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =๓.๗๕) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ระหว่างตัวแปร พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุดในแต่ละด้าน คือ การร่วมวางแผน (.๕๖๒**), 
พ้ืนที่ (.๖๐๘**), ช่องทางการสื่อสาร (.๖๔๕**) และการมีใจจดจ่อ และรับผิดชอบต่องานที่ท า (.
๘๓๓**) ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม  
(แลกเปลี่ยนเรียนรู้) จะเกิดขึ้นได้โดยเริ่มต้นจากคนชุมชนท่องเที่ยวจะต้องมีส่วนร่วมในการประชุม
ระดมสมองในการวางแผน ติดตาม ประเมินผลในการจัดการท่องเที่ยว การสร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวก ขณะเดียวกันยังค้นพบเพ่ิมเติมว่า การเสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม, การระดมสมองท า
เป็นแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน, การการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนชุมชนในการจัดการ
ท่องเที่ยว และการสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ซึ่งจะท าให้การ
แลกเปลี่ยน..เรียนรู้ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
ผู้วิจัยจึงได้สรุปตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (แลกเปลี่ยน
เรียนรู้) ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๔.๔   ตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม  

  (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) 

 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

1. กำรเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
2. ระดมสมองท ำเป็นแผนพัฒนำกำร

ท่องเที่ยวร่วมกัน 
3. กำรพัฒนำศักยภำพของคนในชุมชนใน

เร่ืองกำรท่องเท่ียว 
4. กำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของคนใน

ชุมชนในกำรจัดกำรท่องเท่ียว 
5. กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรจัดกำรท่องเที่ยว

เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ข้อมูลข่ำวสำร
ภำยในชุมชน และนักทอ่งเที่ยว 

ผลการแจกแบบสอบถาม 
 

1. กำรร่วมวำงแผน  
2. พื้นที่  
3. ช่องทำงกำรสื่อสำร  
4. กำรมีใจจดจ่อ และรับผิดชอบต่องำน

ที่ท ำ 



๒๘๓ 

 

การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมมีความส าคัญต่อการจัดการท่องเที่ยว เพราะการ
ท่องเที่ยวที่มีฐานมาจากวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ หรือโบราณสถานที่มีเอกลักษณ์ และ  
อัตลักษณ์ของชุมชนเป็นคุณค่าของรากเหง้า ความเป็นตัวตนการเพ่ิมมูลค่าเกิดจากการตระหนักรู้ใน
คุณค่าและน ามาซึ่งการสื่อความหมายได้อย่างสร้างสรรค์มีการออกแบบกิจกรรมให้เกิดประสบการณ์ที่
มีการแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ได้ลงมือท าด้วยความทรงจ า และสร้าง
ความประทับใจให้เกิดแก่นักท่องเที่ยว สิ่งที่น่าสนใจในการท่องเที่ยว คือ การเดินทางเพ่ือไปค้นหาและ
เรียนรู้สิ่งที่มีคุณค่าชุมชนซึ่งแตกต่างจากการเดินทางไปพักผ่อนด้วยความเคยชินในความสะดวกสบาย 
ซึ่งมีพึงพอใจความแตกต่างกันออกไป นักท่องเที่ยวบางคนต้องการความสะดวกสบาย บางคนต้องการ
โพสต์เรื่องราว ประสบการณ์ผ่าน Social Media ดังนั้นแล้วการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ถือ
เป็นการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่อาจจะยังมีนักท่องเที่ยวสนใจไม่มากแต่เป็นสิ่งที่ส าคัญในการเลือก
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวชุมชน “คนที่ชอบ...คือคนที่ใช่” ดังนั้นการบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม จะเกิดขึ้นโดยการที่ชุมชนมีการจัดการท่องเที่ยวผ่านการมีส่วน
ร่วมของคนชุมชนที่มีความมั่นใจ เข้าใจในคุณค่าของกิจกรรมที่ท าและพร้อมที่จะท าให้กิจกรรม
ดังกล่าวนั้นเป็นพ้ืนที่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว โดยผ่านการจัดการ
ท่องเที่ยวและการจัดการชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยว
โดยชุมชนจะต้องมีการจัดการท่องเที่ยว การบริหารจัดการชุมชนรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้าน
ข้อมูลเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูล ความเป็นจริงของชุมชนท่องเที่ยวอย่างลึกซ้ึง โดยใช้สมรรถภาพ
ของท้องถิ่นวางอยู่บนฐานของการสร้างสรรค์อันเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะพ้ืนที่ การน าเข้าความคิด 
และทักษะความรู้เกี่ยวกับการจัดการของคนชุมชน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท าให้
ได้ข้อเท็จจริงในเชิงพ้ืนที่ที่น าไปสู่การสร้างตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
ดังต่อไปนี้ 

๑.๑) การมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ประเมินผลอย่างรอบด้าน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ จากการมีส่วนร่วมของแต่
ละภาคส่วนงาน ชาวบ้าน ชุมชน หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรทาง
ศาสนา เช่น การสนับสนุนให้คนชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาชุมชน หรือ
สนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยว การวิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชน และการก าหนดกฎ ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ในการใช้ทรัพยากรทางการทางธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรม 

๑.๒) การจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว โดยการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก และปรับภูมิ
ทัศน์ของชุมชนเพ่ือให้เหมาะสมกับการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน เช่น การจัดภูมิทัศน์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เหมาะสมแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการก าหนดข้อบังคับตามแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้



๒๘๔ 

 

นักท่องเที่ยวปฏิบัติตาม และมีระบบการจัดการดูแลความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว เช่น ป้อม
ต ารวจ, อาสาสมัครชุมชน โดยค านึงถึงความปลอดภัย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อนักท่องเที่ยว 
สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

๑.๓) การจัดการด้านการสื่อสาร เป็นเส้นทางที่น าข้อมูลไปสู่กระบวนการตัดสินใจ
ของนักท่องเที่ยว ดังนั้นแล้วช่องทางในการสื่อสารจึงแตกต่างกันไปตามความถนัด ความช านาญของ
สมาชิกชุมชน ทั้งนี้การน าเสนอภาพลักษณ์การท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวรับรู้ และจดจ าได้นั้นเกี่ยวข้อง
กับทรัพยากรการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นจุดเด่นที่มีในพ้ืนที่ สามารถน ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์
เพ่ือสร้างความโดดเด่นให้กับแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วย เช่น เผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ Website 
Facebook Youtube แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ภายนอกชุมชน ป้ายหมู่บ้านท่องเที่ยวบริเวณหน้า
ทางเข้าหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุชุมชน และเสียงตามสาย  เป็นต้น 

๑.๔) การมีใจจดจ่อ และรับผิดชอบต่องานที่ท า โดยการการสร้างขวัญ และ
ก าลังใจเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง (ฉันทะ) ความมุ่งมั่น (จิตตะ) ทุ่มเท (วิริยะ) เนื่องจากการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจ าเป็นที่จะต้องเริ่มต้นจากชุมชน และคนชุมชนเป็นหลักซ่ึงหากคนชุมชนมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง และสิ่งที่ท า คือ การจัดการท่องเที่ยวด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทก าลังแรงกาย 
แรงใจอย่างเต็มก าลังความสามารถก็จะท าให้การจัดการท่องเที่ยวประสบผลส าเร็จ และคนชุมชนก็มี
ความสุข (คนส าราญ งานส าเร็จ)  

๑.๕) การเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม (อัตถจริยา) การท างานบนพ้ืนฐาน
ของการมีส่วนร่วมของคนชุมชนหมู่มาก รวมถึงการสร้าง ซ่อม เสริมในทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือให้
เกิดความส าเร็จในการจัดการท่องเที่ยว ดังนั้นการเสียสละ และการยึดในประโยชน์ของส่วนเป็นที่ตั้ง
จะยังผลให้เกิดความสามัคคี ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันผลประโยชน์ที่ได้อาจไม่ได้มาจากรูปเงิน หรือ
ทรัพย์สินเพียงอย่างเดียว การได้รับผลจากสิ่งอ านวยความสะดวก และความสุขของชุมชนก็เป็นการ
เพ่ิมทุนทางสังคมอีกทางหนึ่งด้วย โดยเริ่มจากการท าความเข้าใจ การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในพ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จ หรือการจัด Workshop เพ่ือสร้างความ
สามัคคี เปิดใจระหว่างกัน หรือการท าสู่ขวัญโดยผู้เฒ่า ผู้แก่ที่ได้รับความเคารพจากคนชุมชนให้ทุกคน
ชุมชนรู้สึกถึงความสัมพันธ์อันดีที่ควรมีต่อกัน  

๑.๖) การระดมสมองของคณะกรรมการชุมชนเพื่อน ามากลั่นกรองท าเป็น
แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกัน เป็นกระบวนการเชิงรุกในการจัดการท่องเที่ยว เพราะ
การที่จะท าให้นักท่องเที่ยวรู้จัก และสนใจชุมชนท่องเที่ยวนั้นจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการจัดการช่วย
ในการส่งเสริม และสนับสนุนหรือสร้างจุดสนใจ 
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๑.๗) การพัฒนาศักยภาพของคนชุมชนในเรื่องการท่องเที่ยว  เช่น อบรม
มัคคุเทศก์ มัคคุเทศก์น้อย, นักเล่าเรื่องชุมชน และปราชญ์ชุมชน เพ่ือเป็นตัวแทนในการรับรอง
นักท่องเที่ยว หรือให้ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวสนใจ เพ่ือสร้างความประทับใจอันเป็น
การสร้างการตัดสินใจในการกลับมาท่องเที่ยวซ้ า 

๑.๘) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว โดยมี
การร่วมกันท ากิจกรรมต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดการสร้างความสนใจ ความดึงดูดใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
ยังเป็นความร่วมมือ ช่วยเหลือและประสานสัมพันธ์กันระหว่างคนชุมชน ดังนั้นแล้วจะต้องรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชน และร่วมในการเป็นตัวแทนของชุมชนไม่ว่าจะมีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เช่น การ
ส่งเสริมให้คนชุมชนใส่ผ้าพ้ืนถิ่นในทุกวันพระ หรือในโรงเรียนของชุมชน, การน าพาบุตรหลาน หรือคน
ในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ และเวลาที่นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวชุมชน
คนชุมชนก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการต้อนรับด้วยไมตรีจิต อันจะน ามาซึ่งการกระจายรายได้
ให้แก่คนชุมชน 

๑.๙) การสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสารภายชุมชน และนักท่องเที่ยว เช่น การสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนเพ่ือสนับสนุนให้เกิด
เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งในพ้ืนที่ใกล้เคียง และต่างอ าเภออันจะน ามาซึ่งการแลกเปลี่ยน
นักท่องเที่ยว และสร้างจุดต่างทางการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน รวมถึงการสร้าง
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ในข้อมูลที่สนใจหรือเพ่ือหาความรู้
เพ่ิมเติมอันจะน าไปสู่การบอกต่อแก่คนใกล้ชิดให้เกิดการกลับมาเที่ยวซ้ า หรือรู้จักในตัวตนของชมชน
ท่องเที่ยวอย่างแท้จริง 

๒) ด้านการมีประสบการณ์ตรงในพื้นที่ท่องเที่ยว (ร่วมท ารู้จัก) 
การวิจัย “การพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด

นครสวรรค์” ด้านการมีประสบการณ์ตรงในพ้ืนที่ท่องเที่ยว (ร่วมท ารู้จัก) ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =๓.๙๕) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ระหว่างตัวแปร พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุดในแต่ละด้าน คือ การร่วมคิด (.๕๔๗**), สิ่ง
อ านวยความสะดวก (.๖๓๗**), ช่องทางการสื่อสาร (.๗๒๓**) และการมีใจจดจ่อ และรับผิดชอบต่อ
งานที่ท า (.๗๘๙**) ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การมีประสบการณ์ตรงใน
พ้ืนที่ท่องเที่ยว (ร่วมท ารู้จัก) จะเกิดขึ้นได้โดยสมาชิกชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการวิเคราะห์ถึง
จุดแข็ง และเอกลักษณ์ของชุมชน และยังค้นพบว่าการเป็นเจ้าบ้านที่ดี กิจกรรมที่น าเสนอต้องมีการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยว ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของทุนชุมชนท้องถิ่น การท างานร่วมกัน
ด้วยความสามัคคี และยึดฐานประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก (สาราณียธรรม) การสร้างเสน่ห์ให้ชุมชน
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ท่องเที่ยวด้วย ๕S จะท าให้การร่วมท ารู้จักในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ประสบ
ผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ผู้วิจัยจึงได้สรุปตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวด้านการมีประสบการณ์ตรงใน
พ้ืนที่ท่องเที่ยว (ร่วมท ารู้จัก) ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๔.๕   ตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวด้านการมีประสบการณ์ตรงในพื้นที่ท่องเที่ยว  

       (ร่วมท ารู้จัก) 
 

การมีประสบการณ์ตรงในพ้ืนที่ท่องเที่ยว เป็นการกระท าที่เกี่ยวข้องในการร่วมกัน
สร้างสรรค์ระหว่างชุมชน และนักท่องเที่ยวซึ่งจะได้รับคุณค่าเมื่อได้มีการเข้าไปร่วม และมีความทรงจ า
กับเหตุการณ์ส่วนร่วมนั้น ๆ ลักษณะของประสบการณ์ประกอบไปด้วย ๕ มิติ ได้แก่ ชอบความแปลก
ใหม่ การเรียนรู้ ความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคล ความประหลาดใจ และการมีส่วนร่วม เป็นกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของฐานชุมชน ฐานวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และ
การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยวเป็นการให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือท ากิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน สร้างประสบการณ์ รับรู้ความรู้สึกร่วมกับชุมชน ซึ่งเป็นผลให้เกิดความเกี่ยวข้อง ความผูกพัน
ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชน ความหลากหลายทางทรัพยากรการท่องเที่ยวของแต่ละพ้ืนที่ส่งผลให้
เกิดการวิเคราะห์จุดเด่น และเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการบริหาร
จัดการเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดการมีประสบการณ์ตรงในพ้ืนที่ท่องเที่ยว เกิดขึ้นโดยการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยใช้การสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมของนักท่องเที่ยว เป็นสิ่งที่ได้รับการปฏิบัติอยู่แล้วใน
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ 
นักท่องเที่ยวจะได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการท่องเที่ยวโดยตรง ซึ่งจะมีความ
หลากหลายของรูปแบบประสบการณ์ที่จะน าเสนอให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าร่วมตามความ

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
1. กำรเป็นเจ้ำบ้ำนที่ดี 
2. กิจกรรมมีกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงชุมชน

กับนักท่องเที่ยว 
3. กิจกรรมอยูบ่นพื้นฐำนของทุนชุมชน

ท้องถิ่น 
4. กำรท ำงำนร่วมกันด้วยควำมสำมัคคี และ

ยึดฐำนประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก
ชุมชน และนักทอ่งเที่ยว 

5. กำรสร้ำงเสน่ห์ให้ชุมชนท่องเท่ียวด้วย 5s 

ผลการแจกแบบสอบถาม 
 

1. กำรร่วมคิด  
2. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
3. ช่องทำงกำรสื่อสำร  
4. กำรมีใจจดจ่อ และรับผิดชอบต่องำนที่

ท ำ 
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หลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวนับตั้งแต่การร่วมกิจกรรม การดู การชิม การทดลองปฏิบัติ 
การซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชน หรือเรียนรู้ทักษะบางด้านในพ้ืนที่ท่องเที่ยว เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่
เปลี่ยนจากการขายทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องได้สู่ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องไม่ได้ 
เปลี่ยนจากการขายสินค้าที่เป็นวัตถุไปสู่การขายสินค้าที่เรียกว่า “ประสบการณ์” จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท าให้ได้ข้อเท็จจริงในเชิงพ้ืนที่ที่น าไปสู่การสร้างตัวแบบจ าลองการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑) การสนับสนุนให้คนชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด การให้ข้อมูลข่าวสาร การให้
ค าปรึกษาหารือ หรือการรับฟังความคิดเห็น ทั้งยังควรเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น การ
เสนอแนะในที่ประชุม และการตัดสินใจในที่ประชุมเพ่ือน าไปสู่การด าเนินกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน 
รวมถึงการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง และเอกลักษณ์ของชุมชนในการน ามาสร้าง และ
พัฒนาเป็นจุดเด่นทางการท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม เช่น มีการจัดเวทีประชาคม
การมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน องค์กรชุมชน ประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือร่วมกันพิจารณาข้อมูลของพ้ืนที่ สภาพปัญหา ทุนทางธรรมชาติ อัตลักษณ์ จุด
แข็งของหมู่บ้าน ร่วมกันจัดท าแนวคิดในการวางผัง และการเขียนภาพทัศนียภาพในการพัฒนาภูมิ
ทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยว และด าเนินกิจกรรมตามความเหมาะสมกับบริบทของหมู่บ้าน และให้
สอดคล้องกับการน าเสนออัตลักษณ์ที่โดดเด่นของหมู่บ้านภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 

๒.๒) การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก รองรับในการเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวเพ่ือให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย เช่น การมีถนนหนทางที่สะดวก 
สามารถเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว และการมีร้านอาหารราคาเหมาะสมส าห รับบริการ
นักท่องเที่ยว การที่ชุมชนจะเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้นั้น ต้องมีความเชื่อมโยงของ
ผลประโยชน์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการท่องเที่ยว เช่น ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว บุคคลที่ประกอบอาชีพอ่ืนชุมชน กระบวนการเชื่อมโยงผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวไปยัง
ชุมชนถือเป็นจิ๊กซอว์ในกิจกรรมท่องเที่ยว เช่น การน าเที่ยว อาหาร ที่พัก ของที่ระลึก กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งแต่ละชุมชนไม่ต้องมีครบทุกอย่าง แต่สามารถมีกระบวนการเชื่อมโยงกันเพ่ือเติม
เต็มการท่องเที่ยวและได้รับประโยชน์ร่วมกัน 

๒.๓) การเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยสมาชิกชุมชนท่องเที่ยวต้องแสดงออกถึงความเป็น
มิตร ให้การต้อนรับ บริการด้วยความเต็มใจ และยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจจริง (ทาน) รวมทั้งมีการ
ปรับปรุงพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้ค าพูดที่เหมาะสม รวมถึงการแต่งกายเพ่ือต้อนรับผู้มาเยือน ทั้งนี้
ชาวบ้านชุมชนและมัคคุเทศก์มีการศึกษาหาความรู้เพ่ือน าเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการรวมถึง
สถานที่ต่าง ๆ ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส อันเป็นสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาเยือน 



๒๘๘ 

 

๒.๔) กิจกรรมที่น าเสนอต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยว การ
ท่องเที่ยวมิได้หมายเพียงแค่การเดินทางไปชมแต่ได้มีโอกาสท ากิจกรรม สร้างประสบการณ์ สร้าง
ความทรงจ าอันก่อให้เกิดการกระจายรายได้แก่ชุมชนตามมา ต้องมีการค้นหา พัฒนา ปรับปรุง ทุน
ชุมชนและทุนทางวัฒนธรรม และสร้างเสริมให้เป็นเอกลักษณ์ จุดเด่นหรือความงามที่สามารถสร้าง
ความประทับใจ สร้างความตื่นตาตื่นใจ น่าจดจ า และดึงดูดนักท่องเที่ยวอยากกลับมาอีก เช่น การ
เรียนรู้ภาษาถ่ิน การเข้าไปมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตกับคนชุมชน เป็นต้น 

๒.๕) กิจกรรมที่น าเสนอต้องอยู่บนพื้นฐานของทุนชุมชนท้องถิ่น  โดยการจัด
กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเยี่ยมเยือนได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยได้ใช้ประโยชน์
จากวิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วิถีการด าเนินชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์อันเป็นเสน่ห์ชุมชน ได้แก่ อาหาร การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย ประเพณี ภาษา อาชีพ ความเชื่อ 
และศิลปะพ้ืนถิ่น เช่น การจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับภาษาถิ่นดั้งเดิม การแต่งกาย การ
แสดง การละเล่น การชิมอาหารพื้นบ้าน อุปกรณ์เครื่องจักสานที่ใช้ในการท ามาหากิน เป็นต้น 

๒.๖) การท างานร่วมกันด้วยความสามัคคี และยึดฐานประโยชน์ของชุมชนเป็น
หลัก (สาราณียธรรม) ในการจัดการท่องเที่ยวจ าเป็นจะต้องท างานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร หรืออาจท างานในรูปของคณะกรรมการเพ่ือให้เกิดความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน อันจะเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดชุมชน ทั้งนี้จะต้องมีการกระจายรายได้
ให้แก่คนชุมชนได้รับประโยชน์ซึ่งอาจไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน แต่อยู่ในรูปของสภาพชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน ความสะดวกสบายของสิ่งอ านวยความสะดวก และอาจส่งผลต่อการกินดี อยู่ดี มีสุขของชุมชน
ด้วย 

๒.๗) การสร้างเสน่ห์ให้ชุมชนท่องเที่ยวด้วย ๕S ประกอบด้วย SMILE คนชุมชน
เจ้าบ้านมีความเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ STORY ชุมชน
มีเรื่องราว/เรื่องเล่า ที่น่าสนใจ เป็นเอกลักษณ์ SECREAT ชุมชนมีความลับเล็ก ๆ ที่เป็นเสน่ห์ มีสูตร
เด็ดอาหารพื้นถิ่น และวิธีการปรุงที่เป็นเสน่ห์ของชุมชน SURPRISE ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
สถานที่สะอาด และ SPIRIT ชุมชนเจ้าของบ้านมีความพร้อมในการให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม
อย่างน่าประทับใจ เพ่ือสร้างให้เกิดจุดเด่นทางการท่องเที่ยวในการสร้างจุดสนใจแก่นักท่องเที่ยวให้มา
เยี่ยมเยือน 

๓) ด้านการชื่นชมและเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่ (ตระหนักคุณค่า) 
การวิจัย “การพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด

นครสวรรค์” ด้านการชื่นชมและเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่ (ตระหนักคุณค่า) ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =๓.๘๘) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน



๒๘๙ 

 

ระหว่างตัวแปร พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุดในแต่ละด้าน คือ การร่วมคิด (.๔๓๐**) พ้ืนที่  
(.๕๗๗**), การประชาสัมพันธ์ (.๕๘๒**) และการมีใจจดจ่อ และรับผิดชอบต่องานที่ท า (.๖๖๒**)  
ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การชื่นชมและเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่ 
(ตระหนักคุณค่า) จะเกิดขึ้นได้โดยคนชุมชนมีความภูมิใจ และตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว กิจกรรมทางการท่องเที่ยวต้องเริ่มจากฐานของชุมชนเน้นคุณค่า และไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของชุมชน รวมถึงการสร้าง และพัฒนาผู้น า จะท าให้การตระหนักคุณค่าในการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ผู้วิจัยจึงได้สรุปตัวแบบการจัดการท่องเที่ยว
ด้านการชื่นชมและเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่ (ตระหนักคุณค่า) ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๔.๖   ตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวด้านการชื่นชมและเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่ 

       (ตระหนักคุณค่า) 

 
การชื่นชมและเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่เป็นการสัมผัส และตระหนักในคุณค่าของพ้ืนที่

ท่องเที่ยว ความรัก และภูมิใจชุมชน และการรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวจากความจริงแท้ และ
ดั้งเดิมของชุมชน กิจกรรมต่าง ๆ จะท าให้เกิดเข้าใจในคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม
ของพ้ืนที่การท่องเที่ยวบนความจริงแท้ทั้งในกระบวนการการผลิต ผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์จริง 
โดยไม่ท าลายคุณค่าของชุมชน และวิถีชีวิตที่สร้างความประทับใจ ท าให้จดจ าและเกิดความเข้าใจใน
ท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น ดังนั้นการบริหารจัดการเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดการชื่นชมและเข้าใจจิตวิญญาณของ
พ้ืนที่ เกิดขึ้นโดยการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะตระหนักต้องรู้ว่าว่าตนเองคือใคร และอยู่ที่ไหน 
ต้องพยายามที่จะก าหนดตนเองให้ชัดเจนและแตกต่างไปจากคนอ่ืน ซึ่งไม่ใช่ค านึงถึงเฉพาะทุนทาง

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

1. สร้ำงควำมภูมิใจ และตระหนักใน
คุณค่ำของทรัพยำกรกำรท่องเท่ียว 

2. กิจกรรมทำงกำรทอ่งเที่ยวต้องเริ่มจำก
ฐำนของชุมชน 

3. กิจกรรมที่เน้นคุณค่ำ และไม่
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน 

4. กำรสร้ำง และพัฒนำผู้น ำ 
 

ผลการแจกแบบสอบถาม 
 

1. กำรร่วมคิด  
2. พื้นที่ 
3. กำรประชำสัมพันธ์  
4. กำรมีใจจดจ่อ และรับผิดชอบต่องำนที่

ท ำ 



๒๙๐ 

 

วัฒนธรรม หรือทุนของการสร้างสรรค์แบบที่จับต้องได้ที่ชุมชนของตนมีเท่านั้น แต่ควรค านึงถึง
ทรัพยากรที่ไม่อยู่ในรูปของวัตถุด้วย เช่น บรรยากาศ ทักษะ ความสร้างสรรค์ และสภาพแวดล้อมด้วย 
เป็นการสร้างสรรค์จากสิ่งที่ชุมชนมีอยู่ ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวดังกล่าวถือว่าเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของท้องถิ่นที่ยังคงรักษารูปแบบและเนื้อหาในลักษณะเดิมไว้ โดยไม่ได้ปรับเปลี่ยน
ความหมายและความส าคัญจนพ้นไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ท าให้ได้ข้อเท็จจริงในเชิงพ้ืนที่ที่น าไปสู่การสร้างตัวแบบจ าลองการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้ 

๓.๑) การประชาสัมพันธ์ เป็นการเผยแพร่ชี้แจงให้ประชาชนทราบ ชักชวนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมชุมชนในการวางแผน และการก าหนดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการ
ท่องเที่ยว สร้างโอกาสในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการท่องเที่ยว และมีการประชาสัมพันธ์อย่าง
สม่ าเสมอ 

๓.๒) การสร้างจิตส านึกให้เกิดความภูมิใจ และตระหนักในคุณค่าของทรัพยากร
การท่องเที่ยวให้แก่คนชุมชน เป็นการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของในทรัพยากรของชุมชนเพ่ือให้เกิด
การร่วมกันสอดส่อง ดูแล เป็นหูเป็นตา และร่วมกันในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขให้จุดเด่นทางการ
ท่องเที่ยวของชุมชนยังคงอยู่ และเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของนักท่องเที่ยว 

๓.๓) การสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต้องเริ่มจากฐานของชุมชน เป็นการ
พัฒนาจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน เป็นการจัดการท่องเที่ยวซึ่งมอบโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวในการ
พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ของตน ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง 
ที่เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้ท่องเที่ยว ดังนั้นแล้วจากความหลากหลายทาง
ทรัพยากรการท่องเที่ยวจะต้องเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้าง ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยว
บนฐานการจัดการของชุมชน โดยชุมชนได้รับประโยชน์แทนการสร้างใหม่ และส่งเสริมให้เกิดการ
ท่องเที่ยวอันจะน ามาซึ่งความไม่ยั่งยืน และความไม่ต่อเนื่องทางการท่องเที่ยว 

๓.๔) เปิดโอกาสให้ชาวบ้านในท้องถิ่นตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อคนชุมชน เมื่อคนชุมชนตระหนัก และรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของของชุมชนท่องเที่ยว จึงควรมีส่วน
ร่วมในการคิด วางแผน ตัดสินใจในการรับรู้ถึงการกระท า กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว และ
ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม เพ่ือประเมินถึงผลได้ ผลเสีย ความเป็นไปได้ และการใช้ประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวนั้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปของการประชาคมหมู่บ้าน การประกาศผ่านเสียงตามสายของชุมชน 
หรือการประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละหมู่บ้าน เป็นต้น 
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๓.๕) กิจกรรมที่น า เสนอไม่ใช่กิจกรรมที่ เน้นคุณค่าของชุมชน และไ ม่
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนควรยึดชุมชนเป็นที่ตั้งในการจัดการ
ท่องเที่ยว เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ในการด าเนินตามวิถีชีวิ ต ภูมิ
ปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีที่วางอยู่บนพ้ืนฐานของการมีประสบการณ์ การเข้าไปมีส่วนร่วม และ 
การเรียนรู้ไปพร้อมกับคนชุมชน มิใช่การท่องเที่ยวที่เพียงเที่ยวชม มองดู และคิดใคร่ครวญ ดังนั้นแล้ว
กิจกรรมต่างที่เกิดขึ้นจึงควรเน้นคุณค่าของชุมชน และไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชี วิตของคนชุมชน เพราะ
นักท่องเที่ยวเข้ามาเท่ียวเพียงชั่วคราวและกลับออกไป แต่ชุมชนจะต้องยังคงอยู่ตลอดไป 

๓.๖) การสร้าง และพัฒนาผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ จัดการดี มีมนุษยสัมพันธ์เพ่ือเป็น
ตัวแทนเพราะผู้น ามีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องวางแผน สั่งการดูแล  และ
ควบคุมให้คนชุมชนช่วยกันท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
รวมถึงการประสานความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้าน ชุมชน ภาครัฐ (ทุติยปาปณิกธรรม)  

๔) ด้านการเรียนรู้สิ่งใหม่ (พัฒนาสร้างสรรค์) 
การวิจัย “การพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด

นครสวรรค์” ด้านการเรียนรู้สิ่งใหม่ (พัฒนาสร้างสรรค์) ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( =๓.๘๔) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปร พบว่า 
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุดในแต่ละด้าน คือ การร่วมคิด (.๖๘๙**), กิจกรรม (.๕๙๗**), การ
ประชาสัมพันธ์ (.๖๖๕**) และการทบทวนในสิ่งที่ได้คิด ได้ท ามา (.๖๓๗**)  ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การเรียนรู้สิ่งใหม่ (พัฒนาสร้างสรรค์) จะเกิดขึ้นได้โดยคนชุมชนมีความ
ภูมิใจ และตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยว กิจกรรมทางการท่องเที่ยวต้องเริ่มจากฐาน
ของชุมชนเน้นคุณค่า และไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงการสร้าง และพัฒนาผู้น า จะท าให้
การพัฒนาสร้างสรรค์ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ประสบผลส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม ผู้วิจัยจึงได้สรุปตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวด้านการชื่นชมและเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่ 
(ตระหนักคุณค่า) ดังนี้  
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ภาพที่ ๔.๗   ตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้สิ่งใหม่ (พัฒนาสร้างสรรค์) 
 

การลงมือท าสิ่งใหม่เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพของตนเองอย่างไม่สิ้นสุด และมีส่วนร่วมในการ
ท่องเที่ยว ประกอบด้วย การเคารพกฎ กติกา ประเพณีปฏิบัติของคนในพ้ืนที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมี
โอกาสพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ของตนเอง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกับเจ้าของพ้ืนที่ 
การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม การแสวงหาประสบการณ์ที่
เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แท้จริงของนักท่องเที่ยว ดังนั้นการบริหารจัดการเพ่ือก่อให้เกิดการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ จะเกิดขึ้นโดยการที่นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการการลงมือท าสิ่งใหม่เพ่ือ
เพ่ิมพูนศักยภาพของตนเองอย่างไม่สิ้นสุด ผ่านประสบการณ์จากการมีส่วนร่ วมและเป็นผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมากกว่าเป็นผู้ชม นักท่องเที่ยวมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ของตนเองและมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ เรียนรู้ประสบการณ์ การท่องเที่ยวไม่เพียงแต่จะท าให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ 
เข้าใจในพ้ืนที่ท่องเที่ยวและช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ท่องเที่ยวให้เพ่ิมขึ้นเท่านั้น การท่องเที่ยวยังมี
ส่วนในการสร้างสรรค์ และพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายปลายทางของการท่องเที่ยวอีกด้วย จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท าให้ได้ข้อเท็จจริงในเชิงพ้ืนที่ที่น าไปสู่การสร้างตัวแบบจ าลอง
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้ 

 

 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

1. สำมำรถทดลองท ำสินค้ำ ผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนได้ 

2. สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรออกแบบ
สินค้ำ ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

3. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับ 
อัตลักษณ์ วิถีชวีิต วัฒนธรรมของชุมชน
ท่องเที่ยว 

4. สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนักทอ่งเที่ยว
และชุมชน 

5. ให้ควำมส ำคัญกับควำมผูกพันของ
นักท่องเที่ยวกบัชุมชน 

 

ผลการแจกแบบสอบถาม 
 

1. กำรร่วมคิด  
2. กิจกรรม 
3. กำรประชำสัมพันธ์  
4. กำรทบทวนในส่ิงที่ได้คิด ได้ท ำมำ 
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๔.๑) การจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ สร้างความเพลิดเพลิน ความรู้ ทักษะให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การปลูกจิตส านึกเพ่ือ
ก่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและกฎหมาย มีข้อบังคับในการจัดกิจกรรมที่ไม่ส่งผล
กระทบต่อพ้ืนที่ และวิถีชีวิตของชุมชน มีกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสุขแก่
นักท่องเที่ยว 

๔.๒) นักท่องเที่ยวสามารถทดลองท าสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้  อันเป็น
กระบวนการที่ผู้บริโภคกลายมาเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ ที่เขาบริโภคเอง 

๔.๓) ชุมชนจะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมของชุมชน มีความโดดเด่นเฉพาะถิ่นส่วนใหญ่มีการน าวัตถุดิบ/วัสดุที่มีอยู่ชุมชน และได้น า
สิ่งของที่เป็นสัญลักษณ์ของชุมชนที่ใช้เป็นของใช้และของละเล่นพ้ืนบ้านมาปรับใช้ให้เป็นผลิตภัณฑ์
ของชุมชน 

๔.๔) นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
เองได้ ภายใต้การแนะน า และความเต็มใจของชุมชน 

๔.๕) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน  จากผู้น าเที่ยวให้
กลายเป็นผู้สอน ผู้แนะน า และส่งต่อความหมายและทักษะบางประการให้กับนักท่องเที่ยว 

๔.๖) ชุมชนต้องให้ความส าคัญกับความผูกพันของนักท่องเที่ยว กับชุมชน 
ส่งเสริมการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ผ่านประสบการณ์ท่ีมาจากการเรียนรู้ในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ 
คือ การท่องเที่ยวที่เริ่มต้นจากความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวโดย
กระบวนการการมีส่วนร่วมของคนชุมชน และสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือท า
ความเข้าใจในคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่การท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้ง โดย
ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับชุมชน การพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
ในจังหวัดนครสวรรค์ จะเกิดขึ้นได้จากการบริหารจัดการผ่านองค์ประกอบใน ๔ ด้าน ประกอบด้วย 
ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) ด้านการมีประสบการณ์ตรงในพ้ืนที่
ท่องเที่ยว (ร่วมท ารู้จัก) ด้านการชื่นชมและเข้าใจจิตวิญญาณของพื้นที่ (ตระหนักคุณค่า) และด้านการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ (พัฒนาสร้างสรรค์) จนกระทั่งเกิดการลงมือท าในกิจกรรมต่าง ๆ และสร้างความผูกพัน
ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชน 

 
 
 



๒๙๔ 

 

ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
การวิเคราะห์ผลจากการน าตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ใน

จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ ๒ ที่ได้จากการแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกเข้าสู่การสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) จ านวน ๘ รูป/คน เพ่ือยืนยันตัวแบบตัวแบบการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อตัวแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า 

๑) ตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ ใน
ภาพรวม 

ตารางท่ี ๔.๑๖ ผลการประเมินผลตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด 
           นครสวรรค์ ในภาพรวม 

 

 
ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ความ 
ถูกต้อง 

ความ
เหมาะสม 

ความ 
เป็นไปได ้

การใช้ประโยชน ์

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
๑. ด้ านการแลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู้ ข้ าม

วัฒนธรรม (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) 
 
๔.๒๘ 

 
๐.๒๕ 

 
๔.๒๘ 

 
๐.๓๗ 

 
๔.๒๒ 

 
๐.๔๒ 

 
๔.๓๒ 

 
๐.๓๒ 

          

๒. ด้านการมีประสบการณ์ตรงในพื้นที่
ท่องเที่ยว (ร่วมท ารู้จัก) 

 
๔.๔๖ 

 
๐.๔๓ 

 
๔.๔๙ 

 
๐.๔๔ 

 
๔.๑๔ 

 
๐.๗๐ 

 
๔.๔๖ 

 
๐.๔๗๓ 

          

๓. การช่ืนชมและเข้าใจจิตวิญญาณของ
พื้นที่ (ตระหนักคุณค่า) 

 
๔.๔๓ 

 
๐.๓๘ 

 
๔.๔๐ 

 
๐.๓๕ 

 
๓.๗๘ 

 
๐.๔๙ 

 
๔.๐๐ 

 
๐.๒๔ 

          

๔. ด้านการเรียนรูส้ิ่งใหม่  
(พัฒนาสร้างสรรค์) 

 
๔.๓๑ 

 
๐.๔๑ 

 
๔.๓๗ 

 
๐.๓๘ 

 
๔.๒๖ 

 
๐.๔๙ 

 
๔.๓๓ 

 
๐.๔๒ 

          
 รวม ๔.๓๗ ๐.๓๓ ๔.๓๙ ๐.๓๕ ๔.๑๐ ๐.๕๐ ๔.๒๘ ๐.๓๓ 

 

จากตารางที่ ๔.๑๖ ผลการประเมินผลตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มีเพียงการประเมินผลในประเด็นความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติที่อยู่ในระดับมาก (  =
๔.๑๐) นอกจากนั้นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 



๒๙๕ 

 

๒) ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) 

ตารางท่ี ๔.๑๗ ผลการประเมินผลตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด 
นครสวรรค์ ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) 
 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ความ 
ถูกต้อง 

ความ
เหมาะสม 

ความ 
เป็นไปได ้

การใช้
ประโยชน ์

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
๑. การสนับสนุนให้คนชุมชนมีส่วนร่วม

ในการวางแผนการจัดการท่องเที่ยว 
 
๔.๓๓ 

 
๐.๕๐ 

 
๔.๓๓ 

 
๐.๕๐ 

 
๓.๘๙ 

 
๐.๙๒๓ 

 
๓.๘๙ 

 
๐.๙๓ 

          

๒. การจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว โดยการ
สร้างสิ่งอ านวยความสะดวก และปรับ
ภูมิทัศน์ของชุมชนเพื่อให้เหมาะสม
กับการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน 

 
 
 
๔.๐๐ 

 
 
 
๐.๐๐ 

 
 
 
๔.๕๖ 

 
 
 
๐.๕๓ 

 
 
 
๔.๕๖ 

 
 
 
๐.๕๓ 

 
 
 
๔.๕๖ 

 
 
 
๐.๕๓ 

          

๓. การจัดการด้ านการสื่ อสาร เ ช่น 
เ ผ ย แ พ ร่ ผ่ า น ท า ง สื่ อ อ อ น ไ ล น์  
Website Facebook Youtube แผ่น
พับ ป้ายประชาสัมพันธ์ภายนอก
ชุมชน ป้ายหมู่บ้านท่องเที่ยวบริเวณ
หน้าทางเข้าหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์
ทางวิทยุชุมชน และเสียงตามสาย  

 
 
 
 
 
๔.๑๑ 

 
 
 
 
 
๐.๗๙ 

 
 
 
 
 
๔.๑๑ 

 
 
 
 
 
๐.๗๙ 

 
 
 
 
 
๔.๑๑ 

 
 
 
 
 
๐.๗๙ 

 
 
 
 
 
๔.๓๓ 

 
 
 
 
 
๐.๘๗ 

          

๔. การมีใจจดจ่อ และรับผิดชอบต่องาน
ที่ท า โดยการการสร้างขวัญ และ
ก าลังใจเพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นใน
ตนเอง (ฉันทะ) ความมุ่งมั่น (จิตตะ) 
ทุ่มเท (วิริยะ) 

 
 
 
๔.๐๐ 

 
 
 
๑.๐๐ 

 
 
 
๓.๖๗ 

 
 
 
๐.๕๐ 

 
 
 
๓.๗๘ 

 
 
 
๐.๖๗ 

 
 
 
๓.๘๙ 

 
 
 
๐.๗๘ 

          

๕. การ เสี ยสละ เพื่ อประโยชน์ ของ
ส่วนรวม (อัตถจริยา) การท างานบน
พื้นฐานของการมีส่วนร่วมของคน
ชุ ม ช น ห มู่ ม า ก  แ ล ะ ก า ร ยึ ด ใ น
ประ โ ยชน์ ขอ งส่ วน เป็ นที่ ตั้ ง จ ะ
ยังผลให้เกิดความสามัคคี 

 
 
 
 
๔.๖๗ 

 
 
 
 
๐.๕๐ 

 
 
 
 
๔.๕๖ 

 
 
 
 
๐.๕๓ 

 
 
 
 
๔.๓๓ 

 
 
 
 
๐.๕๐ 

 
 
 
 
๔.๐๐ 

 
 
 
 
๐.๐๐ 



๒๙๖ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๗ ผลการประเมินผลตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
นครสวรรค์ ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) (ต่อ) 
 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ความ 
ถูกต้อง 

ความ
เหมาะสม 

ความ 
เป็นไปได ้

การใช้
ประโยชน ์

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
๖. การระดมสมองของคณะกรรมการ

ชุมชนเพื่ อน ามากลั่นกรองท า เป็น
แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
ร่วมกัน  

 
 
 
๔.๓๓ 

 
 
 
๐.๕๐ 

 
 
 
๔.๓๓ 

 
 
 
๐.๕๐ 

 
 
 
๔.๓๓ 

 
 
 
๐.๕๐ 

 
 
 
๔.๓๓ 

 
 
 
๐.๕๐ 

          

๗. การพัฒนาศักยภาพของคนชุมชนใน
เรื่องการท่องเที่ยว เช่น อบรมมัคคุเทศก์ 
มัคคุเทศก์น้อย, นักเล่าเรื่องชุมชน และ
ปราชญ์ชุมชน เพื่อเป็นตัวแทนในการ
รับรองนักท่องเที่ยว หรือให้ความรู้ใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวสนใจ 

 
 
 
 
 
๔.๕๖ 

 
 
 
 
 
๐.๕๓ 

 
 
 
 
 
๔.๓๓ 

 
 
 
 
 
๐.๕๐ 

 
 
 
 
 
๔.๓๓ 

 
 
 
 
 
๐.๕๐ 

 
 
 
 
 
๔.๕๖ 

 
 
 
 
 
๐.๕๓ 

          

๘. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคน
ชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว โดยมีการ
ร่ วมกั นท ากิ จกรรมต่ า ง  ๆ  อั นจะ
ก่อให้เกิดการสร้างความสนใจ ความ
ดึงดูดใจให้แก่นักท่องเที่ยว ยังเป็นความ
ร่วมมือ  

 
 
 
 
 
๔.๓๓ 

 
 
 
 
 
๐.๕๐ 

 
 
 
 
 
๔.๓๓ 

 
 
 
 
 
๐.๕๐ 

 
 
 
 
 
๔.๑๑ 

 
 
 
 
 
๐.๗๘ 

 
 
 
 
 
๔.๕๖ 

 
 
 
 
 
๐.๕๓ 

          

๙. การสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยว
เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร
ภายชุมชน และนักท่องเที่ยว เช่น การ
สร้ าง เครือข่ ายระหว่าง ชุมชนเพื่ อ
สนับสนุนให้เกิดเส้นทางเช่ือมโยงการ
ท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ใกล้เคียง และต่าง
อ าเภออันจะน ามาซึ่งการแลกเปลี่ยน
นักท่องเที่ยว และสร้างจุดต่าง 

 
 
 
 
 
 
 
๔.๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 
๐.๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
๔.๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
๐.๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
๔.๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
๐.๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
๔.๗๘ 

 
 
 
 
 
 
 
๐.๔๔ 

          

 รวม ๔.๒๘ ๐.๒๕ ๔.๒๘ ๐.๓๗ ๔.๒๒ ๐.๔๒ ๔.๓๒ ๐.๓๒ 



๒๙๗ 

 

จากตารางที่ ๔.๑๗ ผลการประเมินผลตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ในจังหวัด นครสวรรค์ ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ) 
ผลการวิจัย พบว่า 

ผลการประเมินด้านความถูกต้อง ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =๔.๒๘) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การเสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม (อัตถจริยา) การท างานบนพื้นฐาน
ของการมีส่วนร่วมของคนชุมชนหมู่มาก และการยึดในประโยชน์ของส่วนเป็นที่ตั้งจะยังผลให้เกิด
ความสามัคคี มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๔.๖๗) รองลงมา คือ การพัฒนาศักยภาพของคนชุมชนในเรื่อง
การท่องเที่ยว เช่น อบรมมัคคุเทศก์ มัคคุเทศก์น้อย , นักเล่าเรื่องชุมชน และปราชญ์ชุมชน เพ่ือเป็น
ตัวแทนในการรับรองนักท่องเที่ยว หรือให้ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวสนใจ (  =๔.๕๖) 
และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การจัดการพ้ืนที่ท่องเที่ยว โดยการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก และปรับ
ภูมิทัศน์ของชุมชนเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน ( =๔.๐๐) 

ผลการประเมินด้านความเหมาะสม ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =๔.๒๘) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดการพ้ืนที่ท่องเที่ยว โดยการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก และ
ปรับภูมิทัศน์ของชุมชนเพ่ือให้เหมาะสมกับการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน และการเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม (อัตถจริยา) การท างานบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของคนชุมชนหมู่มาก 
และการยึดในประโยชน์ของส่วนเป็นที่ตั้งจะยังผลให้เกิดความสามัคคีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  =๔.๕๖, 
S.D.=๐.๕๓) รองลงมา คือ การสนับสนุนให้คนชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการท่องเที่ยว, 
การระดมสมองของคณะกรรมการชุมชนเพ่ือน ามากลั่นกรองท าเป็นแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชนร่วมกัน เป็นกระบวนการเชิงรุกในการจัดการท่องเที่ยว , การพัฒนาศักยภาพของคนชุมชนใน
เรื่องการท่องเที่ยว เช่น อบรมมัคคุเทศก์ มัคคุเทศก์น้อย, นักเล่าเรื่องชุมชน และปราชญ์ชุมชน เพ่ือ
เป็นตัวแทนในการรับรองนักท่องเที่ยว หรือให้ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวสนใจ , การ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว โดยมีการร่วมกันท ากิจกรรมต่าง ๆ อัน
จะก่อให้เกิดการสร้างความสนใจ ความดึงดูดใจให้แก่นักท่องเที่ยว ยังเป็นความร่วมมือ ช่วยเหลือและ
ประสานสัมพันธ์กันระหว่างคนชุมชน และการสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารภายชุมชน และนักท่องเที่ยว เช่น การสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนเพ่ือสนับสนุน
ให้เกิดเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งในพ้ืนที่ใกล้เคียง และต่างอ าเภออันจะน ามาซึ่งการ
แลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยว และสร้างจุดต่างทางการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน (  =
๔.๓๓, S.D.=๐.๕๐) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การมีใจจดจ่อ และรับผิดชอบต่องานที่ท า โดยการการ
สร้างขวัญ และก าลังใจเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง (ฉันทะ) ความมุ่งมั่น (จิตตะ) ทุ่มเท (วิริยะ) (
=๓.๖๗) 



๒๙๘ 

 

ผลการประเมินด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (
=๔.๒๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดการพ้ืนที่ท่องเที่ยว โดยการสร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวก และปรับภูมิทัศน์ของชุมชนเพ่ือให้เหมาะสมกับการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน และการสร้าง
เครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารภายชุมชน และนักท่องเที่ยว เช่น 
การสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนเพ่ือสนับสนุนให้เกิดเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งในพ้ืนที่
ใกล้เคียง และต่างอ าเภออันจะน ามาซึ่งการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยว และสร้างจุดต่างทางการ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๔.๕๖, S.D.=๐.๕๓) รองลงมา คือ 
การเสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม (อัตถจริยา) การท างานบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของคน
ชุมชนหมู่มาก และการยึดในประโยชน์ของส่วนเป็นที่ตั้งจะยังผลให้เกิดความสามัคคี , การระดมสมอง
ของคณะกรรมการชุมชนเพ่ือน ามากลั่นกรองท าเป็นแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกัน เป็น
กระบวนการเชิงรุกในการจัดการท่องเที่ยว และการพัฒนาศักยภาพของคนชุมชนในเรื่องการ
ท่องเที่ยว เช่น อบรมมัคคุเทศก์ มัคคุเทศก์น้อย, นักเล่าเรื่องชุมชน และปราชญ์ชุมชน เพ่ือเป็นตัวแทน
ในการรับรองนักท่องเที่ยว หรือให้ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวสนใจ (  =๔.๓๓, S.D.=
๐.๕๐) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การมีใจจดจ่อ และรับผิดชอบต่องานที่ท า โดยการการสร้างขวัญ 
และก าลังใจเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง (ฉันทะ) ความมุ่งมั่น (จิตตะ) ทุ่มเท (วิริยะ)  ( =
๓.๗๘) 

ผลการประเมินด้านการใช้ประโยชน์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =๔.๓๒) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสารภายชุมชน และนักท่องเที่ยว เช่น การสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนเพ่ือสนับสนุนให้เกิด
เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งในพ้ืนที่ใกล้เคียง และต่างอ าเภออันจะน ามาซึ่งการแลกเปลี่ยน
นักท่องเที่ยว และสร้างจุดต่างทางการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (
=๔.๗๘) รองลงมา คือ การจัดการพ้ืนที่ท่องเที่ยว โดยการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก และปรับ
ภูมิทัศน์ของชุมชนเพ่ือให้เหมาะสมกับการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน และการเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของคนชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว โดยมีการร่วมกันท ากิจกรรมต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดการ
สร้างความสนใจ ความดึงดูดใจให้แก่นักท่องเที่ยว ยังเป็นความร่วมมือ ช่วยเหลือและประสานสัมพันธ์
กันระหว่างคนชุมชน ( =๔.๕๖, S.D.=๐.๕๓) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การมีใจจดจ่อ และ
รับผิดชอบต่องานที่ท า โดยการการสร้างขวัญ และก าลังใจเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง (ฉันทะ) 
ความมุ่งม่ัน (จิตตะ) ทุ่มเท (วิริยะ)  ( =๓.๘๙, S.D.=๐.๗๘) 

 
 



๒๙๙ 

 

๓) ด้านการมีประสบการณ์ตรงในพื้นที่ท่องเที่ยว (ร่วมท ารู้จัก) 
ตารางท่ี ๔.๑๘ ผลการประเมินผลตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด 

นครสวรรค์ ด้านการมีประสบการณ์ตรงในพ้ืนที่ท่องเที่ยว (ร่วมท ารู้จัก) 
 
 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ความ 
ถูกต้อง 

ความ
เหมาะสม 

ความ 
เป็นไปได ้

การใช้
ประโยชน ์

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
๑. การสนับสนุนให้คนชุมชนมีส่วนร่วมใน

การคิด การให้ข้อมูลข่าวสาร การให้
ค าปรึกษาหารือ หรือการรับฟังความ
คิดเห็น ทั้งยังควรเปิดโอกาสให้มีการ
แสดงความคิดเห็น  

 
 
 
 
๔.๑๑ 

 
 
 
 
๐.๗๘ 

 
 
 
 
๔.๓๓ 

 
 
 
 
๐.๕๐ 

 
 
 
 
๓.๘๙ 

 
 
 
 
๐.๙๓ 

 
 
 
 
๔.๓๓ 

 
 
 
 
๐.๕๐ 

          

๒. การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก รองรับ
ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ข อ ง
นักท่องเที่ยวเพื่อให้การเดินทางเป็นไป
ด้วยความสะดวกสบาย เช่น การมีถนน
หนทางที่สะดวก สามารถเ ช่ือมโยง
ระหว่างแหล่งท่องเที่ยว และการมี
ร้านอาหารราคาเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
๔.๕๖ 

 
 
 
 
 
 
๐.๕๓ 

 
 
 
 
 
 
๔.๕๖ 

 
 
 
 
 
 
๐.๕๓ 

 
 
 
 
 
 
๔.๑๑ 

 
 
 
 
 
 
๐.๗๘ 

 
 
 
 
 
 
๔.๗๘ 

 
 
 
 
 
 
๐.๔๔ 

          

๓. การเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยสมาชิกชุมชน
ท่องเที่ยวต้องแสดงออกถึงความเป็น
มิตร ให้การต้อนรับ บริการด้วยความ
เต็มใจ และยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจจริง 
(ทาน) รวมทั้งมีการปรับปรุงพัฒนา
บุคลิกภาพ การใช้ค าพูดที่เหมาะสม 
รวมถึงการแต่งกายเพื่อต้อนรับ 

 
 
 
 
 
 
๔.๓๓ 

 
 
 
 
 
 
๐.๕๐ 

 
 
 
 
 
 
๔.๕๖ 

 
 
 
 
 
 
๐.๕๓ 

 
 
 
 
 
 
๔.๑๑ 

 
 
 
 
 
 
๐.๗๘ 

 
 
 
 
 
 
๓.๕๖ 

 
 
 
 
 
 
๐.๕๓ 

          

๔. กิจกรรมที่น าเสนอต้องมีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยว การ
ท่องเที่ยวมิได้หมายเพียงแค่การเดินทาง
ไปชมแต่ได้มีโอกาสท ากิจกรรม สร้าง
ประสบการณ์ สร้างความทรงจ าอัน
ก่อให้เกิดการกระจายรายได้แก่ชุมชน
ตามมา 

 
 
 
 
 
 
๔.๕๖ 

 
 
 
 
 
 
๐.๕๓ 

 
 
 
 
 
 
๔.๕๖ 

 
 
 
 
 
 
๐.๕๓ 

 
 
 
 
 
 
๓.๘๙ 

 
 
 
 
 
 
๐.๙๓ 

 
 
 
 
 
 
๔.๑๑ 

 
 
 
 
 
 
๐.๗๘ 



๓๐๐ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๘ ผลการประเมินผลตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด 
นครสวรรค์ ด้านการมีประสบการณ์ตรงในพ้ืนที่ท่องเที่ยว (ร่วมท ารู้จัก) (ต่อ) 
 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ความ 
ถูกต้อง 

ความเหมาะสม ความ 
เป็นไปได ้

การใช้
ประโยชน ์

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
๕. กิจกรรมที่น าเสนอต้องอยู่บนพ้ืนฐานของทุน

ชุมชนท้องถิ่ น  โดยการจัดกิจกรรมให้
นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเยี่ยมเยือนได้เข้า
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยได้ใช้
ประโยชน์จากวิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประเพณี วิถีการด าเนินชีวิต และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อันเป็น
เสน่ห์ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
๔.๗๘ 

 
 
 
 
 
 
๐.๔๔ 

 
 
 
 
 
 
๔.๕๖ 

 
 
 
 
 
 
๐.๕๓ 

 
 
 
 
 
 
๔.๑๑ 

 
 
 
 
 
 
๐.๗๘ 

 
 
 
 
 
 
๔.๕๖ 

 
 
 
 
 
 
๐.๕๓ 

          
๖. การท างานร่วมกันด้วยความสามัคคี และยึด

ฐานประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก (สาราณีย
ธรรม) ในการจัดการท่องเที่ยวจ าเป็นจะต้อง
ท างานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
รายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร หรืออาจ
ท างานในรูปของคณะกรรมการเพื่อให้เกิด
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

 
 
 
 
 
 
 

๔.๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 

๐.๕๐ 

 
 
 
 

 
 
๔.๓๓ 

 
 
 

 
 

 
๐.๕๐ 

 
 
 
 

 
 
๔.๓๓ 

 
 
 
 

 
 
๐.๘๗ 

 
 
 
 

 
 
๔.๕๖ 

 
 
 

 
 

 
๐.๕๓ 

          
๗. การสร้างเสน่ห์ให้ชุมชนท่องเที่ยวด้วย ๕S 

ประกอบด้ ว ย  SMILE STORY SECREAT 
SURPRISE และ SPIRIT เพื่อสร้างให้ เกิด
จุดเด่นทางการท่องเที่ยวในการสร้างจุด
สนใจแก่นักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือน 

 
 
 
 
๔.๕๖ 

 
 
 
 
๐.๕๓ 

 
 
 
 
๔.๕๖ 

 
 
 
 
๐.๕๓ 

 
 
 
 
๔.๕๖ 

 
 
 
 
๐.๕๓ 

 
 
 
 
๔.๓๓ 

 
 
 
 
๐.๘๗ 

          
 รวม ๔.๔๖ ๐.๔๓ ๔.๔๙ ๐.๔๔ ๔.๑๔ ๐.๗๐ ๔.๔๖ ๐.๔๗ 

          

 



๓๐๑ 

 

จากตารางที่ ๔.๑๘ ผลการประเมินผลตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ในจังหวัด นครสวรรค์ ด้านการมีประสบการณ์ตรงในพ้ืนที่ท่องเที่ยว ( ร่วมท ารู้จัก) 
ผลการวิจัย พบว่า 

ผลการประเมินด้านความถูกต้อง ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =๔.๔๖) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กิจกรรมที่น าเสนอต้องอยู่บนพ้ืนฐานของทุนชุมชนท้องถิ่น โดยการจัด
กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเยี่ยมเยือนได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยได้ใช้ประโยชน์
จากวิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วิถีการด าเนินชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์อันเป็นเสน่ห์ชุมชน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๔.๗๘) รองลงมา คือ การสร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวก รองรับในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพ่ือให้การเดินทางเป็นไปด้วยความ
สะดวกสบาย เช่น การมีถนนหนทางที่สะดวก สามารถเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว และการมี
ร้านอาหารราคาเหมาะสมส าหรับบริการนักท่องเที่ยว, กิจกรรมที่น าเสนอต้องมีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวมิได้หมายเพียงแค่การเดินทางไปชมแต่ได้มีโอกาสท า
กิจกรรม สร้างประสบการณ์ สร้างความทรงจ าอันก่อให้เกิดการกระจายรายได้แก่ชุมชนตามมา และ
การสร้างเสน่ห์ให้ชุมชนท่องเที่ยวด้วย ๕S ประกอบด้วย SMILE STORY SECREAT SURPRISE และ 
SPIRIT เพ่ือสร้างให้เกิดจุดเด่นทางการท่องเที่ยวในการสร้างจุดสนใจแก่นักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือน 
(=๔.๕๖, S.D.=๐.๕๓) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การสนับสนุนให้คนชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด 
การให้ข้อมูลข่าวสาร การให้ค าปรึกษาหารือ หรือการรับฟังความคิดเห็น ทั้งยังควรเปิดโอกาสให้มีการ
แสดงความคิดเห็น การเสนอแนะในที่ประชุม และการตัดสินใจในที่ประชุมเพ่ือน าไปสู่การด าเนิน
กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน ( =๔.๑๑) 

ผลการประเมินด้านความเหมาะสม ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =๔.๔๙) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก รองรับในการเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวเพ่ือให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย เช่น การมีถนนหนทางที่สะดวก 
สามารถเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว และการมีร้านอาหารราคาเหมาะสมส าหรับบริการ
นักท่องเที่ยว, การเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยสมาชิกชุมชนท่องเที่ยวต้องแสดงออกถึงความเป็นมิตร ให้การ
ต้อนรับ บริการด้วยความเต็มใจ และยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจจริง (ทาน) รวมทั้งมีการปรับปรุงพัฒนา
บุคลิกภาพ การใช้ค าพูดที่เหมาะสม รวมถึงการแต่งกายเพื่อต้อนรับผู้มาเยือน, กิจกรรมที่น าเสนอต้อง
มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวมิได้หมายเพียงแค่การเดินทางไปชมแต่
ได้มีโอกาสท ากิจกรรม สร้างประสบการณ์ สร้างความทรงจ าอันก่อให้เกิดการกระจายรายได้แก่ชุมชน
ตามมา , กิจกรรมที่น าเสนอต้องอยู่บนพ้ืนฐานของทุนชุมชนท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมให้
นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเยี่ยมเยือนได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยได้ใช้ประโยชน์จากวิถี



๓๐๒ 

 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วิถีการด าเนินชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อัน
เป็นเสน่ห์ชุมชน และการสร้างเสน่ห์ให้ชุมชนท่องเที่ยวด้วย ๕S ประกอบด้วย SMILE STORY 
SECREAT SURPRISE และ SPIRIT เพ่ือสร้างให้เกิดจุดเด่นทางการท่องเที่ยวในการสร้างจุดสนใจแก่
นักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๔.๕๖, S.D.=๐.๕๓) รองลงมา คือ การสนับสนุน
ให้คนชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด การให้ข้อมูลข่าวสาร การให้ค าปรึกษาหารือ หรือการรับฟังความ
คิดเห็น ทั้งยังควรเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะในที่ประชุม และการตัดสินใจ
ในที่ประชุมเพ่ือน าไปสู่การด าเนินกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน และการท างานร่วมกันด้วยความสามัคคี 
และยึดฐานประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก (สาราณียธรรม) ในการจัดการท่องเที่ยวจ าเป็นจะต้อง
ท างานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร หรืออาจท างานในรูปของ
คณะกรรมการเพื่อให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ( =๔.๓๓, S.D.=๐.๕๐)  

ผลการประเมินด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =
๔.๑๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การสร้างเสน่ห์ให้ชุมชนท่องเที่ยวด้วย ๕S ประกอบด้วย 
SMILE STORY SECREAT SURPRISE และ SPIRIT เพ่ือสร้างให้เกิดจุดเด่นทางการท่องเที่ยวในการ
สร้างจุดสนใจแก่นักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  =๔.๕๖) รองลงมา คือ การ
ท างานร่วมกันด้วยความสามัคคี และยึดฐานประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก (สาราณียธรรม) ในการ
จัดการท่องเที่ยวจ าเป็นจะต้องท างานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และรายงานผลเป็นลายลักษณ์
อักษร หรืออาจท างานในรูปของคณะกรรมการเพ่ือให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ( =๔.๓๓) 
และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การสนับสนุนให้คนชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด การให้ข้อมูลข่าวสาร การให้
ค าปรึกษาหารือ หรือการรับฟังความคิดเห็น ทั้งยังควรเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น การ
เสนอแนะในที่ประชุม และการตัดสินใจในที่ประชุมเพ่ือน าไปสู่การด าเนินกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน 
และกิจกรรมที่น าเสนอต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวมิได้หมาย
เพียงแค่การเดินทางไปชมแต่ได้มีโอกาสท ากิจกรรม สร้างประสบการณ์ สร้างความทรงจ าอัน
ก่อให้เกิดการกระจายรายได้แก่ชุมชนตามมา ( =๓.๘๙, S.D.=๐.๙๓) 

ผลการประเมินด้านการใช้ประโยชน์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =๔.๔๖) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก รองรับในการเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวเพ่ือให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย เช่น การมีถนนหนทางที่สะดวก 
สามารถเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว และการมีร้านอาหารราคาเหมาะสมส าหรับบริการ
นักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๔.๗๘) รองลงมา คือ กิจกรรมที่น าเสนอต้องอยู่บนพ้ืนฐานของ
ทุนชุมชนท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเยี่ยมเยือนได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน โดยได้ใช้ประโยชน์จากวิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วิถีการด าเนินชีวิต และ



๓๐๓ 

 

ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อันเป็นเสน่ห์ชุมชน และการท างานร่วมกันด้วยความสามัคคี และ
ยึดฐานประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก (สาราณียธรรม) ในการจัดการท่องเที่ยวจ าเป็นจะต้องท างาน
ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร หรืออาจท างานในรูปของ
คณะกรรมการเพ่ือให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ( =๔.๕๖, S.D.=๐.๕๓) และค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยสมาชิกชุมชนท่องเที่ยวต้องแสดงออกถึงความเป็นมิตร ให้การ
ต้อนรับ บริการด้วยความเต็มใจ และยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจจริง (ทาน) รวมทั้งมีการปรับปรุงพัฒนา
บุคลิกภาพ การใช้ค าพูดที่เหมาะสม รวมถึงการแต่งกายเพื่อต้อนรับผู้มาเยือน ( =๓.๕๖) 

๔) ด้านการชื่นชมและเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่ (ตระหนักคุณค่า) 

ตารางท่ี ๔.๑๙ ผลการประเมินผลตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด 
นครสวรรค์ ด้านการชื่นชมและเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่ (ตระหนักคุณค่า) 
 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ความ 
ถูกต้อง 

ความ
เหมาะสม 

ความ 
เป็นไปได ้

การใช้
ประโยชน ์

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
๑. การจัดการพื้นท่ีท่องเท่ียว โดยการสร้างสิ่ง

อ านวยความสะดวก และปรับภูมิทัศน์ของ
ชุมชนเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการท่องเท่ียว
ของชุมชน เช่น การจัดภูมิทัศน์ของแหล่ง
ท่องเท่ียวให้เหมาะสมแก่การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว มีการก าหนดข้อบังคับตามแหล่ง
ท่องเท่ียวเพ่ือให้นักท่องเท่ียวปฏิบัติตาม  

 
 
 
 
 
 
๔.๕๖ 

 
 
 
 
 
 
๐.๕๓ 

 
 
 
 
 
 
๔.๕๖ 

 
 
 
 
 
 
๐.๕๓ 

 
 
 
 
 
 
๔.๑๑ 

 
 
 
 
 
 
๐.๗๘ 

 
 
 
 
 
 
๔.๓๓ 

 
 
 
 
 
 
๐.๕๐ 

          

๒. การประชาสัมพันธ์ เป็นการเผยแพร่ชี้แจงให้
ประชาชนทราบ ชักชวนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมชุมชนในการวางแผน และการก าหนด
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการ
ท่องเท่ียว สร้างโอกาสในการประชาสัมพันธ์
ข้ อ มู ล ท า ง ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  แ ล ะ มี ก า ร
ประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 
 
๔.๕๖ 

 
 
 
 
 
 
๐.๕๓ 

 
 
 
 
 
 
๔.๕๖ 

 
 
 
 
 
 
๐.๕๓ 

 
 
 
 
 
 
๔.๓๓ 

 
 
 
 
 
 
๐.๘๗ 

 
 
 
 
 
 
๔.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
๐.๗๑ 

          

 
 
 



๓๐๔ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๙ ผลการประเมินผลตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด 
นครสวรรค์ ด้านการชื่นชมและเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่ (ตระหนักคุณค่า) (ต่อ) 
 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ความ 
ถูกต้อง 

ความ
เหมาะสม 

ความ 
เป็นไปได ้

การใช้
ประโยชน ์

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
๓. การสร้างจิตส านึกให้ เกิดความภูมิ ใจ และ

ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรการท่องเท่ียว
ให้แก่คนชุมชน เป็นการสร้างความรู้สึกเป็น
เจ้าของในทรัพยากรของชุมชนเพื่อให้เกิดการ
ร่วมกันสอดส่อง ดูแล เป็นหูเป็นตา และร่วมกัน
ในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขให้จุดเด่นทางการ
ท่องเท่ียวของชุมชนยังคงอยู่และเปลี่ยนแปลง
ไปตามความต้องการของนักท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
๔.๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
๐.๘๗ 

 
 
 
 
 
 
 
๔.๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
๐.๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
๓.๘๙ 

 
 
 
 
 
 
 
๐.๙๓ 

 
 
 
 
 
 
 
๔.๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 
๐.๔๔ 

          
๔. การสร้างกิจกรรมทางการท่องเท่ียวต้องเริ่มจาก

ฐานของชุมชน เป็นการพัฒนาจากเบื้องล่างสู่
เบื้องบน เป็นการจัดการท่องเท่ียวซ่ึงมอบ
โอกาสให้กับนักท่องเท่ียวในการพัฒนาศักยภาพ
การสร้างสรรค์ของตน ผ่านการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง ท่ี
เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของพื้นท่ีเป้าหมายท่ี
ได้ท่องเท่ียว 

 
 
 
 
 
 
 
๔.๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
๐.๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
๓.๘๙ 

 
 
 
 
 
 
 
๐.๙๓ 

 
 
 
 
 
 
 
๓.๘๙ 

 
 
 
 
 
 
 
๐.๙๓ 

 
 
 
 
 
 
 
๔.๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
๐.๗๘ 

          
๕. เปิดโอกาสให้ชาวบ้านในท้องถิ่นตัดสินใจใน

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อคนชุมชน เมื่อ
คนชุมชนตระหนัก และรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ
ของชุมชนท่องเท่ียว จึงควรมีส่วนร่วมในการคิด 
วางแผน ตัดสินใจในการรับรู้ถึงการกระท า 
กิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นจากการท่องเท่ียว และ
ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม เพื่อประเมินถึงผลได้ 
ผลเสีย ความเป็นไปได้ และการใช้ประโยชน์
จากการท่องเท่ียวน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๗๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐.๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๗๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐.๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๗๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐๖๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐.๔๔ 

          

 



๓๐๕ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๙ ผลการประเมินผลตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด 
นครสวรรค์ ด้านการชื่นชมและเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่ (ตระหนักคุณค่า) (ต่อ) 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ความ 
ถูกต้อง 

ความ
เหมาะสม 

ความ 
เป็นไปได ้

การใช้
ประโยชน ์

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
๖
. 

กิจกรรมที่น าเสนอเป็นกิจกรรมที่เน้นคุณคา่
ของชุมชน และไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
ชุมชน การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนควร
ยึดชุมชนเป็นที่ตั้งในการจัดการท่องเที่ยว 
เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่ งของชุมชน บนพื้นฐานของการมี
ประสบการณ์ การเข้าไปมีส่วนร่วม และ
การเรียนรู้ไปพร้อมกับคนชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
๓.๘๙ 

 
 
 
 
 
 
 
๑.๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 
๓.๘๙ 

 
 
 
 
 
 
 
๑.๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 
๒.๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
๑.๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
๓.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
๑.๕๐ 

          
๗
. 

การสร้าง และพัฒนาผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ 
จัดการดี มีมนุษยสัมพันธ์เพื่อเป็นตัวแทน
เพราะผู้ น ามีภ าระหน้ าที่  และความ
รับผิดชอบโดยตรงท่ีจะต้องวางแผน สั่งการ
ดูแล และควบคุมให้คนชุมชนช่วยกัน
ท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ที่ ตั้ ง ไว้  รวมถึ งการ
ประสานความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้าน 
ชุมชน ภาครัฐ (ทุติยปาปณิกธรรม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐.๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐.๗๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๘๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐.๙๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐.๗๘ 

          
 รวม ๔.๔๓ ๐.๓๘ ๔.๔๐ ๐.๓๕ ๓.๗๘ ๐.๔๙ ๔.๐๐ ๐.๒๔ 

          

 

จากตารางที่ ๔.๑๙ ผลการประเมินผลตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ในจังหวัด นครสวรรค์ ด้านการชื่นชมและเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่ (ตระหนักคุณค่า)
ผลการวิจัย พบว่า 



๓๐๖ 

 

ผลการประเมินด้านความถูกต้อง ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =๔.๔๓) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เปิดโอกาสให้ชาวบ้านในท้องถิ่นตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อคนชุมชน เมื่อคนชุมชนตระหนัก และรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของของชุมชนท่องเที่ยว จึงควรมีส่วน
ร่วมในการคิด วางแผน ตัดสินใจในการรับรู้ถึงการกระท า กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว และ
ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม เพ่ือประเมินถึงผลได้ ผลเสีย ความเป็นไปได้ และการใช้ประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวนั้น มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๔.๗๘) รองลงมา คือ การจัดการพ้ืนที่ท่องเที่ยว โดยการสร้างสิ่ง
อ านวยความสะดวก และปรับภูมิทัศน์ของชุมชนเพ่ือให้เหมาะสมกับการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน 
เช่น การจัดภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการก าหนด
ข้อบังคับตามแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตาม และมีระบบการจัดการดูแลความ
ปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว, การประชาสัมพันธ์ เป็นการเผยแพร่ชี้แจงให้ประชาชนทราบ ชักชวนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมชุมชนในการวางแผน และการก าหนดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการ
ท่องเที่ยว สร้างโอกาสในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการท่องเที่ยว และมีการประชาสัมพันธ์อย่าง
สม่ าเสมอ และการสร้าง และพัฒนาผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ จัดการดี มีมนุษยสัมพันธ์เพ่ือเป็นตัวแทนเพราะ
ผู้น ามีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องวางแผน สั่งการดูแล และควบคุมให้คนชุมชน
ช่วยกันท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึงการประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้าน ชุมชน ภาครัฐ (ทุติยปาปณิกธรรม) (  =๔.๕๖, S.D.=๐.๕๓) และ
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ กิจกรรมที่น าเสนอไม่ใช่กิจกรรมที่เน้นคุณค่าของชุมชน และไม่เปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของชุมชน การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนควรยึดชุมชนเป็นที่ตั้งในการจัดการท่องเที่ยว เป็นการ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน บนพ้ืนฐานของการมีประสบการณ์ การเข้าไปมีส่วน
ร่วม และการเรียนรู้ไปพร้อมกับคนชุมชน ( =๓.๘๙) 

ผลการประเมินด้านความเหมาะสม ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =๔.๔๐) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เปิดโอกาสให้ชาวบ้านในท้องถิ่นตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อคนชุมชน เมื่อคนชุมชนตระหนัก และรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของของชุมชนท่องเที่ยว จึง
ควรมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ตัดสินใจในการรับรู้ถึงการกระท า กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจากการ
ท่องเที่ยว และส่งผลกระทบต่อส่วนรวม เพ่ือประเมินถึงผลได้ ผลเสีย ความเป็นไปได้ และการใช้
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวนั้น มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๔.๗๘) รองลงมา คือ การจัดการพ้ืนที่
ท่องเที่ยว โดยการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก และปรับภูมิทัศน์ของชุมชนเพ่ือให้เหมาะสมกับการ
จัดการท่องเที่ยวของชุมชน เช่น การจัดภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมแก่การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว มีการก าหนดข้อบังคับตามแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตาม และมีระบบการ
จัดการดูแลความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว , การประชาสัมพันธ์ เป็นการเผยแพร่ชี้แจงให้



๓๐๗ 

 

ประชาชนทราบ ชักชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมชุมชนในการวางแผน และการก าหนดกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการท่องเที่ยว สร้างโอกาสในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการท่องเที่ยว และ
มีการประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ และการสร้างจิตส านึกให้เกิดความภูมิใจ และตระหนักในคุณค่า
ของทรัพยากรการท่องเที่ยวให้แก่คนชุมชน เป็นการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของในทรัพยากรของ
ชุมชนเพ่ือให้เกิดการร่วมกันสอดส่อง ดูแล เป็นหูเป็นตา และร่วมกันในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขให้
จุดเด่นทางการท่องเที่ยวของชุมชนยังคงอยู่ และเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของนักท่องเที่ยว (
=๔.๕๖, S.D.=๐.๕๓) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต้องเริ่มจาก
ฐานของชุมชน เป็นการพัฒนาจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน เป็นการจัดการท่องเที่ยวซึ่งมอบโอกาสให้กับ
นักท่องเที่ยวในการพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ของตน ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยประสบการณ์จริง ที่เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้ท่องเที่ยว (  =๓.๘๙, 
S.D.=๐.๙๓) 

ผลการประเมินด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =
๓.๗๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การประชาสัมพันธ์ เป็นการเผยแพร่ชี้แจงให้ประชาชนทราบ 
ชักชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมชุมชนในการวางแผน และการก าหนดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทางการท่องเที่ยว สร้างโอกาสในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการท่องเที่ยว และมีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๔.๓๓) รองลงมา คือ การจัดการพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
โดยการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก และปรับภูมิทัศน์ของชุมชนเพ่ือให้เหมาะสมกับการจัดการ
ท่องเที่ยวของชุมชน เช่น การจัดภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
มีการก าหนดข้อบังคับตามแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตาม และมีระบบการจัดการดูแล
ความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว ( =๔.๑๑) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ กิจกรรมที่น าเสนอไม่ใช่
กิจกรรมที่เน้นคุณค่าของชุมชน และไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ควรยึดชุมชนเป็นที่ตั้งในการจัดการท่องเที่ยว เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชน บนพ้ืนฐานของการมีประสบการณ์ การเข้าไปมีส่วนร่วม และการเรียนรู้ไปพร้อมกับคนชุมชน  
(=๒.๕๖) 

ผลการประเมินด้านการใช้ประโยชน์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =๔.๐๐) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ การจัดการพ้ืนที่ท่องเที่ยว โดยการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก และปรับภูมิทัศน์
ของชุมชนเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน เช่น การจัดภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว
ให้เหมาะสมแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการก าหนดข้อบังคับตามแหล่งท่องเที่ยวเ พ่ือให้
นักท่องเที่ยวปฏิบัติตาม และมีระบบการจัดการดูแลความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด ( =๔.๓๓) รองลงมา คือ การสร้างจิตส านึกให้เกิดความภูมิใจ และตระหนักในคุณค่าของ



๓๐๘ 

 

ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้แก่คนชุมชน เป็นการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของในทรัพยากรของชุมชน
เพ่ือให้เกิดการร่วมกันสอดส่อง ดูแล เป็นหูเป็นตา และร่วมกันในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขให้จุดเด่น
ทางการท่องเที่ยวของชุมชนยังคงอยู่ และเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของนักท่องเที่ยว และเปิด
โอกาสให้ชาวบ้านในท้องถิ่นตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อคนชุมชน เมื่ อคนชุมชน
ตระหนัก และรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของของชุมชนท่องเที่ยว จึงควรมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน 
ตัดสินใจในการรับรู้ถึงการกระท า กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว และส่งผลกระทบต่อ
ส่วนรวม เพ่ือประเมินถึงผลได้ ผลเสีย ความเป็นไปได้ และการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวนั้น (
=๔.๒๒, S.D.=๐.๔๔) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ กิจกรรมที่น าเสนอไม่ใช่กิจกรรมที่เน้นคุณค่าของ
ชุมชน และไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนควรยึดชุมชนเป็นที่ตั้งใน
การจัดการท่องเที่ยว เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน บนพ้ืนฐานของการมี
ประสบการณ์ การเข้าไปมีส่วนร่วม และการเรียนรู้ไปพร้อมกับคนชุมชน ( =๓.๐๐) 

๕) ด้านการเรียนรู้สิ่งใหม่ (พัฒนาสร้างสรรค์) 

ตารางท่ี ๔.๒๐ ผลการประเมินผลตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด 
นครสวรรค์ ด้านการเรียนรู้สิ่งใหม่ (พัฒนาสร้างสรรค์) 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ความ 
ถูกต้อง 

ความ
เหมาะสม 

ความ 
เป็นไปได ้

การใช้
ประโยชน ์

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
๑. การจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ

สร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ สร้าง
ความ เพลิ ด เพลิน  ความรู้  ทั กษะ ให้ แก่
นักท่องเท่ียว เช่น การปลูกจิตส านึกเพื่อ
ก่ อ ให้ เกิ ดการปฏิบัติ ตามหลัก คุณธรรม 
จริยธรรมและกฎหมาย มีข้อบังคับในการจัด
กิจกรรมท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ี และวิถีชีวิต
ของชุมชน มีกิจกรรมท่ีส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความสุขแก่นักท่องเท่ียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐.๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐.๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐.๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๗๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐.๔๔ 

          
๒. นัก ท่อ ง เ ท่ี ย วสามารถทดลองท า สิ น ค้ า 

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ อันเป็นกระบวนการท่ี
ผู้บริโภคกลายมาเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และ
ประสบการณ์ ท่ีเขาบริโภคเอง 

 
 
 
๔.๓๓ 

 
 
 
๐.๘๗ 

 
 
 
๔.๕๖ 

 
 
 
๐.๕๓ 

 
 
 
๔.๓๓ 

 
 
 
๐.๘๗ 

 
 
 
๔.๓๓ 

 
 
 
๐.๕๐ 

          



๓๐๙ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๐ ผลการประเมินผลตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด 
นครสวรรค์ ด้านการเรียนรู้สิ่งใหม่ (พัฒนาสร้างสรรค์) (ต่อ) 
 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ความ 
ถูกต้อง 

ความ
เหมาะสม 

ความ 
เป็นไปได ้

การใช้
ประโยชน ์

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
๓. ชุมชนจะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความ

เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ของชุมชน มีความโดดเด่นเฉพาะถิ่นส่วน
ใหญ่มีการน าวัตถุดิบ/วัสดุ ท่ีมีอยู่ชุมชน 
และได้น าสิ่งของท่ีเป็นสัญลักษณ์ของชุมชน
ท่ีใช้เป็นของใช้และของละเล่นพื้นบ้านมา
ปรับใช้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
๔.๗๘ 

 
 
 
 
 
 
๐.๔๔ 

 
 
 
 
 
 
๔.๗๘ 

 
 
 
 
 
 
๐.๔๔ 

 
 
 
 
 
 
๔.๕๖ 

 
 
 
 
 
 
๐.๕๓ 

 
 
 
 
 
 
๔.๓๓ 

 
 
 
 
 
 
๐.๕๐ 

          
๔. นักท่องเท่ียวสามารถมีส่วนร่วมในการ

ออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเองได้ 
ภายใต้การแนะน า และความเต็มใจของ
ชุมชน 

 
 
๓.๕๖ 

 
 
๐.๘๘ 

 
 
๓.๘๙ 

 
 
๐.๖๐ 

 
 
๓.๘๙ 

 
 
๐.๖๐ 

 
 
๔.๑๑ 

 
 
๐.๓๓ 

          
๕. ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง

นักท่องเท่ียวและชุมชน จากผู้น าเท่ียวให้
กลายเป็นผู้สอน ผู้แนะน า และส่งต่อ
ความหมายและทักษะบางประการให้กับ
นักท่องเท่ียว 

 
 
 
๔.๓๓ 

 
 
 
๐.๕๐ 

 
 
 
๔.๑๑ 

 
 
 
๐.๗๘ 

 
 
 
๔.๑๑ 

 
 
 
๐.๗๘ 

 
 
 
๔.๑๑ 

 
 
 
๐.๗๘ 

          
๖. ชุมชนต้องให้ความส าคัญกับความผูกพัน

ของนักท่องเที่ยว กับชุมชน ส่งเสริมการเข้า
ไปมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ผ่านประสบการณ์
ท่ีมาจากการเรียนรู้ในพ้ืนท่ีท่องเท่ียว 

 
 
 
๔.๓๓ 

 
 
 
๐.๕๐ 

 
 
 
๔.๓๓ 

 
 
 
๐.๕๐ 

 
 
 
๔.๓๓ 

 
 
 
๐.๕๐ 

 
 
 
๔.๓๓ 

 
 
 
๐.๕๐ 

          
 รวม ๔.๓๑ ๐.๔๑ ๔.๓๗ ๐.๓๘ ๔.๒๖ ๐.๔๙ ๔.๓๓ ๐.๔๒ 
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จากตารางที่ ๔.๒๐ ผลการประเมินผลตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ในจังหวัด นครสวรรค์ ด้านการเรียนรู้สิ่งใหม่ (พัฒนาสร้างสรรค์) ผลการวิจัย พบว่า 

ผลการประเมินด้านความถูกต้อง ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =๔.๓๑) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ชุมชนจะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมของชุมชน มีความโดดเด่นเฉพาะถิ่นส่วนใหญ่มีการน าวัตถุดิบ/วัสดุที่มีอยู่ชุมชน และได้น า
สิ่งของที่เป็นสัญลักษณ์ของชุมชนที่ใช้เป็นของใช้และของละเล่นพ้ืนบ้านมาปรับใช้ให้เป็นผลิตภัณฑ์
ของชุมชน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๔.๗๘) รองลงมา คือ การจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ สร้างความเพลิดเพลิน ความรู้ ทักษะให้แก่นักท่องเที่ยว 
เช่น การปลูกจิตส านึกเพ่ือก่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและกฎหมาย มีข้อบังคับ
ในการจัดกิจกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ และวิถีชีวิตของชุมชน มีกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมที่ก่อให้เกิด ( =๔.๕๖) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเองได้ ภายใต้การแนะน า และความเต็มใจของชุมชน (  =
๓.๕๖) 

ผลการประเมินด้านความเหมาะสม ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =๔.๓๗) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ชุมชนจะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ วิถี
ชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน มีความโดดเด่นเฉพาะถิ่นส่วนใหญ่มีการน าวัตถุดิบ/วัสดุที่มีอยู่ชุมชน และ
ได้น าสิ่งของที่เป็นสัญลักษณ์ของชุมชนที่ใช้เป็นของใช้และของละเล่นพ้ืนบ้านมาปรับใช้ให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๔.๗๘) รองลงมา คือ การจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ สร้างความเพลิดเพลิน ความรู้ ทักษะให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การปลูกจิตส านึกเพ่ือก่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
กฎหมาย มีข้อบังคับในการจัดกิจกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ และวิถีชีวิตของชุมชน มีกิจกรรมที่
ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสุขแก่นักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวสามารถทดลองท า
สินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ อันเป็นกระบวนการที่ผู้บริโภคกลายมาเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และ
ประสบการณ์ ที่เขาบริโภคเอง ( =๔.๕๖, S.D.=๐.๕๓) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักท่องเที่ยว
สามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเองได้ ภายใต้การแนะน า และความเต็ม
ใจของชุมชน ( =๓.๘๙) 

ผลการประเมินด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (
=๔.๒๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ชุมชนจะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความเชื่อมโยง
กับอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน มีความโดดเด่นเฉพาะถิ่นส่วนใหญ่มีการน าวัตถุดิบ/วัสดุที่
มีอยู่ชุมชน และได้น าสิ่งของที่เป็นสัญลักษณ์ของชุมชนที่ใช้เป็นของใช้และของละเล่นพ้ืนบ้านมาปรับ
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ใช้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๔.๕๖) รองลงมา คือ นักท่องเที่ยวสามารถ
ทดลองท าสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ อันเป็นกระบวนการที่ผู้บริโภคกลายมาเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
และประสบการณ์ ที่เขาบริโภคเอง ( =๔.๓๓, S.D.=๐.๘๗) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักท่องเที่ยว
สามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเองได้ ภายใต้การแนะน า และความเต็ม
ใจของชุมชน ( =๓.๘๙) 

ผลการประเมินด้านการใช้ประโยชน์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =๔.๓๓) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ สร้างความเพลิดเพลิน ความรู้ ทักษะให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การปลูกจิตส านึกเพ่ือ
ก่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและกฎหมาย มีข้อบังคับในการจัดกิจกรรมที่ไม่ส่งผล
กระทบต่อพ้ืนที่ และวิถีชีวิตของชุมชน มีกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสุขแก่
นักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๔.๗๘) รองลงมา คือ นักท่องเที่ยวสามารถทดลองท าสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ อันเป็นกระบวนการที่ผู้บริโภคกลายมาเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ 
ที่เขาบริโภคเอง, ชุมชนจะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ของชุมชน มีความโดดเด่นเฉพาะถิ่นส่วนใหญ่มีการน าวัตถุดิบ/วัสดุที่มีอยู่ชุมชน และได้น าสิ่งของที่
เป็นสัญลักษณ์ของชุมชนที่ใช้เป็นของใช้และของละเล่นพ้ืนบ้านมาปรับใช้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
และชุมชนต้องให้ความส าคัญกับความผูกพันของนักท่องเที่ยว กับชุมชน ส่งเสริมการเข้าไปมีส่วนร่วม
อย่างจริงจัง ผ่านประสบการณ์ที่มาจากการเรียนรู้ในพ้ืนที่ท่องเที่ยว ( =๔.๓๓, S.D.=๐.๕๐) และ
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเอง
ได้ ภายใต้การแนะน า และความเต็มใจของชุมชน ( =๔.๑๑, S.D.=๐.๓๓) 

สรุปวิเคราะห์ ผลการประเมินตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
ในจังหวัดนครสวรรค์ ในประเด็นที่ว่าตัวแบบฯ มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ และการใช้ประโยชน์จริงในพ้ืนที่ซึ่งในภาพรวม พบว่า ใน ๔ ด้าน คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรม (แลกเปลี่ยนเรียนรู้), การมีประสบการณ์ตรงในพ้ืนที่ท่องเที่ยว (ร่วมท ารู้จัก), การชื่น
ชมและเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่ (ตระหนักคุณค่า) และด้านการเรียนรู้สิ่งใหม่ (พัฒนาสร้างสรรค์) 
อยู่ในระดับมาก-มากที่สุดทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) มีผลการประเมินตัว
แบบในประเด็นความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และการใช้ประโยชน์มาก
ที่สุดในทุกด้าน เมื่อพิจารณาจากพ้ืนที่ และการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่า การจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจะเป็นการจัดการที่เริ่มจากคนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ เช่น 
การแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน การประชาคมเพ่ือร่วมแสดงความคิดเห็น วางแนวทางในการ
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ท่องเที่ยวอันจะน ามาซึ่งผลประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก หรือการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน
ท่องเที่ยวเพ่ือแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยว ข้อมูลข่าวสาร ความรู้หรือการเชื่อมโยงเป็นเส้นทางท่องเที่ยว
ซึ่งจะเป็นการสร้างจุดต่างในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนชุมชน เป็นการจัดการท่องเที่ยว
ของชุมชน โดยชุมชน และเพ่ือชุมชน  

การมีประสบการณ์ตรงในพื้นที่ท่องเที่ยว (ร่วมท ารู้จัก) ผลการประเมินตัวแบบใน
ประเด็นความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และการใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับมากที่สุด มีเพียงผลการประเมินในประเด็นความเป็นไปได้ในการปฺฏิบัติ ที่อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาจากพ้ืนที่ และการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่า การจัดการท่องเที่ยวที่ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากคนชุมชนเพ่ือให้เกิดการน าไปสู่การด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างเป็น
รูปธรรม และให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวนั้น เป็นการจัดการที่จ าเป็นต้อง
อาศัยระยะเวลา และการท าความเข้าใจกับคนชุมชนเพ่ือให้เห็นถึงประโยชน์ทางตรง และทางอ้อมที่
แฝงมากับการจัดการท่องเที่ยวแม้ว่ากิจกรรมที่ก าหนดขึ้นในตัวแบบจะมีความถูกต้อง และเหมาะสม
แต่ก็เป็นการควบคุมแบบหวังผลการด าเนินการได้ค่อนข้างล าบาก  

การชื่นชมและเข้าใจจิตวิญญาณของพื้นที่ (ตระหนักคุณค่า) ผลการประเมินตัว
แบบในประเด็นความถูกต้อง ความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นความเป็นไปได้ใน
การปฺฏิบัติและการใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจากพ้ืนที่ และการบริหารจัดการชุมชน
ท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่า กระบวนการจัดการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับคนจะเป็นประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญให้
ความเห็นว่าเป็นไปได้น้อยที่สุดกว่าประเด็นการประเมินผลด้านอ่ืน ๆ เนื่องมาจากว่าเป็นการจัดการ
ท่องเที่ยวที่สามารถควบคุมได้ล าบาก รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เน้นคุณค่า และไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของชุมชนนั้น ชุมชนท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกที่จะสร้างจุดเด่นลาต่อยอดจากจุดเด่นเดิมของชุมชนเพ่ือ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว มากกว่าการขายความเป็นชุมชน คุณค่าแท้ของชุมชนในการเป็นจุดเด่นทางการ
ท่องเที่ยว เพราะคนชุมชนให้ความส าคัญกับการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่าการสร้างคุณค่า
จากการท่องเที่ยว 

ด้านการเรียนรู้สิ่งใหม่ (พัฒนาสร้างสรรค์) ผลการประเมินตัวแบบในประเด็นความ
ถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และการใช้ประโยชน์มากที่สุดในทุกด้าน เมื่อ
พิจารณาจากพ้ืนที่ และการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่า การจัดการท่องเที่ยวของ
ชุมชนจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาต่อยอดจุดเด่นของชุมชนในการน ามาสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวโดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน แต่ก็ยังเป็นการเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างจ ากัดเฉพาะสิ่งที่ชุมชนเห็นว่าดี และเหมาะสมเท่านั้น 
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๖) การพัฒนา ต่อยอดตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
นครสวรรค์ 

เมื่อนักท่องเที่ยวเริ่มสนใจการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้น ในขณะที่ชุมชนที่ถูกท่องเที่ยวก็
ยังเป็นฝ่ายรับโดยไม่สามารถลุกขึ้นมาจัดการท่องเที่ยวด้วยตนเอง เริ่มมีชุมชนใหม่ ๆ เกิดขึ้นแต่ไม่ได้
ใช้แนวคิดและกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว และวางแผนการจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการ ท าให้เกิดการลอกเลียนแบบกิจกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
โดยชุมชนเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวที่จัดการโดยชุมชน ถูกเปลี่ยนกลายเป็น “การท่องเที่ยว
ชุมชน” ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของการท่องเที่ยวที่ ไปชุมชน ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการจัดการโดยคน
ภายนอก คนชุมชนไม่ได้วางแผนในการจัดการหรือท างานเพ่ือจัดการ หรือพัฒนาการท่องเที่ยว และ
มุ่งสู่เรื่องรายได้มากกว่าการสร้างคุณค่าของการท่องเที่ยวหรือการมองประโยชน์โดยรวมที่ชุมชนจะ
ได้รับและเข้ามามีส่วนร่วมด้วย การท าให้ชุ มชนเข้มแข็งไม่สามารถท าได้โดยการสร้างจาก
บุคคลภายนอกชุมชน หรือท าโดยการสอน การฝึกอบรม ชุมชนที่เข้มแข็งจะมีกระบวนการในการ
จัดการของชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีกิจกรรมเพ่ิมคุณค่าทุนทางสังคมและมีเศรษฐกิจของคนชุมชน 
ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนชุมชน เป็นเครือข่ายชุมชน และมีการขยายพันธมิตรออกไปนอก
ชุมชนในลักษณะสร้างความสัมพันธ์ ดังนั้นทุกชุมชนจึงต้องร่วมกัน สร้างพลังชุมชน และใช้พลังชุมชน 
ในการพัฒนาชุมชน  

ดังนั้นแล้วการที่ตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์จะเกิดการน าไปใช้
และมีกระบวนการจัดการอย่างเป็นรูปธรรมนั้นจะต้องเริ่มจากการพัฒนาบนฐานความต้องการและ
ศักยภาพของชุมชนท่องเที่ยวมิใช่จากการวิเคราะห์ และสั่งการจากภาครัฐ ซึ่งผลจากการสนทนากลุ่ม
ได้เสนอให้การจัดการท่องเที่ยวจะต้องมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ดังนี้  

๖.๖.๑) การสร้างภาพลักษณ์ (Image) 
การตัดสินใจเลือกในการท าเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนควรวิเคราะห์ถึงผลกระทบของ

การท่องเที่ยวทั้งแง่บวกและลบ ชุมชนเลือกที่จะท าการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้จัดวางบทบาทของ
ตนเองเป็นบทบาทเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ “ลุกขึ้นมาจัดการ จากที่เคยเป็นผู้ถูกท่องเที่ยว” การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่ใช่การเปลี่ยนวิถีชุมชนแต่เป็นการน าเอากฎ-กติกา และแนวทางปฏิบัติร่วมของ
กลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน ประชาสังคมมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือสร้างการขับเคลื่อน
ชุมชนท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับและมีพลังในการประสานรวมทั้งต่อรองกับภาคีที่เกี่ยวข้องอย่าง
เท่าเทียมและเท่าทัน การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชนท้องถิ่นที่ท าเรื่องการท่องเที่ยว
โดยชุมชนให้มีมาตรฐานจะสามารถสร้างการยอมรับ เกิดความมั่นใจในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
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โดยเฉพาะกลุ่มท่ีต้องการให้การเดินทางของเขาก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
รวมทั้งยังเกิดประโยชน์ที่แท้จริงให้กับชุมชนท้องถิ่น๑๒๙ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จประกอบด้วย 

๑) การวิเคราะห์ชุมชนท่องเที่ยว 
การวิเคราะห์ชุมชนท่องเที่ยวถือเป็นการเตรียมความพร้อมของชุมชน 

เนื่องจากการท่องเที่ยวชุมชนเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรในการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคนชุมชนที่ต้องมีการตัดสินใจ 
วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา ผลกระทบจากการท่องเที่ยวก่อนที่จะจัดการท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ และวางแผนร่วมกัน มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือเป็นองค์กร เพ่ือเป็นตัวแทนในการจัดการ 
ประสานงาน เพ่ือให้การท่องเที่ยวเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้๑๓๐ ชุมชนเริ่มต้นค้นหาความเป็นตนเอง 
สร้างอัตลักษณ์เฉพาะตน “ของดี” หน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม หนุนเสริม และ
พัฒนา เพ่ือให้ชุมชนสามารถด าเนินการจัดการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ตนเองได้  เช่น การวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็งของชุมชน การจัดกลุ่มตามประเภททรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างเครือข่าย 
เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว รวมถึงการวิเคราะห์คุณค่าของชุมชนว่าแท้จริงแล้ว คุณค่าแท้ของ
ชุมชน คืออะไร จะต้องมีการหาเหตุของปัญหา เป็นการค้นหาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา จ าเป็นต้องอาศัย
ข้อมูลต่าง ๆ เป็นพ้ืนฐานประกอบการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นการก าหนดจุดเริ่มต้น และจุดขายทางการ
ท่องเที่ยวของชุมชน การที่ชุมชนสามารถระบุได้ว่าตนเองมีอะไรหรือไม่มีอะไรก็จะเป็นตัวช่วยปกป้อง
ชุมชน และสามารถน าไปปรับปรุงข้อบกพร่องได้ ซึ่งไม่จ าเป็นที่ต้องท าตามความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยว แต่ในทางกลับกันก็ใช้ “ความไม่มี” นั้นไปจัดการกับความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
ตั้งแต่เริ่มต้นโดยการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวล่วงหน้า  ดังนั้นแล้วชุมชน คือ ผู้จัดการและปกป้อง
มรดกทางธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่การท่องเที่ยวไม่สามารถท าลายได้ 

๒) การสร้าง Blueprint ของตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค ์

 ส าหรับชุมชนที่เริ่มต้นจะใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
แต่ไม่รู้ว่าจะพัฒนาอย่างไร ต้องท าอะไรบ้าง ในเบื้องต้นสามารถสร้าง Blueprint เป็นเครื่องมือในการ
ท าความเข้าใจกับเป้าหมายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ว่าชุมชนจะมีแนวทาง วิธีการและกลยุทธ์ทางการ
ท่องเที่ยวอย่างไร ชุมชนท่องเที่ยวแต่ละชุมชนมีบริบทของสภาพพ้ืนที่ กิจกรรม และรายละเอียดที่
แตกต่างกัน จึงจ าเป็นที่จะต้องอาศัยการปรับประยุกต์ใช้บนพ้ืนฐานบริบทของแต่ละชุมชน ดังนั้นการ

                                           
๑๒๙ สนทนากลุ่ม นายพิทักษ์ ตั้งแต่ง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง, ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๑๓๐ สนทนากลุ่ม นางสาวทรงศรี อิสสรมาลา, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดนครสวรรค์, ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
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สร้าง Blueprint ทางการท่องเที่ยวเป็นการก าหนดทิศทางบนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์คุณค่าแท้ของ
ชุมชนว่าควรด าเนินการไปในทิศทางใด ก าหนดแผนงานการท่องเที่ยวในภาพรวม เพ่ือให้เกิดการสร้าง
องค์ความรู้ในการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ และการสร้างเครือข่ายพันธมิตร และบูรณาการ
การท างานร่วมกันในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง๑๓๑ รวมถึงการก าหนดบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนช่วยให้การ
ท่องเที่ยวเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น เช่น ภาครัฐควรส่งเสริม ประสาน และสนับสนุนเพ่ือ
เชื่อมโยงโอกาส และเสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว , 
สถาบันการศึกษา ควรให้ความรู้ และแสวงหาองค์ความรู้ที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง , ผู้ประกอบการควรส่งเสริมบริการท่องเที่ยวที่บริหาร
จัดการโดยชุมชนท้องถิ่น และสรรหาตลาดนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมให้กับกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน , 
สื่อมวลชนควรให้ข้อมูลเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สาธารณชนมีความเข้าใจทางเลือกของการ
ท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น และนักท่องเที่ยวควรอุดหนุนบริการท่องเที่ยวที่
บริหารจัดการโดยชุมชนท้องถิ่น และท าความเข้าใจเพ่ือให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในสถานที่ท่องเที่ยว 
Blueprint ทางการท่องเที่ยว จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งของการมองหาจุดปรับปรุง โดยเลือกส่วนที่เป็น
ปัญหา และพิจารณาร่วมกับส่วนที่ท าหน้าที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ในเชิงลึก ซึ่งจะ
น าไปสู่การวางแผนปรับปรุงพัฒนาให้ตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

๓) การสร้าง KPI (Key Performance Indicator) ของตัวแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

การท่องเที่ยวเป็นดาบสองคมหากมีการเตรียมความพร้อมทั้งภายชุมชน และมี
นักท่องเที่ยวที่เหมาะสม สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนและสร้างความพึงพอใจให้นักท่องเที่ยว
ซึ่งหากมีกระบวนการเตรียมความพร้อมทั้ง ๒ ด้านแล้ว ผลที่เกิดขึ้นสามารถตอบค าถามได้ในระดับ
หนึ่งว่า การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างไร ใน 
๓ มิติ คือ ด้านสังคมและวัฒนธรรม, ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นตัวชี้วัดความส า เร็จ
ของตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์เพ่ือวัดความส าเร็จจาก
ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์นั้นเป็นการท่องเที่ยวมี
เป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาศักยภาพของนักท่องเที่ยวผ่านการเรียนรู้และลงมือท า  รวมทั้งรักษาไว้
ซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและตระหนักรู้ถึง “คุณค่า” ที่ยึดโยงอยู่กับพ้ืนที่และชุมชน ผ่าน
การสืบทอดความรู้ มรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ภายชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ใน

                                           
๑๓๑ สนทนากลุ่ม รองศาสตราจารย์ดร.สุชาติ แสงทอง, อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 



๓๑๖ 

 

ฐานะรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่จึงเหมาะสมที่จะพัฒนาเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมซึ่งด ารงอยู่ในบริบทของสังคมรวมทั้งสร้างการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่มีความยั่งยืน๑๓๒ ดังนั้น
แล้วจุดเริ่มต้นของการพัฒนาจึงต้องประกอบด้วยอัตลักษณ์ของชุมชน ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ และ
ประชาชนที่มีส่วนร่วมกันในการจัดการท่องเที่ยว๑๓๓ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การสร้างภาพลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยวจะต้องเริ่มต้นจากการ
รู้ว่าชุมชนของตนเองเป็นมา เป็นอยู่ และจะเป็นไปอย่างไร ผ่านการวิเคราะห์ ค้นหาของดี สร้างการมี
ส่วนร่วม และผ่านการบริหารจัดการด้วยคนชุมชน เมื่อชุมชนเปิดตัวเรื่องการท่องเที่ยวออกสู่
สาธารณะแล้วย่อมถูกคาดหวังว่าชุมชนในฐานะแหล่งท่องเที่ยวจะมีความพร้อมทั้งในเรื่องของ
กิจกรรมการท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวก การบริการ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการสร้างตัวชี้วัด เนื่องจากตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ไม่สามารถที่จะ
ก าหนดนโยบาย หรือทิศทางได้โดยปราศจากตัวชี้วัดที่มีความชัดเจน และสามารถวัดความ
เปลี่ยนแปลงได้  ประกอบด้วย การวิเคราะห์ชุมชน, การสร้างแผนที่การท่องเที่ยวของชุมชน และการ
สร้างตัวชี้วัดการจัดการท่องเที่ยว 

๖.๖.๒) เทคโนโลยี (Technology) 
นักท่องเที่ยวในปัจจุบันมุ่งเน้นและให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความยั่งยืน

ให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม ตลอดจนวัฒนธรรม จึงเสาะแสวงหา “ความจริงแท้” เอกลักษณ์
หรืออัตลักษณ์ของพ้ืนที่นั้น ๆ ต้องการมีส่วนร่วมในการได้ลงมือเพ่ือสร้างสรรค์ความยั่งยืน ทั้งนี้
ต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ จากความเป็นธรรมชาติของพ้ืนที่ ไม่ปรุงแต่ง เพ่ิมเติม หรือสร้าง
เพ่ือการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต้องการสร้างสรรค์คุณค่าจากสิ่งที่ตนเองมีเพ่ือช่วยเหลือ และพัฒนา
ผู้อ่ืนให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น ทั้งนี้การเข้าถึงนักท่องเที่ยวเหล่านี้สามารถท าได้
โดยการใช้ช่องทางออนไลน์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้สื่อสารสนเทศ ( IT) ในการค้นหาและรับข้อมูล 
ข่าวสาร และอ่ืน ๆ ผ่านอุปกรณ์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ การน าเทคโนโลยีมาช่วยเรื่องการจัดระบบ
การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านการตลาดมีการเน้นในเรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรค์ เป็นหลักดังนั้นการตลาดท่องเที่ยวในยุคนี้จะมีลักษณะการตลาดสังคม
ออนไลน์ เชื่อมโยงการตลาดออนไลน์-ออฟไลน์ และการบริหารช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า การท า
การตลาดในยุคนี้จะท าให้ลูกค้าและผู้ให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและเชื่อมโยงในการจัดการตลาดให้

                                           
๑๓๒ สนทนากลุ่ม นายอาทิตย์ นิมา, นักถ่ายภาพพัฒนาเมืองนครสวรรค์, ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๑๓๓ สนทนากลุ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง , รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่าย

วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 



๓๑๗ 

 

ลูกค้าเกิดความประทับใจ๑๓๔ รวมถึงการสร้างฐานความรู้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ยังเป็น
การสร้างการเข้าถึงนักท่องเที่ยวอีกด้วย  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือกระจาย และเข้าถึงนักท่องเที่ยวเพ่ือ
สร้าง กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวสนใจในพ้ืนที่ท่องเที่ยวของชุมชน ดังนั้นการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วน
ร่วมทางการตลาด และการจัดการท่องเที่ยวจะส่งผลให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ใน
จังหวัดนครสวรรค์เป็นที่สนใจ และบรรลุจุดมุ่งหมายทางการท่องเที่ยว ประกอบด้วย พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้  เป็นฐานข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ของชุมชน และนักท่องเที่ยว และ 
ส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ และออฟไลน์ในด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการบริการการ
ท่องเที่ยว และสนับสนุนองค์ความรู้ และเครื่องมือแก่ชุมชน 

๖.๖.๓) การสืบสาน รักษา ต่อยอด (Youngblood) 
ในระดับชุมชนได้มีแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เกิดขึ้น

พร้อมกับการเตรียมรับมือการท่องเที่ยวที่เฟ่ืองฟูผ่านการส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บางพ้ืนที่เปราะบางจ าเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกัน เพ่ือให้รู้เท่าทันกระแสทุนนิ ยม 
การใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวพัฒนาคน พัฒนาการมีส่วนร่วมของคนชุมชนที่รู้เท่าทันปัญหาและ
สถานการณ์ สร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การดูแลรักษา และพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยว โดย
จ าเป็นต้องอาศัยการส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นให้เกิดความสมดุลกับปัญญา อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวและ
เกื้อกูลต่อการสร้างคุณค่า และมูลค่าต่อเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ 

การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ยังขาดความรู้ที่ชัดเจนท าให้ยังไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และชุมชนท่องเที่ยวยังไม่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย  จาก
แนวคิดของการจัดการความรู้ซึ่งเป็นกระบวนการของการสร้างความรู้ เพ่ือน าพาชุมชนท่องเที่ยวไปสู่
ความส าเร็จการจัดการความรู้จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถน ามาใช้ในการสร้างองค์ความรู้ด้านการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ได้ การจัดการความรู้ 
เป็นกระบวนการในการส่งเสริม การสร้าง การแลกเปลี่ยน และการใช้ประโยชน์จากความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือลดการสูญหายของทุนทางปัญญา (ความรู้) ประกอบด้วย ๔ กระบวนการ ได้แก่ (๑) การ
ค้นหาองค์ความรู้ คือ การพัฒนาความรู้ใหม่ท้ังที่เป็นความรู้ที่ชัดแจ้งและความรู้ฝังลึก ซึ่งเป็นความรู้ที่
ได้จากการสังเคราะห์ ข้อมูล และสารสนเทศ (๒) การจัดเก็บองค์ความรู้ คือ กระบวนการจัดเก็บองค์
ความรู้ที่ชัดแจ้งหรือความรู้ฝังลึก ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้จากคน สิ่งประดิษฐ์ และหน่วยงานภายในองค์กร 
(๓) การถ่ายทอดองค์ความรู้ คือ การถ่ายทอดความรู้ที่ชัดแจ้งและความรู้ฝังลึกไปสู่บุคคล กลุ่มคน 

                                           
๑๓๔ สนทนากลุ่ม นายชัยรัตน์ ฟักภู่, ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานนครสวรรค์ , ๘ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒. 



๓๑๘ 

 

และองค์กร และ (๔) การประยุกต์ใช้ความรู้ คือ การใช้ประโยชน์ความรู้ที่ได้จากการค้นหาองค์ความรู้ 
การจัดเก็บองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาประกอบการพิจารณาการตัดสินใจเพ่ือให้การ
การจัดการท่องเที่ยวในอนาคตมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยประโยชน์ที่ได้จากการจัดการความรู้ คือ 
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการท่องเที่ยว คนชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้าง
จิตส านึก เกิดแบบแผนการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยมีการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่ ง 
และมีกฎ กติกาในการดูแลรักษาเพ่ือการให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน๑๓๕  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การสืบสาน รักษา ต่อยอด จะต้องมีการจัดการความรู้เป็น
เครื่องมือในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของชุมชนซึ่งได้มีการสืบทอดจากรุ่น
สู่รุ่น ผ่านกระบวนการค้นหา วิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดกระบวนการถ่ายทอด การน าไปประยุกต์ใช้องค์
ความรู้นั้น ๆ และการพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนท่องเที่ยวต่อไป ประกอบด้วย การ
ค้นหาองค์ความรู้, การจัดเก็บองค์ความรู้, การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้ 

๖.๖.๔) การบริการด้วยใจ (Service Mind)  
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ผู้ต้นคิด 

(Thinker) ผู้น า (Leader) และผู้ท า (Worker) จะต้องเป็นการจัดการท่องเที่ยวที่ระเบิดจากภายใน 
ต้องมุ่งพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้คน และครอบครัวชุมชนที่เข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะ
รับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การน าเอาความเจริญจากสังคม
ภายนอกเข้าไปหาชุมชน ซึ่งหลายชุมชนยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว จึงไม่สามารถปรับตัว
ได้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและน าไปสู่ความล่มสลายได้ ด้านทัศนคติที่ดีในการบริการของคน
ชุมชนจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ ๓ จิต ประกอบด้วย จิตส านึกในการตื่นรู้ในคุณค่าของชุมชน
ท่องเที่ยว จิตสาธารณะในการตระหนักรู้ในประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และจิต
อาสาในการสมัครใจ เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
ด้านกรอบความคิดจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ ๓ โลก ประกอบด้วย โลกทัศน์ (Worldview) มุมมอง
เป็นสิ่งพ้ืนฐานส าคัญยิ่งต่อการตัดสินใจกระท าทั้งในด้านบวกและลบ แต่ละคนมีโลกทัศน์แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม มีลักษณะเฉพาะของตนเอง มีกฎระเบียบ  ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ความเชื่อ รวมทั้งกระบวนการคิดที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา ดังนั้นคนที่เติบโตมาในสังคมหนึ่งจะซึมซับ
เอามาเป็นลักษณะของตนเองโดยไม่รู้ตัว เช่น ความซื่อตรง การเคารพซึ่งกันและกัน การเคารพสิทธิ
ของผู้อ่ืน การเคารพตัวเอง การนับถือชีวิต ความมีจิตใจโอบอ้อมอารี และประสบการณ์ เป็นสิ่งที่
มนุษย์แต่ละคนได้รับมาเริ่มจากครอบครัว การเลี้ยงดู ความสัมพันธ์ในครอบครัว และสะสมเพ่ิมขึ้น

                                           
๑๓๕ สนทนากลุ่ม พระราชรัตนเวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์, ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 



๓๑๙ 

 

เมื่อเติบโตขึ้นตามวัยทั้งจากเพ่ือนวัยรุ่น วัยท างาน ดังนั้นผู้คนในสังคมเดียวกันจะมีความแตกต่างกัน
ออกไปได้ ประสบการณ์การเรียนรู้และรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ประมวลเข้าด้วยกันจะสร้างขึ้นเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละคน และเป็นเหตุเบื้องต้นที่ส าคัญท าให้มนุษย์มีมุมมองในเรื่องต่างๆ แตกต่างกัน
ออกไป  ดังนั้นในเรื่องเดียวกันแต่ละคนมีความรู้สึกต่างกัน หรือคล้อยตามก็ได้ตามทัศนะของตนเอง, 
มโนทัศน์ (Concept) เป็นการมองภาพต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชนให้มีความสอดคล้องกันให้
เป็นภาพที่คมชัด กระชับสามารถอธิบายได้ เป็นการคิดรวบยอด สร้างกรอบความคิด ให้ชัดเจน 
สามารถถ่ายทอดออกไปได้ โดยจะต้องนักสังเกต นักตีความ และเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลที่ได้รับมา
กับกรอบความคิดเดิม และวิสัยทัศน์ (Vision) เป็นเข็มทิศท่ีส าคัญของผู้น าที่ใช้น าจากแนวหน้า ผู้น าที่
ฉลาดจะไม่ผลักดันหรือฉุดรั้งผู้ตาม ไม่ท าตนเป็นเจ้านายของลูกน้อง แต่ผู้น าจะออกมายืนแถวหน้า
เพ่ือบอกทิศทางและใช้วิสัยทัศน์สร้างแรงบันดาลใจ แรงดลใจ ตลอดจนวางแนวทางและสร้างพลัง
ให้แก่ผู้ตามโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนทุ่มเทเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ ดังนั้นแล้วการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์นั้นชุมชนจะต้องตระหนักถึงความส าคัญ ของบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเอง มีทัศนคติที่ดีในการให้บริการ ฝึกฝนเรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าทั้งภายในและภายนอกให้
มากขึ้น มีการสื่อสารประสานงานที่ดีทั้งภายในและภายนอก ระดมสมองท ากิจกรรมประยุกต์การ
สร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจเพ่ือสร้างความประทับใจ๑๓๖ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและประยุกต์ต่อ
ยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างเป็นเลิศได้  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริการด้วยใจเป็นการใส่ใจในทุกกระบวนการของการ
จัดการท่องเที่ยวที่จะต้องด าเนินการผ่านคนชุมชนที่เป็นเจ้าบ้านในการต้อนรับนักท่องเที่ยว อันเป็น
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดความประทับใจและตัดสินใจ
กลับมาท่องเที่ยวซ้ าอีกครั้งในพ้ืนที่ การบริการด้วยใจประกอบด้วย ๓ จิต คือ จิตส านึกในการตื่นรู้ใน
คุณค่าของชุมชนท่องเที่ยว จิตสาธารณะในการตระหนักรู้ในประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน และจิตอาสาในการสมัครใจ เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เชิงสร้างสรรค์ 

สรุปวิเคราะห์ ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา ต่อยอดตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ของผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่ม จ านวน ๘ รูป/คน มี
ความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเพ่ิมเติมจากตัวแบบ ฯ จ านวน ๔ ประเด็น 
ประกอบด้วย  

                                           
๑๓๖ สนทนากลุ่ม นางสุภาพร แตงนารา, นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวการโรงแรมและร้านอาหาร

จังหวัดนครสวรรค์, ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 



๓๒๐ 

 

๑) การสร้างภาพลักษณ์ (Image) เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ชุมชน ก าหนดแผน
ที่ทิศทางการท่องเที่ยวและการสร้างตัวชี้วัดของตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
เพ่ือก าหนดภาพของชุมชนที่ต้องการสื่อให้กับนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย การวิเคราะห์ชุมชน , การ
สร้างแผนที่การท่องเที่ยวของชุมชน และการสร้างตัวชี้วัดการจัดการท่องเที่ยว 

๒) เทคโนโลยี (Technology) เป็นการน าเอาเทคโนโลยี การใช้ความรู้  
เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการและสารสนเทศมาส่งเสริม 
สนับสนุน และขยายช่องทางการตลาดเพ่ือการสื่อสารระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้   เป็นฐานข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ของชุมชน และ
นักท่องเที่ยว และ ส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ และออฟไลน์ในด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ และ
การบริการการท่องเที่ยว และสนับสนุนองค์ความรู้ และเครื่องมือแก่ชุมชน 

๓) การสืบสาน รักษา และต่อยอด (Young Blood) เป็นการจัดการองค์ความรู้
ทางการท่องเที่ยว ภูมิปัญญา อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชนผ่านการค้นหา จัดเก็บ ถ่ายทอด 
และประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือรักษา กระตุ้นการตระหนักรู้ และพัฒนาต่อยอดในการขยายผลการจัดการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่อ่ืน ๆ ประกอบด้วย การค้นหาองค์ความรู้, การจัดเก็บองค์ความรู้, การถ่ายทอดองค์
ความรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้ 

๔) การบริการด้วยใจ (Service Mind) เป็นการบริการของผู้ต้นคิด ผู้น า และ
ผู้ท าด้วยจิตส านึก จิตสาธารณะ และจิตอาสาในการร่วมมือของชุมชน และเครือข่ายการท่องเที่ยวด้วย
การระเบิดจากภายใน ผ่านกระบวนการคิดที่มีโลกทัศน์ มโนทัศน์ และวิสัยทัศน์ของคนชุมชน 
ประกอบด้วย จิตส านึกในการตื่นรู้ในคุณค่าของชุมชนท่องเที่ยว จิตสาธารณะในการตระหนักรู้ใน
ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และจิตอาสาในการสมัครใจ เสียสละเวลา แรงกาย 
แรงใจในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

ดังนั้นแล้วหลังจากผ่านการระดมความคิดเห็นในการสนทนากลุ่มเพ่ือยืนยันตัวแบบ 
และเสนอแนะในประเด็นการพัฒนา ต่อยอด ผู้วิจัยจึงได้สรุปองค์ความรู้ได้ดังนี้  

 

 

 

 

 



๓๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๔.๘             ตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ 
   (จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม) 

 

ตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ได้รับการ
ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มว่ามีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ประกอบด้วย องค์ประกอบส าคัญ ได้ ๓ องค์ประกอบ 
คือ ศักยภาพด้านคน ศักยภาพด้านพ้ืนที่ และศักยภาพด้านการจัดการ ดังนั้น ชุมชนควรตระหนักถึง
องค์ความรู้ ๘ ประการ คือ  

องค์ความรู้ที่ ๑ R-Reciprocating   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
องค์ความรู้ที่ ๒ E-Experiencing    ร่วมท ารู้จัก 
องค์ความรู้ที่ ๓ A-Appreciating    ตระหนักคุณค่า 
องค์ความรู้ที่ ๔ L-Lifelong Learning   พัฒนาสร้างสรรค์ 
องค์ความรู้ที่ ๕ I- Image    สร้างภาพลักษณ ์
องค์ความรู้ที่ ๖ T-Technology  การใช้เทคโนโลยี 
องค์ความรู้ที่ ๗ Y- Young Blood   สืบสาน รักษา ต่อยอด 
องค์ความรู้ที่ ๘ S- Service Mind   การบริการด้วยใจ 

เมื่อรวมองค์ความรู้ทั้ง ๘ ประการ ประกอบเข้าด้วยกันเป็นตัวแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ คือ REALITYS หมายถึง ความจริงแท้อันเป็น
คุณค่าทางการท่องเที่ยวของชุมชน ให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือท าความเข้าใจในคุณค่า



๓๒๒ 

 

ทางสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้งโดยผ่านประสบการณ์ตรง
ร่วมกับเจ้าของพ้ืนที่หรือเจ้าของวัฒนธรรม ก็จะเป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าจากการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ให้มีความยั่งยืนต่อไป 

๔.๕ องค์ความรู้จากการวิจัย 

การศึกษาวิจัย “การพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ใน
จังหวัดนครสวรรค์” ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยเป็น ๔ ระยะ โดยในระยะที่ ๑ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร
ด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักธรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาปัจจัยเชิง
สาเหตุการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ และน ามาพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย จากผล
ของการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จึงน าไปสู่การวิจัยในระยะท่ี ๒ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณจากการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ๕ หมู่บ้าน ใน ๔ อ าเภอของจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย 
อ าเภอตากฟ้า อ าเภอโกรกพระ อ าเภอตาคลี และอ าเภอเก้าเลี้ยว จ านวน ๕๐๐ ชุด แล้วน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงบรรยาย สถิติเชิงสรุปอ้างอิงและการวิเคราะห์
สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรมลิสเรล (SEM) เพ่ือน าผลที่ได้มาการสังเคราะห์ตัวแบบจ าลองการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ ในการวิจัยระยะที่ ๓ ช่วงที่ ๑ เพ่ือ
วิเคราะห์ตัวแบบจ าลองกับบริบทของจังหวัดนครสวรรค์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน ๒๗ รูป/คน และวิเคราะห์ SWOT Analysis กลุ่มตัวอย่าง ๕ หมู่บ้าน เพ่ือน าผลที่ได้มา
สังเคราะห์และพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ (ฉบับ
ร่าง) ในช่วงที่ ๒ และยืนยันตัวแบบตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
นครสวรรค์ (ฉบับร่าง) โดยการสนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๘ รูป/คน และวิเคราะห์ SWOT 
Analysis และ TOWS Matrix เพ่ือวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ (ฉบับสมบูรณ์) ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
ดังนี้ 
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ภาพที่ ๔.๙  องค์ความรู้จากการวิจัย 

การจดัการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ 

การมีส่วนร่วม 

1. ร่วมท ำ  
2. ร่วมรับผลประโยชน์ 
3. ร่วมวำงแผน  
4. ร่วมคิด 

ทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว 

1. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
2. กิจกรรม 
3. สิ่งดึงดูดใจ  
4. พื้นท่ี 

การตลาด 

1. ช่องทำงกำรสื่อสำร  
2. เครือข่ำย 
3. กำรประชำสัมพันธ์  
 

1. เช่ือมั่นต่อสิ่งท่ีท ำ  
2. มีควำมเพียร ควำมมุ่งมั่นทุ่มเท 
3. มีใจจดจ่อ และรับผิดชอบ  
4. กำรทบทวนในสิ่งท่ีได้คิด ได้ท ำมำ 

การบริหารจัดการตามหลัก
อิทธิบาท 4 

การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน
เชิงสร้างสรรค์ 

1. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม  
2. กำรมีประสบกำรณ์ตรงในพื้นท่ี 
3. ช่ืนชมและเข้ำใจจิตวิญญำณของพื้นท่ี  
4. เรียนรู้สิ่งใหม่ 

R 
แลกเปลี่ยน...เรียนรู้ 

1. กำรมสี่วนร่วมในกำรวำงแผน 
2. กำรจัดกำรพื้นทีท่่องเที่ยว 
3. กำรจัดกำรด้ำนกำรสื่อสำร 
4. กำรมีใจจดจอ่ และรบัผิดชอบต่องำนที่

ท ำ (อิทธิบำท 4) 
5. กำรเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

(อัตถจริยำ) 
6. กำรระดมสมองของคณะกรรมกำร

ชุมชน 
7. กำรพัฒนำศักยภำพของคนในชุมชนใน

เรื่องกำรท่องเที่ยว 
8. กำรเสรมิสร้ำงกำรมสี่วนร่วมของคนใน

ชุมชนในกำรจัดกำรท่องเที่ยวกำรสร้ำง
เครือข่ำยกำรจัดกำรท่องเที่ยว 

 

E 
ร่วมท า...รู้จัก 

1. กำรสนบัสนุนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม
ในกำรคิด  

2. กำรสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
3. กำรเป็นเจ้ำบ้ำนที่ดี  
4. กิจกรรมที่น ำเสนอต้องมีกำร

ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงชุมชนกบั
นักท่องเที่ยว  

5. กิจกรรมที่น ำเสนอต้องอยู่บนพื้นฐำน
ของทุนชุมชนท้องถ่ิน  

6. กำรท ำงำนร่วมกันด้วยควำมสำมัคคี 
และยึดฐำนประโยชน์ของชุมชนเป็น
หลัก (สำรำณียธรรม) 

7. กำรสร้ำงเสนห่์ให้ชุมชนท่องเที่ยวด้วย 
5S 

 

A 
ตระหนัก...คุณค่า 

1. กำรจัดกำรพื้นทีท่่องเที่ยว  
2. กำรประชำสัมพันธ์  
3. กำรสร้ำงจิตส ำนึกให้เกิดควำมภูมิใจ 

และตระหนักในคุณค่ำของทรัพยำกร
กำรท่องเที่ยว  

4. กำรสร้ำงกจิกรรมทำงกำรทอ่งเที่ยว
ต้องเริ่มจำกฐำนของชุมชน เป็นกำร
พัฒนำจำกเบือ้งล่ำงสูเ่บือ้งบน  

5. เปิดโอกำสให้ชำวบ้ำนในทอ้งถ่ิน
ตัดสินใจในกจิกรรมต่ำง ๆ ทีม่ี
ผลกระทบต่อคนในชุมชน  

6. กิจกรรมที่น ำเสนอไม่ใช่กิจกรรมทีเ่น้น
คุณค่ำของชุมชน และไม่เปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตของชุมชน  

7. กำรสร้ำง และพัฒนำผู้น ำ (ทุติยปำปณิ
กธรรม) 

L 
พัฒนา...สร้างสรรค์ 

1. กำรจัดกจิกรรม  
2. นักท่องเที่ยวสำมำรถทดลองท ำสินค้ำ 

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้  
3. ชุมชนจะต้องมกีำรพฒันำผลิตภัณฑ์มี

ควำมเช่ือมโยงกบัอัตลกัษณ์ วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมของชุมชน 

4. นักท่องเที่ยวสำมำรถมสี่วนร่วมในกำร
ออกแบบสินค้ำ ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
เองได้  

5. กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
นักท่องเที่ยวและชุมชน  

6. ชุมชนต้องให้ควำมส ำคัญกบัควำม
ผูกพันของนกัท่องเที่ยว กับชุมชน 

 



๓๒๔ 

 

จากภาพที่ ๔.๔๔ องค์ความรู้จากการวิจัย คือ REALITYS หมายถึง ความจริงแท้อันเป็น
คุณค่าทางการท่องเที่ยวของชุมชน ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือท าความ
เข้าใจในคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้งโดยผ่าน
ประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของพ้ืนที่หรือเจ้าของวัฒนธรรม อันเป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าจาก
การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ให้มีความยั่งยืน ประกอบด้วย  

ส่วนที่ ๑ แปดเหลี่ยม คือ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
นครสวรรค์ มีองค์ประกอบ ๘ ด้าน อันจะน าไปสู่กระบวนการจัดการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรม 

ส่วนที่ ๒ ห้าเหลี่ยม คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ ๕ กลุ่มคน ประกอบด้วย  

๑. ชุมชน คือ เจ้าของบ้าน ผู้จัดการ และผู้ปกป้องทุนของชุมชน มรดก
ทางธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่การท่องเที่ยวไม่สามารถท าลาย
ได้  

๒. เครือข่าย/ผู้ประกอบการ คือ ผู้ส่งเสริมบริการท่องเที่ยวที่บริหาร
จัดการโดยชุมชนท้องถิ่น และสรรหาตลาดนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม
ให้กับกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน 

๓. ภาครัฐ คือ ผู้ส่งเสริม ประสาน และสนับสนุนเพื่อเชื่อมโยงโอกาส และ
เสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว 

๔. นักท่องเที่ยว คือ ผู้อุดหนุนบริการท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดยชุมชน
ท้องถิ่น 

๕. สื่อมวลชน คือ ผู้ให้ข้อมูลเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สาธารณชนมี
ความเข้าใจทางเลือกของการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่นมากข้ึน 

ส่วนที่ ๓ ศักยภาพ ๓ ด้าน ๘ องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ส าคัญที่แต่ละชุมชน
ควรจะมีในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ประกอบด้วย 

  ด้านที่ ๑ ศักยภาพด้านพื้นที่ คือ ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานต่อกันมา คนชุมชนต้องรู้จักรักและหวงแหน เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรชุมชนของตน สามารถน ามาจัดการได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ทั้งนี้ชุมชนต้องมีความพร้อมใน
การเรียนรู้ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องแนวคิดพ้ืนฐานทางด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ
การจัดการในพ้ืนที่ได้ด้วย ประกอบด้วย REAL 



๓๒๕ 

 

องค์ประกอบที่ ๑ R-Reciprocating แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การ
จัดการท่องเที่ยวที่เริ่มต้นจากคนชุมชนท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในการประชุมระดมสมอง การวางแผน 
ติดตาม ประเมินผลในการจัดการท่องเที่ยว การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก ขณะเดียวกันยังพบว่า 
การเสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม, การระดมสมองท าเป็นแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน , 
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว และการสร้างเครือข่ายการจัดการ
ท่องเที่ยวเพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้จะท าให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบที่ ๒ E-Experiencing ร่วมท ารู้จัก คือ การจัดการ
ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นได้โดยสมาชิกชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง และ
เอกลักษณ์ของชุมชน และยังค้นพบว่าการเป็นเจ้าบ้านที่ดี กิจกรรมที่น าเสนอต้องมีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยว ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของทุนชุมชนท้องถิ่น การท างานร่วมกันด้วยความ
สามัคคี และยึดฐานประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก (สาราณียธรรม) การสร้างเสน่ห์ให้ชุมชนท่อง เที่ยว
ด้วย ๕S จะท าให้การร่วมท ารู้จักในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ประสบผลส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบท่ี ๓ A-Appreciating ตระหนักคุณค่า คือ การจัดการ
ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นได้โดยคนชุมชนมีความภูมิใจ และตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยว  
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวต้องเริ่มจากฐานของชุมชนเน้นคุณค่า และไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน 
รวมถึงการสร้าง และพัฒนาผู้น า จะท าให้การตระหนักคุณค่าในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบที่ ๔ L-Lifelong Learning พัฒนาสร้างสรรค์ คือ 
การจัดการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นได้โดยคนชุมชนมีความภูมิใจ และตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว กิจกรรมทางการท่องเที่ยวต้องเริ่มจากฐานของชุมชนเน้นคุณค่า และไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของชุมชน รวมถึงการสร้าง และพัฒนาผู้น า จะท าให้การพัฒนาสร้างสรรค์ในการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

  ด้านที่ ๒ ศักยภาพด้านการจัดการ คือ ชุมชนจะต้องมีผู้น าที่เป็นที่ยอมรับ
มีความคิด มีวิสัยทัศน์ความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต้องมีความพร้อมในการประสานงาน
และต้องร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว โดยร่วมกันก าหนดเป้าหมายหรือทิศทางการ
ท่องเที่ยว ประกอบด้วย IT 



๓๒๖ 

 

องค์ประกอบที่  ๕ I- Image สร้างภาพลักษณ์  คือ การจัดการ
ท่องเที่ยวที่เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ชุมชน ก าหนดแผนที่ทิศทางการท่องเที่ยวและการสร้างตัวชี้วัด
ของตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพ่ือก าหนดภาพของชุมชนที่ต้องการสื่อ
ให้กับนักท่องเที่ยว 

องค์ประกอบท่ี ๖ T-Technology การใช้เทคโนโลยี คือ การจัดการ
ท่องเที่ยวที่ต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบ
วิธี กระบวนการและสารสนเทศมาส่งเสริม สนับสนุน และขยายช่องทางการตลาดเพ่ือการสื่อสาร
ระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยว 

  ด้านที่  ๓ ศักยภาพด้านคน  คือ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ต้องเริ่มที่คนชุมชนต้องรู้จักวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนเองให้ดีเพ่ือความพร้อมในการบอกเล่า
ข้อมูลและคนชุมชนต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้มีความสามัคคี ท างานร่วมกันได้ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญ
ที่สุดของชุมชน เนื่องจากชุมชนจะต้องมีการร่วมกันคิดวางแผน ด าเนินการ ประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการท างาน เนื่องจากการท่องเที่ยวชุมชนเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคนชุมชน 
ประกอบด้วย YS 

องค์ประกอบท่ี ๗ Y-Young Blood การสืบสาน รักษา และต่อยอด 
คือ การจัดการองค์ความรู้ทางการท่องเที่ยว ภูมิปัญญา อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชนผ่านการ
ค้นหา จัดเก็บ ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อรักษา กระตุ้นการตระหนักรู้ และพัฒนาต่อยอดใน
การขยายผลการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่อ่ืน ๆ 

องค์ประกอบที่ ๘ S- Service Mind การบริการด้วยใจ คือ การ
บริการของผู้ต้นคิด ผู้น า และผู้ท าด้วยจิตส านึก จิตสาธารณะ และจิตอาสาในการร่วมมือของชุมชน 
และเครือข่ายการท่องเที่ยวด้วยการระเบิดจากภายใน ผ่านกระบวนการคิดท่ีมีโลกทัศน์ มโนทัศน์ และ
วิสัยทัศน์ของคนชุมชน 

การจะน าตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในเชิงพ้ืนที่ จ าเป็นจะต้องมีการประเมินสภาพแวดล้อมโดยการ
วิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง ข้อจ ากัด อุปสรรค และโอกาสแล้วจึงน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ใน
รูปแบบความสัมพันธ์แบบเมตริกซ์เพ่ือก าหนดออกมาเป็นกลยุทธ์ ๔ ร ประกอบด้วย รุก รับ รอ และ
รา ดังนั้นแล้วผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ใน
จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ 



๓๒๗ 

 

๑. กลยุทธ์เชิงรุก (เร่ง รุก บุกเร็ว) เป็นการส่งเสริมและพัฒนาจุดแข็งซึ่งได้จากการน าจุด
แข็งกับโอกาส (SO) เป็นแนวทางการพัฒนาที่ได้น าจุดแข็งการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์มาแสวง ประโยชน์จากโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ภายนอก ดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.๒๑ กลยุทธ์เชิงรุก (เร่ง รุก บุกเร็ว) (SO) 
 

จุดแข็ง โอกาส แนวทางการพัฒนา 
๑. มีความโดดเด่นทางทรัพยากรการ

ท่องเที่ยว 
๒. มีผู้น าทีส่ามารถสร้างศรัทธาและ

ประสานความร่วมมือของคนชุมชน 
๓. การมีส่วนร่วมของคนชุมชนในการ

จัดการท่องเที่ยว 
๔. มีปราชญ์หรือผู้มีความรู้และทักษะ

ในเร่ืองต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

๑. รัฐบาลมีนโยบายผลักดันแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ ๆ และจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
เมืองรองอย่างต่อเนื่อง 

๒. มีการก าหนดโซนของการ
ท่องเที่ยวเพื่อวางแผนการ
ท่องเที่ยวและก าหนดกิจกรรม
การท่องเที่ยวตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว 

๓. จังหวัดนครสวรรค์เป็นประตสูู่
ภาคเหนือ ท าให้การเดินทาง
ส่วนใหญ่จะต้องผา่นจงัหวัด
นครสวรรค์ 

๔. วิสัยทัศน์จังหวัดนครสวรรค์ที่
ให้ความส าคัญกับการเปน็เมือง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ธรรมชาต ิ

๕. นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสนใจ
การท่องเที่ยวที่สร้าง
ประสบการณ์มากข้ึน และการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชงิ
สร้างสรรค์สามารถตอบโจทย์
นักท่องเที่ยวได ้

๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
นครสวรรค์ให้มีมาตรฐาน 

๒. ส่งเสริมการจัดประชุมเครือข่าย 
แบบประชุมสัญจร เพื่อสร้าง
ความร่วมมือ และความ
ช่วยเหลือระหว่างชุมชน
ท่องเที่ยว 

๓. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ผา่นเจ้าของ
ชุมชน และไม่เปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของคนชุมชน รวมถึงสรา้ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ชุมชนกบันักท่องเที่ยว 

๔. สร้างมูลค่าเพิ่มให้การท่องเที่ยว
ชุมชน โดยการตลาด 
ประชาสัมพนัธ์ และการ
ยกระดับสินคา้และบริการของ
ชุมชน 

๕. สนับสนุนการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ ๕ เส้า ระหว่าง
ชุมชน เครือข่าย/
ผู้ประกอบการ, ภาครัฐ
นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชนให้ 

๕. มีคณะกรรมการชุมชนในการท างาน
เพื่อจัดการด้านการท่องเที่ยว 

๖. มีการเชื่อมโยงเส้นทางการทอ่งเที่ยว
ภายชุมชน ระหว่างชุมชน และใน
พื้นที่ใกล้เคียง 

๗. กิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้าง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในวิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

๘. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่าง
คนชุมชนและนักท่องเที่ยว 

๙. มีการแนะน าและชี้แจงการปฏิบัติ
ตนตามกฎ-กติกาของชุมชนกับ
นักท่องเที่ยวก่อนเยี่ยมชมชุมชน 



๓๒๘ 

 

ตารางที่ ๔.๒๑ กลยุทธ์เชิงรุก (เร่ง รุก บุกเร็ว) (SO) (ต่อ) 
 

จุดแข็ง โอกาส แนวทางการพัฒนา 

๑๐. ชุมชนมีความพร้อมในการ
พัฒนาโดยความร่วมมือจาก
คนชุมชนในการประชุม
ร่วมมือ ร่วมใจในการจัด
กิจกรรมชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอ 

๑๑. การด ารงตนเป็นเจา้บา้นทีด่ี
ของคนชุมชน 

๑๒. ชุมชนมีเอกลักษณ์ และการ
สร้างเสน่ห์ของชุมชนในการ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว 

๑๓. ชุมชนมีการพฒันาผลิตภัณฑ์
ต่อยอดจากของดีชุมชนเพื่อ
สร้างจุดเด่น และกระจาย
รายได้ให้แก่คนชุมชน 

๑๔. คนชุมชนตระหนักในคุณคา่ 
และรักษาสบืทอดภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษ 

๑๕. กิจกรรมการท่องเที่ยวที่จัด
ขึน้ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชุมชน 

๑๖. ความสามัคคี และการยึด
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นทีต่ั้ง 

๑๗. เครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างภาคส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคมใน
การจัดการท่องเที่ยวของชุมชน 

๑๘. ความหลากหลายทางการ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยว 

๖. ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้ให้
ความส าคัญในการเข้าร่วม
กิจกรรมแสดงสินค้า ใน
สถานที่ตา่ง ๆ เพิ่มมากข้ึนทั้ง
ในจังหวัด ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนกลาง 

๗. สื่อสังคมออนไลน์ หรือ 
Online Social Media เป็น
สื่อที่มีบทบาทในการตัดสนิใจ
ซื้อของนักท่องเที่ยวมากข้ึน 
เพราะสามารถเห็นข้อมูลได้
ค่อนข้างมาก ชุมชนในฐานะ
เป็นผู้จัดการท่องเที่ยวก็
สามารถน าการ Review นั้น
ไปพฒันาและปรับปรุงงานของ
กลุ่มได้ นอกจากนีชุ้มชนยังใช้
เป็นช่องทางในการเผยแพร่
กิจกรรมท่องเที่ยวของกลุ่มสู่
นักท่องเที่ยวได้ด้วย 

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทอ่งเที่ยว  

๖. สนับสนุนกิจกรรมชุมชนที่กอ่ให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างคนชุมชน 
รวมถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการ 

ตระหนักในคุณค่าของชุมชนท่องเที่ยว 

๗. เพิ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวในจังหวัด
ใกล้เคียง และจัดท าเสน้ทางเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวเผยแพร่ทางออนไลน ์

 



๓๒๙ 

 

๒. กลยุทธ์เชิงรับ (ตั้ง รับ ปรับแก้ไข) (WO) เป็นแนวทางที่ชุมชนมุ่งเน้นปรับปรุงแก้ไข
ข้อจ ากัดของตนเพ่ือฉกฉวยประโยชน์จากโอกาส และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.๒๒ กลยุทธ์เชิงรับ (ตั้ง รับ ปรับแก้ไข) (WO) 
 

ข้อจ ากัด โอกาส แนวทางการพัฒนา 

๑. การพัฒนาฐานการเรียนรู้ยังขาด
ความทันสมัยขาดการปรับเปลี่ยน 
หรือการเพิ่มฐานการเรียนรู้ที่มีความ
สอดคล้องกับยุคปัจจบุัน 

๒. คนชุมชนบางส่วนยังมีการไมป่ฏิบัติ
ตามกฎ กติกา ข้อตกลงของชุมชน  

๓. ขาดการวางแผนที่เป็นรปูธรรมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่
ตามมาจากการจัดการท่องเที่ยว 

๔. ขาดการเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และการปลูกจิตส านึกให้คน
ชุมชนในการร่วมมือร่วมใจพัฒนา
ชุมชนไปในทิศทางเดียวกัน 

๕. บทบาทหน้าที่การท างานของ
คณะกรรมการ การสร้างความเข้าใจ
ในแนวทางการจัดการท่องเที่ยว 

๖. การน าเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ใน
การจัดการท่องเที่ยว 

๗. ป้ายบอกทางเส้นทางการท่องเที่ยว 
และการเชื่อมโยงไม่เพียงพอ 

๘. บุคลากรทางการท่องเที่ยวไม่เพียงพอ 
๙. ขาดความต่อเนื่องของกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว 

 

๑. รัฐบาลมีนโยบายผลักดันแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ ๆ และจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
เมืองรองอย่างต่อเนื่อง 

๒. มีการก าหนดโซนของการ
ท่องเที่ยวเพื่อวางแผนการ
ท่องเที่ยวและก าหนดกิจกรรม
การท่องเที่ยวตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว 

๓. จังหวัดนครสวรรค์เป็นประตสูู่
ภาคเหนือ ท าให้การเดินทาง
ส่วนใหญ่จะต้องผา่นจงัหวัด
นครสวรรค์ 

๔. วิสัยทัศน์จังหวัดนครสวรรค์ที่
ให้ความส าคัญกับการเปน็เมือง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ธรรมชาต ิ

๕. นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสนใจ
การท่องเที่ยวที่สร้าง
ประสบการณ์มากข้ึน และการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชงิ
สร้างสรรค์สามารถตอบโจทย์
นักท่องเที่ยวได ้

 

๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการท่องเที่ยวชุมชนและ
สมาชิกเครือข่ายให้มีทักษะ 
และความช านาญเฉพาะด้าน 

๒. พัฒนาระบบสารสนเทศ และ
การสื่อสารทั้งออนไลน์ และ
ออฟไลน์เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การจัดการท่องเที่ยว 

๓. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
โครงสร้างพืน้ฐาน และสิ่ง
อ านวยความสะดวกทางการ
ท่องเที่ยว 

๔. ปรับปรุงกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากร
ชุมชนและต่อยอดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีความ
สอดคล้องกับยุคสมัย 

๕. จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ในการ
ดูแล รักษา และปรับปรุง
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

๖. สร้างความรู้ความเข้าใจกับ
คนชุมชนเก่ียวกับองค์ความรู้
ด้านการท่องเที่ยว และการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
โดยชุมชน ให้ทราบถึง  



๓๓๐ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๒ กลยุทธ์เชิงรับ (ตั้ง รับ ปรับแก้ไข) (WO) (ต่อ) 
 

ข้อจ ากัด โอกาส แนวทางการพัฒนา 
๑๐. ทรัพยากรท่องเที่ยวบางแหง่

ไม่ได้รับการอนุรักษ์และ
พัฒนาจึงมีความเสื่อมโทรม
ไปตามกาลเวลา 

๑๑. ขาดการบริการน าเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวซึ่งต้องใช้ผู้รู้
ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
หรือผู้มีความรู้เฉพาะเก่ียวกับ
โบราณสถาน และ
โบราณวัตถุในพื้นที่ 

๑๒. การมีส่วนร่วมชุมชนยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของแหล่ง
ท่องเที่ยว  

๑๓. ป้ายสื่อความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยว ขาดการอธิบาย
ความหมาย และการเล่าเร่ือง 

๑๔. ขาดการเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และการปลูก
จิตส านึกให้คนชุมชนในการ
ร่วมมือร่วมใจพัฒนาชุมชนไป
ในทิศทางเดียวกนั 

๑๕. สิ่งอ านวยความสะดวกที่มาก
เกินไปจะท าให้การท่องเที่ยว
โดยชุมชนขาดเสน่ห์ดึงดูดใจ 

๖. ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้ให้
ความส าคัญในการเข้าร่วม
กิจกรรมแสดงสินค้า ใน
สถานที่ตา่ง ๆ เพิ่มมากข้ึนทั้ง
ในจังหวัด ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนกลาง 

๗. สื่อสังคมออนไลน์ หรือ 
Online Social media เป็น
สื่อที่มีบทบาทในการตัดสนิใจ
ซื้อของนักท่องเที่ยวมากข้ึน 
เพราะสามารถเห็นข้อมูลได้
ค่อนข้างมาก ชุมชนในฐานะ
เป็นผู้จัดการท่องเที่ยวก็
สามารถน าการ Review นั้น
ไปพฒันาและปรับปรุงงานของ
กลุ่มได้ นอกจากนีชุ้มชนยังใช้
เป็นช่องทางในการเผยแพร่
กิจกรรมท่องเที่ยวของกลุ่มสู่
นักท่องเที่ยวได้ด้วย 

   หลักการข้ันพื้นฐาน วิธีการ ประโยชน์
ของการพัฒนาและยกระดับการ
ท่องเที่ยวชุมชน 

๗. สร้างความรู้ความเข้าใจในกฎ กติกา 
ระบบ และแนวทางการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่
ได้รับความเห็นชอบร่วมกัน พรอ้มทั้ง
เผยแพร่ให้คนชุมชนรับทราบ และ
เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็น
เจ้าบ้านที่ด ี

 

 



๓๓๑ 

 

๓. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (รั้ง รอ ขอจังหวะ) (ST) เป็นแนวทางการพัฒนาที่ชุมชนใช้จุดแข็ง
มาลดทอนอิทธิพลของภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.๒๓ กลยุทธ์เชิงป้องกัน (รั้ง รอ ขอจังหวะ) (ST) 
จุดแข็ง อุปสรรค แนวทางการพัฒนา 

๑. มีความโดดเด่นทางทรัพยากรการท่องเที่ยว 
๒. มีผู้น าทีส่ามารถสร้างศรัทธาและประสาน

ความร่วมมือของคนชุมชน 
๓. การมีส่วนร่วมของคนชุมชนในการจัดการ

ท่องเที่ยว 
๔. มีปราชญ์หรือผู้มีความรู้และทักษะในเร่ือง

ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
๕. มีคณะกรรมการชุมชนในการท างานเพื่อ

จัดการด้านการท่องเที่ยว 
๖. มีการเชื่อมโยงเส้นทางการทอ่งเที่ยวภาย

ชุมชน ระหว่างชุมชน และในพืน้ที่ใกล้เคียง 
๗. กิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
วิถีชีวิต และวฒันธรรมที่แตกตา่ง 

๘. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างคน
ชุมชนและนักท่องเที่ยว 

๙. มีการแนะน าและชี้แจงการปฏิบัติตนตาม
กฎ-กติกาของชุมชนกับนักท่องเที่ยวก่อน
เยี่ยมชมชุมชน 

๑๐. ชุมชนมีความพร้อมในการพัฒนาโดย
ความร่วมมือจากคนชุมชนในการประชุม
ร่วมมือ ร่วมใจในการจัดกิจกรรมชุมชน
อย่างสม่ าเสมอ 

๑๑. การด ารงตนเป็นเจา้บา้นทีด่ีของคน
ชุมชน 

๑๒. ชุมชนมีเอกลักษณ์ และการสร้างเสน่ห์ของ
ชุมชนในการดึงดูดนักท่องเที่ยว 

 

๑. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าส่งผล
ให้ก าลังซื้อของนักท่องเที่ยว
ลดลง    

๒. การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์มีข้อจ ากัดในการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของ
นักท่องเที่ยว 

๓. ความสนใจในการท่องเที่ยวมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
รวดเร็ว 

๔. นโยบายการท่องเที่ยวขาด
การต่อเนื่องเมื่อเกิดการ
ปรับเปลี่ยนผูบ้ริหารระดับ
นโยบายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๕. นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมและ
ความต้องการการท่องเที่ยวที่
หลากหลายรูปแบบ 

๖. งบประมาณการสนบัสนุน
กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนมี
น้อยและไม่ต่อเนื่อง 

๗. ความช่วยเหลือจากภาครัฐมี
ลักษณะจากบนลงลา่ง ไมไ่ด้
เกิดจากความต้องการของ
ชุมชนอยา่งแท้จริง 

๘. ข้อกฎหมายไม่เอ้ืออ านวยต่อ
การท่องเที่ยว 

๑. ส่งเสริมศักยภาพและ
ความสามารถของ
คณะกรรมการชุมชน 

๒. ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

๓. ส่งเสริมและพัฒนาการมี
ส่วนร่วมโดยให้คนชุมชน
เข้ามีร่วมด าเนินกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

๔. จัดหาและประสาน
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพื่อหาทุนในการ
ด าเนินงานท่องเที่ยวของ
ชุมชน 

๕. พัฒนารูปแบบและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์  

 



๓๓๒ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๓ กลยุทธ์เชิงป้องกัน (รั้ง รอ ขอจังหวะ) (ST) (ต่อ) 
 

จุดแข็ง อุปสรรค แนวทางการพัฒนา 
๑๓. ชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ต่อยอดจากของดีชุมชนเพื่อ
สร้างจุดเด่น และกระจาย
รายได้ให้แก่คนชุมชน 

๑๔. คนชุมชนตระหนักในคุณค่า 
และรักษาสืบทอดภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษ 

๑๕. กิจกรรมการท่องเที่ยวที่จัด
ขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชุมชน 

๑๖. ความสามัคคี และการยึด
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง 

๑๗ .  เครื อข่ า ยความร่ ว มมื อ
ระหว่างภาคส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคมใน
การจัดการท่องเที่ยวของ
ชุมชน 

๑๘. ความหลากหลายทางการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

  

 

 

 

 

 

 

 



๓๓๓ 

 

๔. กลยุทธ์หลีกเลี่ยง (เลิก รา หาแผนใหม่) (WT) การคิดอิสระนอกกรอบ SWOT เป็น
แนวทางการพัฒนาที่พยายามลดจุดอ่อนภายชุมชน ขณะเดียวกันก็พยายามหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นภัยคุกคาม ดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.๒๔ กลยุทธ์หลีกเลี่ยง (เลิก รา หาแผนใหม่) (WT) 
 

ข้อจ ากัด อุปสรรค แนวทางการพัฒนา 

๑. การพัฒนาฐานการเรียนรู้ยังขาด
ความทันสมัยขาดการปรับเปลี่ยน 
หรือการเพิ่มฐานการเรียนรู้ที่ มี
ความสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน 

๒. คนชุมชนบางส่วนยังมีการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา ข้อตกลงของชุมชน 

๓. ขาดการวางแผนที่เป็นรูปธรรมใน
การจั ดกา รสิ่ ง แ วดล้ อม  และ
ผลกระทบที่ตามมาจากการจัดการ
ท่องเที่ยว 

๔. ขาดการเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และการปลูกจิตส านึกให้คน
ชุมชนในการร่วมมือร่วมใจพัฒนา
ชุมชนไปในทิศทางเดียวกัน 

๕. บทบาทหน้าที่การท างานของ
คณะกรรมการ การสร้างความ
เข้าใจในแนวทางการจัดการ
ท่องเที่ยว 

๖. การน าเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้
ในการจัดการท่องเที่ยว 

๗. ป้ายบอกทางเส้นทางการท่องเที่ยว 
และการเชื่อมโยงไม่เพียงพอ 

๘. บุคลากรทางการท่องเที่ยวไม่
เพียงพอ 

๑. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าส่งผลให้
ก าลังซื้อของนักท่องเที่ยวลดลง    

๒. การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์มีข้อจ ากัดในการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของ
นักท่องเที่ยว 

๓. ความสนใจในการท่องเที่ยวมี
แนวโน้มการเปลี่ ยนแปลง
รวดเร็ว 

๔. นโยบายการท่องเที่ยวขาดการ
ต่อเนื่องเมื่อเกิดการ
ปรับเปลี่ยนผูบ้ริหารระดับ
นโยบายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๕. นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมและ
ความต้องการการท่องเที่ยวที่
หลากหลายรูปแบบ 

๖.  งบประมาณการสนับสนุน
กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนมีน้อย
และไม่ต่อเนื่อง 

๗. ความช่วยเหลือจากภาครัฐมี
ลักษณะจากบนลงล่าง ไม่ได้
เกิดจากความต้องการของ
ชุมชนอย่างแท้จริง 

๘. ข้อกฎหมายไม่เอ้ืออ านวยต่อ
การท่องเที่ยว 

๑. พัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ พร้อมทั้ง
เชื่อมโยงให้เกิดการรวมกลุ่ม 

๒. สร้างมาตรการที่เข้มงวดใน
กา รควบคุ ม ก า รจั ดกา ร
ท่ อง เที่ ย ว โดยชุมชนเชิ ง
สร้ า งสรรค์  เพื่ อป้ องกัน
ปัญหาความขัดแย้งชุมชน 

๓. พัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ผู้ประกอบการกับคนชุมชน 
เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และสร้าง
ความต่อเนื่องของกิจกรรม
ท่องเที่ยว 

๔. พัฒนาความรู้และการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการ
ท่องเที่ยว 



๓๓๔ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๔ กลยุทธ์หลีกเลี่ยง (เลิก รา หาแผนใหม่) (WT) (ต่อ) 
 

ข้อจ ากัด อุปสรรค แนวทางการพัฒนา 
๙. ขาดความต่อเนื่องของกิจกรรม

การท่องเที่ยว 
๑๐. ทรัพยากรท่องเที่ยวบางแห่ง

ไม่ ไ ด้ รั บ การอนุ รั กษ์ และ
พัฒนาจึงมีความเสื่อมโทรม
ไปตามกาลเวลา 

๑๑. ขาดการบริการน าเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวซึ่งต้องใช้ผู้รู้
ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
หรือผู้มีความรู้เฉพาะเก่ียวกับ
โบราณสถาน และ
โบราณวัตถุในพื้นที่ 

๑๒. การมีส่วนร่วมชุมชนยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

๑๓. ป้ายสื่อความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยว ขาดการอธิบาย
ความหมาย และการเล่าเร่ือง 

๑๔. ขาดการเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และการปลูก
จิตส านึกให้คนชุมชนในการ
ร่วมมือร่วมใจพัฒนาชุมชนไป
ในทิศทางเดียวกัน 

๑๕. สิ่งอ านวยความสะดวกที่มาก
เกินไปจะท าให้การท่องเที่ยว
โดยชุมชนขาดเสน่ห์ดึงดูดใจ 

  

 



๓๓๕ 

 

ผลจากการวิเคราะห์ TOWS Matrix เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา ผู้วิจัยขอสรุปวิเคราะห์
เพ่ือให้เห็นตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ที่จะน าไปสู่การเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนเพ่ือให้การจัดการท่องเที่ยวเกิดการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ และรอบด้าน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓๖ 

 

ภาพที่ ๔.๑๐  ตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง  
                               สรา้งสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ (ฉบับสมบูรณ์) 
 
 



๓๓๗ 

 

ตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์  CCBT-
NSN = REALITYS หมายถึง ความจริงแท้อันเป็นคุณค่าทางการท่องเที่ยวของชุมชน ที่เปิดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เ พ่ือท าความเข้าใจในคุณค่าทางสังคม วัฒนธร  รม และ
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้งโดยผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของพ้ืนที่หรือ
เจ้าของวัฒนธรรม อันเป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าจากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ให้มี
ความยั่งยืน ประกอบด้วย  

ส่วนที่ ๑ แปดเหลี่ยม คือ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจั งหวัด
นครสวรรค์ มีองค์ประกอบ ๘ ด้าน เป็นมรรค ๘ อันจะน าไปสู่กระบวนการจัดการท่องเที่ยวที่เป็น
รูปธรรม 

ส่วนที่ ๒ ห้าเหลี่ยม คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ ๕ กลุ่มคน ประกอบด้วย  

๑. ชุมชน คือ เจ้าของบ้าน ผู้จัดการ และผู้ปกป้องทุนของชุมชน มรดกทางธรรมชาติ 
วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่การท่องเที่ยวไม่สามารถท าลายได้  

๒. เครือข่าย/ผู้ประกอบการ คือ ผู้ส่งเสริมบริการท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดย
ชุมชนท้องถิ่น และสรรหาตลาดนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมให้กับกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน 

๓. ภาครัฐ คือ ผู้ส่งเสริม ประสาน และสนับสนุนเพื่อเชื่อมโยงโอกาส และเสริมสร้าง
ศักยภาพให้ชุมชนสามารถได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว 

๔. นักท่องเที่ยว คือ ผู้อุดหนุนบริการท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดยชุมชนท้องถิ่น 
๕. สื่อมวลชน คือ ผู้ให้ข้อมูลเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สาธารณชนมีความ

เข้าใจทางเลือกของการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น 

ส่วนที่ ๓ ศักยภาพ ๓ ด้าน ๘ องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ส าคัญที่แต่ละชุมชนควร
จะมีในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ประกอบด้วย 

ด้านที่ ๑ ศักยภาพด้านพื้นที่ คือ ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานต่อกันมา คนชุมชนต้องรู้จักรักและหวงแหน เห็นคุณค่าของทรัพยากรชุมชน
ของตน สามารถน ามาจัดการได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ทั้งนี้ชุมชนต้องมีความพร้อมในการเรียนรู้
ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องแนวคิดพ้ืนฐานทางด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการจัดการ
ในพ้ืนที่ได้ด้วย ประกอบด้วย REAL 

องค์ประกอบที่ ๑ R-Reciprocating แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การจัดการ
ท่องเที่ยวที่เริ่มต้นจากคนชุมชนท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในการประชุมระดมสมอง การวางแผน ติดตาม 



๓๓๘ 

 

ประเมินผลในการจัดการท่องเที่ยว การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก ขณะเดียวกันยังพบว่า การ
เสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม, การระดมสมองท าเป็นแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน, การ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว และการสร้างเครือข่ายการจัดการ
ท่องเที่ยวเพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้จะท าให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้ 

๑.๑ การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
๑.๒ การจัดการพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
๑.๓ การจัดการด้านการสื่อสาร 
๑.๔ การมีใจจดจ่อ และรับผิดชอบต่องานที่ท า (อิทธิบาท ๔) 
๑.๕ การเสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม (อัตถจริยา) 
๑.๖ การระดมสมองของคณะกรรมการชุมชน 
๑.๗ การพัฒนาศักยภาพของคนชุมชนในเรื่องการท่องเที่ยว 
๑.๘ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว

การสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยว 
องค์ประกอบที่ ๒ E-Experiencing ร่วมท ารู้จัก คือ การจัดการท่องเที่ยวที่

เกิดข้ึนได้โดยสมาชิกชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง และเอกลักษณ์ของชุมชน 
และยังค้นพบว่าการเป็นเจ้าบ้านที่ดี กิจกรรมที่น าเสนอต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ
นักท่องเที่ยว ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของทุนชุมชนท้องถิ่น การท างานร่วมกันด้วยความสามัคคี และยึด
ฐานประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก (สาราณียธรรม) การสร้างเสน่ห์ให้ชุมชนท่องเที่ยวด้วย ๕S จะท าให้
การร่วมท ารู้จักในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
ประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้ 

๒.๑ การสนับสนุนให้คนชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด  
๒.๒ การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก  
๒.๓ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี  
๒.๔ กิจกรรมที่น า เสนอต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่ างชุมชนกับ

นักท่องเที่ยว  
๒.๕ กิจกรรมที่น าเสนอต้องอยู่บนพื้นฐานของทุนชุมชนท้องถิ่น  
๒.๖ การท างานร่วมกันด้วยความสามัคคี และยึดฐานประโยชน์ของชุมชน

เป็นหลัก (สาราณียธรรม) 
๒.๗ การสร้างเสน่ห์ให้ชุมชนท่องเที่ยวด้วย ๕S 



๓๓๙ 

 

องค์ประกอบท่ี ๓ A-Appreciating ตระหนักคุณค่า คือ การจัดการท่องเที่ยว
ที่เกิดขึ้นได้โดยคนชุมชนมีความภูมิใจ และตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยว กิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวต้องเริ่มจากฐานของชุมชนเน้นคุณค่า และไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึง
การสร้าง และพัฒนาผู้น า จะท าให้การตระหนักคุณค่าในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้ 

๓.๑ การจัดการพ้ืนที่ท่องเที่ยว  
๓.๒ การประชาสัมพันธ์  
๓.๓ การสร้างจิตส านึกให้เกิดความภูมิใจ และตระหนักในคุณค่าของ

ทรัพยากรการท่องเที่ยว  
๓.๔ การสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต้องเริ่มจากฐานของชุมชน เป็น

การพัฒนาจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน  
๓.๕ เปิดโอกาสให้ชาวบ้านในท้องถิ่นตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มี

ผลกระทบต่อคนชุมชน  
๓.๖ กิจกรรมที่น าเสนอไม่ใช่กิจกรรมที่เน้นคุณค่าของชุมชน และไม่

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชน  
๓.๗ การสร้าง และพัฒนาผู้น า (ทุติยปาปณิกธรรม) 

องค์ประกอบที่ ๔ L-Lifelong Learning พัฒนาสร้างสรรค์ คือ การจัดการ
ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นได้โดยคนชุมชนมีความภูมิใจ และตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยว 
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวต้องเริ่มจากฐานของชุมชนเน้นคุณค่า และไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน 
รวมถึงการสร้าง และพัฒนาผู้น า จะท าให้การพัฒนาสร้างสรรค์ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้ 

๔.๑ การจัดกิจกรรม  
๔.๒ นักท่องเที่ยวสามารถทดลองท าสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้  
๔.๓ ชุมชนจะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ วิถี

ชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน 
๔.๔ นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ของ

ชุมชนเองได้  
๔.๕ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน  
๔.๖ ชุมชนต้องให้ความส าคัญกับความผูกพันของนักท่องเที่ยว กับชุมชน 



๓๔๐ 

 

ด้านที่ ๒ ศักยภาพด้านการจัดการ คือ ชุมชนจะต้องมีผู้น าที่เป็นที่ยอมรับมี
ความคิด มีวิสัยทัศน์ความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต้องมีความพร้อมในการประสานงาน
และต้องร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว โดยร่วมกันก าหนดเป้าหมายหรือทิศทางการ
ท่องเที่ยว ประกอบด้วย IT 

องค์ประกอบที่ ๕ I-Image สร้างภาพลักษณ์ คือ การจัดการท่องเที่ยวที่
เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ชุมชน ก าหนดแผนที่ทิศทางการท่องเที่ยวและการสร้างตัวชี้วัดของตัวแบบ
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เ พ่ือก าหนดภาพของชุ มชนที่ต้องการสื่อให้กับ
นักท่องเที่ยว ประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้ 

๕.๑ การวิเคราะห์ชุมชน  
๕.๒ การสร้างแผนที่การท่องเที่ยวของชุมชน  
๕.๓ การสร้างตัวชี้วัดการจัดการท่องเที่ยว 

องค์ประกอบที่  ๖ T-Technology การใช้เทคโนโลยี  คือ การจัดการ
ท่องเที่ยวที่ต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบ
วิธี กระบวนการและสารสนเทศมาส่งเสริม สนับสนุน และขยายช่องทางการตลาดเพ่ือการสื่อสาร
ระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้ 

๖.๑ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นฐานข้อมูลเพ่ือการ
เรียนรู้ของชุมชน และนักท่องเที่ยว  

๖.๒ ส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ และออฟไลน์ในด้านการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์  

๖.๓ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริการการท่องเที่ยว และสนับสนุน
องค์ความรู้ และเครื่องมือแก่ชุมชน 

ด้านที่ ๓ ศักยภาพด้านคน คือ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ต้อง
เริ่มที่คนชุมชนต้องรู้จักวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนเองให้ดีเพ่ือความพร้อมในการบอกเล่าข้อมูลและคน
ชุมชนต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้มีความสามัคคี ท างานร่วมกันได้ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญที่สุดของชุมชน 
เนื่องจากชุมชนจะต้องมีการร่วมกันคิดวางแผน ด าเนินการ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการท างาน เนื่องจากการท่องเที่ยวชุมชนเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคนชุมชน ประกอบด้วย YS 

 



๓๔๑ 

 

องค์ประกอบท่ี ๗ Y-Young Blood การสืบสาน รักษา และต่อยอด คือ การ
จัดการองค์ความรู้ทางการท่องเที่ยว ภูมิปัญญา อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชนผ่านการค้นหา 
จัดเก็บ ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือรักษา กระตุ้นการตระหนักรู้ และพัฒนาต่อยอดในการ
ขยายผลการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่อ่ืน ๆ ประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้ 

๗.๑ การค้นหาองค์ความรู้ 
๗.๒ การจัดเก็บองค์ความรู้  
๗.๓ การถ่ายทอดองค์ความรู้  
๗.๔ การประยุกต์ใช้ความรู้ 

องค์ประกอบท่ี ๘ S- Service Mind การบริการด้วยใจ คือ การบริการของผู้
ต้นคิด ผู้น า และผู้ท าด้วยจิตส านึก จิตสาธารณะ และจิตอาสาในการร่วมมือของชุมชน และเครือข่าย
การท่องเที่ยวด้วยการระเบิดจากภายใน ผ่านกระบวนการคิดท่ีมีโลกทัศน์ มโนทัศน์ และวิสัยทัศน์ของ
คนชุมชน ประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้ 

๘.๑ การมีจิตส านึกในการตื่นรู้ในคุณค่าของชุมชนท่องเที่ยว  
๘.๒ การมีจิตสาธารณะในการตระหนักรู้ในประโยชน์ของส่วนรวม

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
๘.๓ การมีจิตอาสาในการสมัครใจ เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจในการ

จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 

กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา ก าหนดออกมาเป็นกลยุทธ์ ๔ ร ประกอบด้วย รุก รับ รอ 
และรา ดังนี้ 

๑. กลยุทธ์เชิงรุก (เร่ง รุก บุกเร็ว) (SO) การส่งเสริมและพัฒนาจุดแข็งซึ่งได้จากการ
น าจุดแข็งกับโอกาส เป็นแนวทางการพัฒนาที่ได้น าจุดแข็งการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์มาแสวง ประโยชน์จากโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ภายนอก ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด ดังนี้ 

๑.๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ให้มีมาตรฐาน (ตัวชี้วัด: 
จ านวนชุมชนที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน) 

๑.๒ ส่งเสริมการจัดประชุมเครือข่าย แบบประชุมสัญจร เพ่ือสร้างความร่วมมือ 
และความช่วยเหลือระหว่างชุมชนท่องเที่ยว (ตัวชี้วัด: จ านวนครั้งที่ประชุมและจ านวนตัวแทนที่เข้า
ร่วมประชุม) 



๓๔๒ 

 

๑.๓ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ผ่านเจ้าของชุมชน และไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนชุมชน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ชุมชนกับนักท่องเที่ยว (ตัวชี้วัด: จ านวนกิจกรรมและร้อยละของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว) 

๑.๔ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้การท่องเที่ยวชุมชน โดยการตลาด ประชาสัมพันธ์ และ
การยกระดับสินค้าและบริการของชุมชน (ตัวชี้วัด: จ านวนกิจกรรมและชุมชนที่เข้าร่วมงาน) 

๑.๕ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ๕ เส้า ระหว่างชุมชน เครือข่าย/
ผู้ประกอบการ ภาครัฐนักท่องเที่ยว และสื่อมวลชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว 
(ตัวชี้วัด: จ านวนคน/หน่วยงานที่เข้าร่วม)  

๑.๖ สนับสนุนกิจกรรมชุมชนที่ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างคนชุมชน รวมถึง
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการตระหนักในคุณค่าของชุมชนท่องเที่ยว (ตัวชี้วัด: จ านวนกิจกรรมที่จัด) 

๑.๗ เพ่ิมเครือข่ายการท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียง และจัดท าเส้นทางเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวเผยแพร่ทางออนไลน์ (ตัวชี้วัด: จ านวนเครือข่ายและเส้นทางท่องเที่ยว) 

๒. กลยุทธ์เชิงรับ (ตั้ง รับ ปรับแก้ไข) (WO) การแก้ไขจุดอ่อนเพ่ือใช้โอกาสที่มีอยู่
ขององค์กร เป็นแนวทางท่ีชุมชนมุ่งเน้นปรับปรุงแก้ไขข้อจ ากัดของตนเพ่ือฉกฉวยประโยชน์จากโอกาส 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด ดังนี้ 

๒.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวชุมชนและสมาชิกเครือข่ายให้มี
ทักษะ และความช านาญเฉพาะด้าน (ตัวชี้วัด: จ านวนบุคลากรและสมาชิกที่ได้รับการพัฒนา) 

๒.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศ และการสื่อสารทั้งออนไลน์ และออฟไลน์เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการจัดการท่องเที่ยว (ตัวชี้วัด: จ านวนสื่อ/เครื่องมือที่ได้รับการพัฒนา) 

๒.๓ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกทาง      
การท่องเที่ยว (ตัวชี้วัด: ร้อยละที่ได้รับการปรับปรุง) 

๒.๔ ปรับปรุงกิจกรรมการท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากรชุมชนและต่อยอด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับยุคสมัย (ตัวชี้วัด: ร้อยละที่ได้รับการปรับปรุง) 

๒.๕ จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ในการดูแล รักษา และปรับปรุงทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว (ตัวชี้วัด: จ านวนกิจกรรม/โครงการ) 

๒.๖ สร้างความรู้ความเข้าใจกับคนชุมชนเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว 
และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้ทราบถึงหลักการขั้นพ้ืนฐาน วิธีการ ประโยชน์ของ
การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน (ตัวชี้วัด: จ านวนกิจกรรม/โครงการ) 



๓๔๓ 

 

๒.๗ สร้างความรู้ความเข้าใจในกฎ กติกา ระบบ และแนวทางการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกัน พร้อมทั้งเผยแพร่ให้คนชุมชนรับทราบ 
และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (จ านวนกิจกรรม/โครงการ) 

๓. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (รั้ง รอ ขอจังหวะ) (ST) การอาศัยจุดแข็งต้านและตรึง ภาวะ
คุกคามที่มีต่อวัตถุประสงค์ของชุมชน เป็นแนวทางการพัฒนาที่ชุมชนใช้จุดแข็งมาลดทอนอิทธิพลของ
ภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด 
ดังนี้ 

๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและความสามารถของคณะกรรมการชุมชน 
(ตัวชี้วัด: จ านวนกิจกรรม/โครงการ) 

๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิ งสร้างสรรค์ 
(ตัวชี้วัด: จ านวนกิจกรรม/โครงการ) 

๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมโดยให้คนชุมชนเข้ามีร่วมด าเนินกิจกรรม
การท่องเที่ยว (ตัวชี้วัด: จ านวนคนที่เข้าร่วม/จ านวนกิจกรรม/โครงการ) 

๓.๔ จัดหาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาทุนในการด าเนินงาน
ท่องเที่ยวของชุมชน (ตัวชี้วัด: จ านวนหน่วยงานที่สนับสนุน) 

๓.๕ พัฒนารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
(ตัวชี้วัด: จ านวนกิจกรรม/โครงการ) 

๔. กลยุทธ์หลีกเลี่ยง (เลิก รา หาแผนใหม่) (WT) การคิดอิสระนอกกรอบ SWOT 
หาแนวทางเพ่ือผ่านพ้นจุดอ่อนและเลี่ยงภาวะคุกคามที่บดบังวัตถุประสงค์ของชุมชน เป็นแนวทางการ
พัฒนาที่พยายามลดจุดอ่อนภายชุมชน ขณะเดียวกันก็พยายามหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นภัยคุกคาม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด ดังนี้ 

๔.๑ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ พร้อมทั้ง
เชื่อมโยงให้เกิดการรวมกลุ่ม (ตัวชี้วัด: จ านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วม/จ านวนกลุ่ม) 

๔.๒ สร้างมาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ เพ่ือป้องกันปัญหาความขัดแย้งชุมชน (ตัวชี้วัด: ร้อยละของเหตุการณ์ความขัดแย้ง) 

๔.๓ พัฒนาความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกับคนชุมชน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ 
และสร้างความต่อเนื่องของกิจกรรมท่องเที่ยว (ตัวชี้วัด: จ านวนกิจกรรม/โครงการ) 

๔.๔ พัฒนาความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว 
(ตัวชี้วัด: จ านวนกิจกรรม/จ านวนผู้เข้าร่วม 

 



บทท่ี ๕ 

 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

ในการศึกษาการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑. วิเคราะห์ความสอดคล้องของปัจจัย
เชิงสาเหตุการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ๒. สังเคราะห์ตัว
แบบจ าลองการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ และ ๓. พัฒนาตัวแบบ
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์  

ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ส ารวจกลุ่มตัวอย่างจากหมู่บ้านเป้าหมายการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จ านวน ๓๖ หมู่บ้าน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ๕ 
กลุ่ม คือ แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ ยว
ประเภทวิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวประเภทศาสนา และแหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน จ านวน 
๔๗๐ คน จากประชากรทั้งหมด จ านวน ๒,๗๓๓ คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๘๑ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติพรรณนาที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
และการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒๗ 
รูป/คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างซึ่งมีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ ๑ และวิเคราะห์ 
SWOT Analysis เพ่ือน ามาสังเคราะห์เป็นตัวแบบจ าลองและประเมินผลด้านความถูกต้อง ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และการใช้ประโยชน์ด้วยของผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว 
จ านวน ๘ รูป/คน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์อยู่ในระดับมาก-มากที่สุดทุกด้าน และวิเคราะห์ TOWS 
Matrix เพ่ือน าไปพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ 
และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 



๓๔๕ 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญในการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยสรุปตามล าดับดังนี้ 

๕.๑.๑ การวิเคราะห์ความสอดคล้องของปัจจัยเชิงสาเหตุการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ผู้วิจัยออกแบบเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ 
ยืนยัน และทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean)   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพ่ือศึกษาลักษณะและการแจกแจงของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (Path Analysis) 
และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย โดยจ าแนกรายละเอียดแต่ละประเด็น ดังนี้ 

๑) การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกได้ดังนี้ เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพศชาย จ านวน ๒๕๗ ราย คิดเป็นร้อยละ 
๕๔.๗๐ อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ๑๘-๓๐ ปี จ านวน ๑๕๒ ราย คิดเป็นร้อยละ 
๓๒.๓๐ ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ คือ ปริญญาตรี จ านวน ๒๑๗ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๔๖.๒๐ อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ คือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน ๑๗๐ ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๐ รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ คือ ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๒๐๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๐  

๒) ผลการทดสอบสมมติฐาน 

การพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
นครสวรรค์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  การพัฒนาตัว
แบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ ๔๗.๘๖ ที่องศาอิสระเท่ากับ ๓๗ และความ
น่าจะเป็น (p) เท่ากับ .๑๐๙ ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า 
(RMSEA) มีค่าเท่ากับ .๐๒๕ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 



๓๔๖ 

 

๓) การวิเคราะห์ค่าสถิติ เบื้องต้นของตัวแปรสังเกตได้ในตัวแบบจ าลองการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ 

การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ใช้ในโมเดล มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด ๑๙ ตัวแปร 
ที่ใช้วัดตัวแปรแฝง ๕ ตัวแปร คือ ๑) การมีส่วนร่วม (PART) ๒) ทรัพยากรการท่องเที่ยว (TOUR) ๓) 
การตลาด (MARK) ๔) การบริหารจัดการ (MANA) และ ๕) การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ (CREA) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาลักษณะการกระจายและการแจกแจงของตัวแปร
สังเกตได้แต่ละตัว ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนต่ าสุด 
(Min) คะแนนสูงสุด (Max) สัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ค่าความเบ้ (Sk) และค่าความโด่ง (Ku) ผล
การวิเคราะห์ พบว่า  

ด้านการมีส่วนร่วม (PART) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =๓.๔๖) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การร่วมท า (PART1) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๓.๖๒) รองลงมา คือ การ
ร่วมคิด (PART4) ( =๓.๕๕) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การร่วมวางแผน (PART3) ( =๓.๓๙) 
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก 
โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๒๓.๖๕-๒๘.๑๗ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปร
ทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะต่ า
กว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งน้อยกว่า ๐) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการกระจายของข้อมูลมาก 

ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว (TOUR) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =
๓.๖๕) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สิ่งดึงดูดใจ (TOUR3) ( =๓.๗๖) รองลงมา คือ กิจกรรม 
(TOUR2) ( =๓.๗๐) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สิ่งอ านวยความสะดวก (TOUR1) ( =๓.๔๘) เมื่อ
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก 
โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๙.๖๘-๒๒.๗๐ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปร
ทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะต่ า
กว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งน้อยกว่า ๐) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการกระจายของข้อมูลมาก 

ด้านการตลาด (MARK) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =๓.๖๕) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เครือข่าย (MARK2) ( =๓.๖๒) รองลงมา คือ การประชาสัมพันธ์ 
(MARK3) ( =๓.๔๐) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ช่องทางการสื่อสาร (MARK1) ( =๓.๓๗) เมื่อ
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก 
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โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๒๑.๕๕-๒๗.๐๖ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปร
ทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะสูง
กว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า ๐) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการกระจายของข้อมูลน้อย 

ด้านการบริหารจัดการ (MANA) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =๓.๗๕) ซึ่ง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีใจที่จดจ่อ และรับผิดชอบต่องานที่ท า (MANA3) ( =๓.๘๓) 
รองลงมา คือ การทบทวนในสิ่งที่ได้คิด ได้ท ามา (MANA4) ( =๓.๗๘) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
การเชื่อม่ันต่อสิ่งที่ท า (MANA1) ( =๓.๖๓) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัว
แปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๙.๓๒-๒๒.๒๒ เมื่อ
พิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความ
เบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัว
แปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะต่ ากว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งน้อยกว่า ๐) แสดงว่า
ตัวแปรทุกตัวมีการกระจายของข้อมูลมาก 

ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (CREA) พบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( =๓.๘๘) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การชื่นชม และเข้าใจจิตวิญญาณของ
พ้ืนที่ (สัมผัส) (CREA3) ( =๓.๙๗) รองลงมา คือ การมีประสบการณ์ตรงในพื้นที่ท่องเที่ยว (เข้าถึง) 
(CREA2) ( =๓.๙๕) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (เรียนรู้) 
(CREA1) ( =๓.๗๕) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมี
การกระจายไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๘.๔๙-๒๒.๑๓ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) 
ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูล
ของตัวแปรทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจก
แจงของข้อมูลในลักษณะต่ ากว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งน้อยกว่า ๐) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการ
กระจายของข้อมูลมาก 

ค่าสถิติ Bartlett's Test of Sphericity ซึ่งเป็นสถิติทดสอบสมมติฐานว่า เมทริกซ์
สหสัมพันธ์เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) หรือไม่ มีค่าสถิติทดสอบเท่ากับ ๑๒๐๙๓.๔๓ 
(p= .๐๐๐) แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างแตกต่าง
จ า ก 
เมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน 
(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy : KMO) มีค่าเท่ากับ .๘๘ โดยมีค่าเข้า
ใกล้ ๑ แสดงว่า ตัวแปรในข้อมูลชุดนี้มีความสัมพันธ์กันเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์โมเดลลิสเรล  
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๔) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้เพื่อใช้สร้างเมทริกซ์
สหสัมพันธ์ในการวิเคราะห์ตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
นครสวรรค์ 

เมื่อพิจารณาสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้จ านวน ๑๙ ตัวแปร พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .๐๑) มีจ านวน ๑๗๑ คู่ มีค่า
พิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง ๐.๓๑๓ ถึง ๑.๐๐๐ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปร
สังเกตได้ พบว่า ทุกตัวมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .๐๑) และเป็นความสัมพันธ์
ทางบวก แสดงว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ สิ่งดึงดูดใจ (TOUR3) และพ้ืนที่ (TOUR4) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ ๐.๘๙๕ รองลงมา คือ กิจกรรม (TOUR2) และพ้ืนที่ (TOUR4) 
โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ ๐.๘๙๔ และตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กันต่ าที่สุด คือ การร่วมในการรับผลประโยชน์ (PART2) และการชื่นชม และเข้าใจจิต
วิญญาณของพ้ืนที่ (สัมผัส) (CREA3) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 
เท่ากับ ๐.๓๑๓ และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ระหว่างกลุ่มตัวแปรด้านเดียวกัน 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ด้านการมีส่วนร่วม (PART) พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง .
๔๖๕ ถึง .๘๓๑ โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ การร่วมวางแผน (PART3) และการร่วมคิด 
(PART4) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๘๓๑ แสดงว่า เมื่อ
มีการร่วมคิดมากขึ้น การร่วมวางแผนก็มากขึ้นด้วย ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือ การ
ร่วมในการรับผลประโยชน์ (PART2) และการร่วมคิด (PART4) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๔๖๕ 

ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว (TOUR) พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่
ในช่วง .๖๖๖ ถึง .๘๙๕ โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ สิ่งดึงดูดใจ (TOUR3) และพ้ืนที่ 
(TOUR4) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๘๙๕ แสดงว่า เมื่อ
มีสิ่งดึงดูดใจมากขึ้น ความสนใจในพ้ืนที่ก็มากขึ้นด้วย ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือ สิ่ง
อ านวยความสะดวก (TOUR1) และสิ่งดึงดูดใจ (TOUR3) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ เท่ากับ .๖๖๖ 

ด้านการตลาด (MARK) พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง .๗๙๒ ถึง 
.๘๔๘ โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ ช่องทางการสื่อสาร (MARK1) และการประชาสัมพันธ์ 
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(MARK3) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๘๔๘ แสดงว่า เมื่อ
มีช่องทางการสื่อสารมากขึ้น การประชาสัมพันธ์ก็มากขึ้นด้วย ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด 
คือ ช่องทางการสื่อสาร (MARK1) และเครือข่าย (MARK2) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ เท่ากับ .๗๙๒ 

ด้านการบริหารจัดการ (MANA) พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 
.๖๐๓ ถึง .๘๙๕ โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ การมีใจที่จดจ่อ และรับผิดชอบต่องานที่ท า 
(MANA3) และการทบทวนในสิ่งที่ได้คิด ได้ท ามา (MANA4) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ เท่ากับ .๘๙๕ แสดงว่า เมื่อมีใจที่จดจ่อ และรับผิดชอบต่องานที่ท ามากขึ้น การ
ทบทวนในสิ่งที่ได้คิด ได้ท ามาก็มากขึ้นด้วย ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือ การมีความ
เพียร ความมุ่งม่ัน ทุ่มเทต่องานที่ท า (MANA2) และการทบทวนในสิ่งที่ได้คิด ได้ท ามา (MANA4) โดย
มีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๖๐๓ 

ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (CREA) พบว่า มีค่าพิสัย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง .๕๓๑ ถึง .๘๐๙ โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (เรียนรู้) (CREA1) และการมีประสบการณ์ตรงในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
(เข้าถึง) (CREA2) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๘๐๙ แสดง
ว่า เมื่อมีประสบการณ์ตรงในพ้ืนที่ท่องเที่ยว (เข้าถึง) มากขึ้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 
(เรียนรู้) ก็มากขึ้นด้วย ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรม (เรียนรู้) (CREA1) และการเรียนรู้สิ่งใหม่ (ลงมือท า) (CREA4) โดยมีขนาดความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๕๓๑ 

๕) การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลตัวแบบการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ 

ผู้วิจัยพิจารณาปรับโมเดลจากดัชนีดัดแปลงโมเดล (Modification Indices) และได้
ปรับโมเดลจ านวน ๑๐๕ เส้นทาง โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

๕.๑) โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่าไค -สแควร์ มีค่าเท่ากับ 
๔๗.๘๖ องศาอิสระเท่ากับ ๓๗ ความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ .๑๐๙ ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มี
นัยส าคัญ แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ที่พัฒนาขึ้นสอดคล้อง กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ .๙๙ ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่



๓๕๐ 

 

ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ .๙๕ ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ ๑ ค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ 
(RMR) มีค่าเท่ากับ .๐๑๓ ซึ่งเข้าใกล้ศูนย์ ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนก าลังสองของการ
ประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ .๐๒๕ และค่าเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานระหว่างตัวแปร
สูงสุด (Largest Standardized Residuals) เท่ากับ ๓.๒๒ ซึ่งสนับสนุนว่าโมเดลการวิจัยมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๕.๒) ค่าความเท่ียงของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ตัวแปรสังเกตได้มีค่าความเที่ยง
อยู่ระหว่าง ๐.๔๗ ถึง ๑.๐๔ โดยตัวแปรที่มีค่าความเที่ยงสูงสุด คือ พ้ืนที่ (TOUR4) มีค่าความเที่ยง
เท่ากับ ๑.๐๔ รองลงมาคือ การเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ท า (MANA1) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ ๑.๐๐ และตัว
แปรที่มีค่าความเที่ยงต่ าสุด คือ การร่วมในการรับผลประโยชน์ (PART2) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ ๐.๔๗ 
ในภาพรวมค่าความเที่ยงของ ตัวแปรสังเกตได้ส่วนมากมีค่าสูง ยกเว้น การร่วมในการรับผลประโยชน์ 
(PART2) การชื่นชม และเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่ (สัมผัส) (CREA3) ที่ความเท่ียงมีค่าปานกลาง   

๕.๓) ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R-SQUARE) ของสมการโครงสร้างตัวแปร
ภายในแฝง พบว่า การบริหารจัดการ (MANA) ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ ๐.๖๒ แสดงว่า ตัว
แปรภายในโมเดล คือ การมีส่วนร่วม (PART) ทรัพยากรการท่องเที่ยว (TOUR) และการตลาด 
(MARK) สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการบริหารจัดการ ได้ร้อยละ ๖๒.๐๐ การจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (CREA) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ ๐.๙๘ แสดงว่า ตัว
แปรภายในโมเดล คือ การมีส่วนร่วม (PART) ทรัพยากรการท่องเที่ยว (TOUR) การตลาด (MARK) 
และการบริหารจัดการ (MANA) สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ได้ร้อยละ ๙๘.๐๐ 

๕.๔) เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง พบว่า ค่าพิสัยสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงมีค่าอยู่ในช่วง ๐.๕๕ ถึง ๐.๙๒ โดยตัวแปรทุกคู่มีความสัมพันธ์แบบมี
ทิศทางเดียวกัน (ค่าความสัมพันธ์เป็นบวก) ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด คือ การ
บริหารจัดการ (MANA) และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (CREA) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๙๒ แสดงว่า เมื่อการบริหารจัดการเพ่ิมมากข้ึน การจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ก็เพ่ิมมากขึ้นด้วย และตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รองลงมา คือ 
การตลาด (MARK) และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (CREA) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๘๔ และมีความสัมพันธ์ในระดับสูง 

 

 



๓๕๑ 

 

๕.๑.๒ การสังเคราะห์ตัวแบบจ าลองการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ใน
จังหวัดนครสวรรค์ 

จากข้อค้นพบที่ได้จากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นเชิงส ารวจ 
(Questionnaire) เพ่ือน าไปสู่การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) ที่ถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่าง ๆ และ
เสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ รวมถึงการเสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นที่มีข้อขัดแย้ง 
หรือเห็นควรเพ่ิมเติมให้ชุดความรู้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตัวแปรศึกษาคือ ตัวแบบจ าลองการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา พบว่า การ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ คือ  

องค์ประกอบที่ ๑ หัวใจของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์  
ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้, ร่วมท ารู้จัก, ตระหนักคุณค่า, พัฒนาสร้างสรรค์ และจัดการ
ชุมชน เป็นการจัดการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือท าความเข้าใจใน
คุณค่าทางสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้งโดยผ่านประสบการณ์
ตรงร่วมกับเจ้าของพ้ืนที่หรือเจ้าของวัฒนธรรม ก็จะเป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าจากการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ให้มีความยั่งยืน 

องค์ประกอบที่ ๒ เครื่องมือการจัดการท่องเที่ยว โดยการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์จ าเป็นต้องการจัดผ่ านเครื่องมือ PTM ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม 
(Participation), ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resources) และการตลาด (Market) ซึ่งจะ
ส่งผลให้การจัดการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพ แม้แหล่งท่องเที่ยวมีจะศักยภาพและมีความพร้อม
เพียงใด หากแต่ยังอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของชุมชนแทนที่การน า
รายได้กลับมาพัฒนาชุมชนบนฐานการจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนก็จะไม่สามารถท าให้
ประชาชนสามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน และเกิดการจัดการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนได้ 

องค์ประกอบท่ี ๓ เครื่องก ากับใจ เป็นการด าเนินชีวิตโดยมีหลักธรรมเป็นเข็มทิศน า
ทางในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งหลักธรรมที่เป็นเครื่องคอยก ากับนั้น ประกอบด้วย ๓ ระดับ 
คือ ระดับบุคคล-อิทธิบาทธรรม, ระดับผู้น า-ทุติยปาปณิกธรรม และระดับชุมชน-สาราณียธรรม โดย
ธรรมทั้งหลายเป็นเครื่องก ากับจากภายในจิตใจ 

 



๓๕๒ 

 

๕.๑.๓ การพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
นครสวรรค์ 

การวิเคราะห์ผลจากการน าตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ใน
จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ ๒ ที่ได้จากการแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกเข้าสู่การสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) จ านวน ๘ รูป/คน เพ่ือยืนยันตัวแบบตัวแบบการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อตัวแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ ในประเด็นที่ว่าตัวแบบฯ มีความถูกต้อง 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และการใช้ประโยชน์จริงในพ้ืนที่ซึ่งในภาพรวม พบว่า ใน 
๔ ด้าน คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (แลกเปลี่ยนเรียนรู้), การมีประสบการณ์ตรงในพ้ืนที่
ท่องเที่ยว (ร่วมท ารู้จัก), การชื่นชมและเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่ (ตระหนักคุณค่า) และด้านการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ (พัฒนาสร้างสรรค์) อยู่ในระดับมาก-มากที่สุดทุกด้าน และมีองค์ประกอบส าคัญ ได้ ๓ 
องค์ประกอบ คือ ศักยภาพด้านคน ศักยภาพด้านพ้ืนที่ และศักยภาพด้านการจัดการ ดังนั้น ชุมชน
ควรตระหนักถึงองค์ความรู้ ๘ ประการ คือ  

องค์ความรู้ที่ ๑ R-Reciprocating   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
องค์ความรู้ที่ ๒ E-Experiencing    ร่วมท ารู้จัก 
องค์ความรู้ที่ ๓ A-Appreciating    ตระหนักคุณค่า 
องค์ความรู้ที่ ๔ L-Lifelong Learning   พัฒนาสร้างสรรค์ 
องค์ความรู้ที่ ๕ I- Image    สร้างภาพลักษณ์ 
องค์ความรู้ที่ ๖ T-Technology  การใช้เทคโนโลยี 
องค์ความรู้ที่ ๗ Y- Young Blood   สืบสาน รักษา ต่อยอด 
องค์ความรู้ที่ ๘ S- Service Mind   การบริการด้วยใจ 

เมื่อรวมองค์ความรู้ทั้ง ๘ ประการ ประกอบเข้าด้วยกันเป็นตัวแบบการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ คือ REALITYS หมายถึง ความจริงแท้อันเป็นคุณค่า
ทางการท่องเที่ยวของชุมชน ให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือท าความเข้าใจในคุณค่าทาง
สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้งโดยผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับ
เจ้าของพ้ืนที่หรือเจ้าของวัฒนธรรม ก็จะเป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าจากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่
จังหวัดนครสวรรค์ให้มีความยั่งยืนต่อไป แต่การจะน าตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในเชิงพ้ืนที่ จ าเป็นจะต้องมีการ
ประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง ข้อจ ากัด อุปสรรค และโอกาสแล้วจึงน า
ข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบเมตริกซ์เพ่ือก าหนดออกมาเป็นกลยุทธ์ ๔ ร 



๓๕๓ 

 

ประกอบด้วย รุก (กลยุทธ์เชิงรุก (เร่ง รุก บุกเร็ว), รับ (กลยุทธ์เชิงรับ (ตั้ง รับ ปรับแก้ไข), รอ (กล
ยุทธ์เชิงป้องกัน (รั้ง รอ ขอจังหวะ) และรา (กลยุทธ์หลีกเลี่ยง (เลิก รา หาแผนใหม่)  

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้จะกล่าวถึงการพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญและน่าใจเพ่ือน ามา
อภิปรายผล ดังนี้  

๕.๒.๑ การวิเคราะห์ความสอดคล้องของปัจจัยเชิงสาเหตุการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าตัวแปรการมีส่วนร่วม 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวและการตลาด สามารถร่วมกันอธิบายการได้ร้อยละ ๖๒ แต่หากร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนโดยผ่านการบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาท ๔ จะอธิบายได้ร้อยละ ๙๘ นั่น
แสดงว่า การบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาทเป็นส่วนสนับสนุนให้การจัดการท่องเที่ยวประสบ
ผลส าเร็จได้เป็นอย่างมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของผดุง วรรณทอง, อนันต์ ธรรมชาลัย และสานิต 
ศิริวิศิษฐ์กุล, ได้ศึกษาวิจัย, “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัด
นนทบุรี”๑ พบว่า ด้านฉันทะ เป็นจุดเริ่มต้นที่จะท าให้บุคลากรเกิดและมีความพอใจในหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติอย่างเต็มก าลังความสามารถของตนเองรักและพอใจที่จะได้รับพัฒนาตนเอง 
ด้านวิริยะ บุคลากรมีความตื่นตัวพร้อมที่จะพัฒนาการท างานอยู่ตลอดเวลา ฝึกฝนพยายามพัฒนา
ตนเองให้เกิดความช านาญในหน้าที่ด้วยการเรียนรู้เพ่ิมเติม ด้านจิตตะ จะต้องเอาใจใส่งานอยู่เสมอ 
และด้านวิมังสา ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เพ่ิมเติม หาวิธีการต่างๆ มาพัฒนาบุคลากรให้สามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของรัศมี อ่อนปรีดา๒ ได้ศึกษาวิจัย “การ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม” พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงครามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

                                           
๑ ผดุง วรรณทอง, อนันต์ ธรรมชาลัย และสานิต ศิริวิศิษฐ์กุล, “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ใน

การบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-
มิถุนายน ๒๕๖๑). 

๒ รัศมี อ่อนปรีดา, “การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม”, 
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๘). 



๓๕๔ 

 

ที่ระดับ ๐.๐๑ ประกอบด้วย ๕ ตัวแปร ได้แก่ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ความผูกพันต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล การสร้างความยั่งยืนทางวัฒนธรรม และนโยบาย
การท่องเที่ยว (F = ๑๓๗.๕๙๐, p value = ๐.๐๐๐) ซึ่งปัจจัยทั้ง ๕ ปัจจัยสามารถอธิบายความผัน
แปรของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามได้ ร้อยละ 
๗๐.๒๐ (Adjusted R Square = ๐.๗๐๒๐) 

๕.๒.๒ การสังเคราะห์ตัวแบบจ าลองการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ใน
จังหวัดนครสวรรค์ 

ตัวแบบจ าลองการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์
ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ คือ  

องค์ประกอบที่ ๑ หัวใจของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ “หัวใจ” ของ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  คือ “ความจริงแท้-ดั้งเดิม” (REAL) ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การร่วมท ารู้จัก การตระหนักคุณค่า การพัฒนาสร้างสรรค์ และจัดการชุมชนสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอานนท์ สีดาเพ็ง๓ ได้ศึกษาวิจัย “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟโดยการประยุกต์
ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม” พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมต้องส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริงด้วยการจัดตั้งชมรมการท่องเที่ยว ภายหลังจากน ารูปแบบการจัดการดังกล่าวไปใช้ พบว่า 
ชุมชนมีการรับรู้เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนในภาพรวมว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวกหรือมีสภาพดีขึ้น  และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์๔ ได้ศึกษาวิจัย “การศึกษารูปแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัด
ในเขตภาคกลาง” พบว่า รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ๕ อันดับแรกที่ส่งผลต่อมาตรฐาน
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง ได้แก่ การประสานการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวสูงสุด การมีส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวกับท้องถิ่น การฝึกอบรม

                                           
๓ อานนท์ สีดาเพ็ง, “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟโดยการประยุกต์ทฤษฎีการ

แลกเปลี่ยนทางสังคม”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา) , (คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๙). 

๔ ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์, “การศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐). 



๓๕๕ 

 

บุคลากรในท้องถิ่น การรักษาและส่งเสริมความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดเตรียม
ข้อมูลคู่มือบริการ ข่าวสารการท่องเที่ยวให้พร้อม  

องค์ประกอบท่ี ๒ เครื่องมือการจัดการท่องเที่ยว โดยการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์จ าเป็นต้องการจัดผ่านเครื่องมือ PTM ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพ 
แม้แหล่งท่องเที่ยวมีจะศักยภาพและมีความพร้อมเพียงใด หากแต่ยังอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดการ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของชุมชนแทนที่การน ารายได้กลับมาพัฒนาชุมชนบนฐานการจัดการ
ท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนก็จะไม่สามารถท าให้ประชาชนสามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และ
เกิดการจัดการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนได้ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม ทรัพยากรการท่องเที่ยว และ
การตลาด สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤติยา สมศิลา และกนกกานต์ แก้วนุช๕ ได้ศึกษาวิจัย “ปัจจัย
การมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโพน อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์” 
พบว่า เมื่อชุมชนบ้านโพนมีปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนสูงจะส่งผลให้ผลการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโพนอยู่ในระดับที่สูงขึ้น แสดงให้เห็นว่า การจัดการท่องเที่ยวที่อยู่บนพ้ืนฐาน
ของการมีส่วนร่วมของคนชุมชนจะท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ชุมชนต้องเข้าใจและเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
จึงจะสามารถขับเคลื่อนให้การท่องเที่ยวประสบผลส าเร็จได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันชัย 
พวงเงิน และคณะ๖ ได้ศึกษาวิจัย “การศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดย
เครือข่ายชุมชนริมยม ด้วยคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมชุมชน ต าบลกงและต าบลบ้านกร่าง อ าเภอกง
ไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย” พบว่า ศักยภาพของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนกงไกรลาศนั้นมี
ความครอบคลุมตามองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวทั้ง ๕ ปัจจัย ดังนี้ ๑) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
(Accessibility) ๒) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) ๓) ที่พัก (Accommodation) ๔) กิจกรรม
การท่องเที่ยว (Activities) และ ๕) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction)  

องค์ประกอบที่ ๓ เครื่องก ากับใจ เป็นการด าเนินชีวิตโดยมีหลักธรรมเป็นเข็มทิศน าทาง
ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยธรรมทั้งหลายเป็นเครื่องก ากับจากภายในจิตใจ ประกอบด้วย 
๓ ระดับ คือ ระดับบุคคล ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา ระดับผู้น า ประกอบด้วย มี

                                           
๕ กฤติยา สมศิลา และกนกกานต์ แก้วนุช, “ปัจจัยการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการการท่องเที่ยว

โดยชุมชนบ้านโพน อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์”, วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, ปีท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๑ (เดือนมกราคม-
เมษายน ๒๕๖๑). 

๖ วันชัย พวงเงิน และคณะ, “การศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยเครือข่าย
ชุมชนริมยม ด้วยคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมชุมชน ต าบลกงและต าบลบ้านกร่าง อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย”, 
หน้า ๒๐๘. 



๓๕๖ 

 

วิสัยทัศน์ จัดการดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ ระดับชุมชน ประกอบด้วย เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม 
เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา สอดคล้องกับงานวิจัยของพระบุญ
เพ็ง สิทธิวงษา และคณะ๗ ได้ศึกษาวิจัย “การใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสีออ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี” พบว่า แนวทางพัฒนาการ
ใช้หลักแนวทางการใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการจัดการท้องถิ่นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
สีออ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี คือ ๑) ด้านฉันทะ (ความพอใจในสิ่งที่มีอยู่) จ าเป็นจะต้องให้
บุคลากรใช้ความพอใจในสิ่งที่มีอยู่พิจารณาในการบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นอย่างรอบครอบและท า
การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ๒) ด้านวิริยะ (ความเพียรพยายาม) จ าเป็นจะต้องให้บุคลากรมีความ
จริงใจในการบริหารจัดการท้องถิ่นและสร้างเสริมความรับผิดชอบในตัวบุคลากร ๓) ด้านจิตะ (ความ
ตั้งใจในสิ่งที่ท าอยู่) จ าเป็นจะต้องให้บุคลากรมีความเสียสละตั้งในในการบริหารจัดการท้องถิ่น เพ่ือ
ประโยชน์ขององค์กรเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการเสริมสร้างความเข้าใจ ๔)ด้านวิมังสา (ความ
ไตร่ตรองหาเหตุผล) จ าเป็นจะต้องให้บุคลากรใช้สติก ากับในการควบคุมอารมณ์ในการบริหารจัดการ
ส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับมอบหมายรับผิดชอบร่วมกันเสริมสร้างลักษณะนิสัยในทางบวก 

๕.๒.๓ การพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
นครสวรรค์ 

ตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์  CCBT-
NSN = REALITYS ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ แปดเหลี่ยม คือ องค์ประกอบ ๘ ด้านเป็น
มรรค ๘ อันจะน าไปสู่กระบวนการจัดการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรม ส่วนที่ ๒ ห้าเหลี่ยม คือ ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ๕ กลุ่มคน สอดคล้องกับงานวิจัยของคม
พล สุวรรณกูฏ และคณะ๘ ได้ศึกษาวิจัย “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือการเสริมสร้างรายได้ภาค
เกษตรกรรมในพ้ืนที่จังหวัดระยอง” พบว่า องค์ประกอบหลักในการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือการ
เสริมสร้างรายได้ภาคเกษตรกรรม ๕ ประการ คือ  ๑) คน/บุคคลากร ที่ใช้ในการต้อนรับ ๒) สถานที่ที่
ใช้ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ๓) คุณภาพและความเพียงพอของผลผลิตที่ ใช้ในการรองรับ
นักท่องเที่ยว ๔) กิจกรรมและการบริการ และ ๕) การสนับสนุน/ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

                                           
๗ พระบุญเพ็ง สิทธิวงษา และคณะ, “การใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสีออ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี”, วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, ปีที่ ๖ 
ฉบับท่ี ๕ (กรกฎาคม ๒๕๖๒). 

๘ คมพล สุวรรณกูฏ และคณะ, “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการเสริมสร้างรายได้ภาค
เกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง”, รายงานวิจัย, (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) : มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร าไพพรรณี, ๒๕๕๘). 



๓๕๗ 

 

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือการเสริมสร้างรายได้ภาคเกษตรกรรมในพ้ืนที่จังหวัดระยอง และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิยะดา เสรีวิชัยสวัสดิ์๙ ได้ศึกษาวิจัย “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยให้เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ” 
พบว่า องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มี ๕ องค์ประกอบ คือ ๑) คนชุมชน เจ้าของ
แหล่งท่องเที่ยว ๒) ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมท้องถิ่น ๓) หน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุน 
๔) ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว และ ๕) นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้คนชุมชนจะเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญในการด าเนินการโดยการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการการ
ท่องเที่ยวที่จะต้องให้การด าเนินการเป็นไปตามคุณลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์ศักดิ์ เพชรสถิตย์ ๑๐ ได้ศึกษาวิจัย “ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดก าแพงเพชร” พบว่า กลไกการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดก าแพงเพชรต้องอาศัยความร่วมมือ
ของไตรภาคี คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนและองค์กรท้องถิ่น นโยบายมีทิศทาง 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ชัดเจน และส่วนที่ ๓ ศักยภาพ ๓ ด้าน ๘ องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ
ที่ส าคัญที่แต่ละชุมชนควรจะมีในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ประกอบด้วย 
ศักยภาพด้านพื้นที่ ศักยภาพด้านการจัดการ และศักยภาพด้านคน สอดคล้องกับงานวิจัยของลักษณา 
เกยุราพันธ์ และคณะ๑๑ ได้ศึกษาวิจัย “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวส าหรับการเรียนรู้วิถีเกษตร
เพ่ือยกระดับศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดกาญจนบุรี ” พบว่า รูปแบบการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่
พัฒนาขึ้นคือ ทีเอ็ชซีแอลซีเอพีซี โมเดล “ThCLCAPC Model”ประกอบด้วย ๗ องค์ประกอบ โดยที่ 
Th คือ Thai Phuan (ชาวไทยพวน) C หมายถึง Creation (การสร้างสรรค์) L คือ Learning (การ
เรียนรู้) C คือ Conservation (การอนุรักษ์) A คือ Awareness (ความตระหนัก) P คือ Participation 
of Community (การมีส่วนร่วมของชุมชน) และ C คือ Cultural Tourism Activity (กิจกรรมการ

                                           
๙ วิยะดา เสรีวิชัยสวัสดิ์, “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศ

ไทยให้เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์”, ปรัชญาดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ , (บัณฑิตศึกษา: 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ๒๕๕๕). 

๑๐ พงษ์ศักดิ์ เพชรสถิตย์, “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัด
ก าแพงเพชร”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๘). 

๑๑ ลักษณา เกยุราพันธ์ และคณะ, “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวส าหรับการเรียนรู้วิถีเกษตรเพื่อ
ยกระดับศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดกาญจนบุรี ”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒน
ศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๘). 



๓๕๘ 

 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) ซึ่งผลการประเมินรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับเหมาะสม
มาก  สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมชุมชนชาวไทยพวน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของกันตภณ 
แก้วสง่า และนิศาชล จ านงศรี๑๒  ได้ศึกษาวิจัย “การจัดการความรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา” พบว่า กระบวนการจัดการความรู้ที่
ประยุกต์ใช้สามารถน ามาใช้ในการจัดการความรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม อ าเภอพิมายได้เป็นอย่างดี ในการค้นหาองค์ความรู้ สามารถจ าแนกความรู้ได้เป็น ๔ ด้าน 
คือ ๑) แหล่งท่องเที่ยว ๒) ด้านการตลาดการท่องเที่ยว ๓) ด้านนักท่องเที่ยว และ ๔) ด้านธุรกิจ การ
จัดเก็บความรู้สามารถแบ่งความรู้ออกเป็น ๕ หมวดใหญ่ ๑๗ หมวดย่อย ๕๗ หมู่ย่อย ก าหนดชุด
ข้อมูลที่จ าเป็นที่ใช้ในการอธิบายแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่งได้เป็น ๙ องค์ประกอบ โดยกลุ่มตัวอย่าง
ประเมินว่า ทั้งหมวดหมู่ความรู้ ฐานข้อมูล และเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นมีเนื้อหาที่ครอบคลุม ละเอียด 
ชัดเจน และสามารถช่วยในการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเบื้องต้นได้  

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ใน
จังหวัดนครสวรรค์” ผู้วิจัยได้พัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
นครสวรรค์ (CCBT-NSN=REALITYS) จึงขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ผู้วิจัยขอเสนอแนะว่า ควรจะมีการจัดท ายุทธศาสตร์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง

สร้างสรรค์ระดับจังหวัดเพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ท่ีจะเกิดในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ดังนี้ 

๑) ควรก าหนดกลยุทธ์ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท่องเที่ยว เพ่ือ
เสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพของคนชุมชน หน่วยงาน (จังหวัดนครสวรรค์, องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) ที่เก่ียวข้องควรก าหนดโยบายเพ่ือกระตุ้น ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดนครสวรรค์อย่างต่อเนื่อง 

๒) ควรก าหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการด้านพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่เป็นระบบ มีการติดตาม
ก ากับดูแลผลกระทบจากการท่องเที่ยว มีการก ากับติดตามตรวจสอบ มาตรฐานความยั่งยืน สร้าง
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 

                                           
๑๒ กันตภณ แก้วสง่า และนิศาชล จ านงศรี, “การจัดการความรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในแหล่ง

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา”, วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of 
Social Science, ปีท่ี ๙ ฉบับท่ี ๒ (ธันวาคม ๒๕๕๘). 



๓๕๙ 

 

๓) ควรก าหนดกลยุทธ์ด้านการสร้างความร่วมมือ การมีส่วนร่วม และแนวทางใน
การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพ่ือแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยการบูรณาการระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาคม ผ่านกลไกการด าเนินงานตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ  

๔) ควรก าหนดกลยุทธ์ด้านเครือข่ายการท่องเที่ยว การสร้างเครือข่ายชุมชน 
นโยบายเพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือกระตุ้นการติดต่อสื่อสารและประสานงานกัน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

๔) ควรก าหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด โดยการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์สินค้าและ
บริการของชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความยั่งยืน และสนับสนุนผู้ประกอบการของชุมชน
โดยเน้นการค้าที่เป็นธรรม 

๕) ควรก าหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการด้านทรัพยากรทางสังคม และวัฒนธรรม โดย
ปลูกฝังจิตส านึกของชุมชน และนักท่องเที่ยวให้ปกป้องและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และให้ความ
เคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนแหล่งท่องเที่ยว 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์เพ่ือให้ชุมชน

สามารถจัดการท่องเที่ยว และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยลดการพ่ึงพาการสนับสนุนของภาครัฐ
หรือภาคเอกชน ด้วยการสืบสาน รักษา และต่อยอดการท่องเที่ยวบนฐานของคุณค่ าของทุนท้องถิ่น 
ผู้วิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑) พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายมากกว่า ๑ รูปแบบ ตาม
ศักยภาพของชุมชน นอกเหนือจากการท่องเที่ยวชมธรรมชาติเพียงอย่างเดียว รวมถึงสร้างกิจกรรม
การท่องเที่ยวของชุมชนเพื่อเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยว  

๒) สร้างพันธมิตรการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนและสร้างความเชื่อมโยงของเส้นทาง
ท่องเที่ยวกับชุมชนอ่ืน มีการแลกเปลี่ยนและต่อยอดรายได้ไปยังชุมชนอ่ืนระหว่างกัน และมีการส่งต่อ
นักท่องเที่ยวโดยการก าหนดในโปรแกรมท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสรร 

๓) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของชุมชน 
เช่น ถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยว สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ โดยไม่ท าลายวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์ของชุมชน 

๔) การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยการตลาด 
ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสารสนเทศ และการยกระดับสินค้าและบริการของชุมชน 



๓๖๐ 

 

๕) การสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับองค์ความรู้การท่องเที่ยววิถีชุมชนแก่
คนชุมชนให้รับทราบถึงหลักการพ้ืนฐาน ความจ าเป็น วิธีการ และประโยชน์ของการพัฒนาและ
ยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชน 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
จากการศึกษาการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง

สร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์” ผู้วิจัยขอเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 
๑) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ทั้งกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวและสินค้าท่ีระลึกท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว 
๒) ควรมีการวิจัยการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์พ้ืนที่อ่ืน ๆ หรือ

ชุมชนต่าง ๆ ที่มีข้อมูลยืนยันในเชิงประจักษ์ว่าสามารถพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัด
นครสวรรค์เพ่ือท าให้ทราบถึงศักยภาพของแต่ละชุมชน หรือขีดความสามารถในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

๓) ควรมีการวิจัยรูปแบบพฤติกรรม แรงจูงใจ และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกใน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่สามารถดึงดูด
ความสนใจของนักท่องเที่ยวและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้หลายกลุ่ม ทั้ง
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ 



บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ: 

ดรรชนี เอมพันธ์ และเรณุกา กลับสุข. “การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน” ในเอกสาร
การสอนชุดวิชา การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน หน่วยที่ ๙-๑๕. 
นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔ 

ถวั ล ย์  ม าศจ รั ส .  น วัตกร รมกา รศึ กษาชุ ด  KM Knowledge Management.  ก รุ ง เ ทพ 
มหานคร: ธารอักษร, ๒๕๕๒.  

ถวิลวดี บุรีกุล. การมีส่วนร่วม แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ . กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
พระปกเกล้า, ๒๕๔๘.  

ธีระ สินเดชารักษ์ และนาฬิกอติภัค แสงสนิท. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: การรับรู้ของ
นักท่องเที่ยว ความพร้อมของเจ้าของกิจกรรม และความเป็นไปได้ของการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๖.  

นงลักษณ์ วิรัชชัย. วิจัยและสถิติ: ค าถามชวนตอบ. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒.  

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ. รายงานการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: บริษัท อ าเภอพีกราฟ
ฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๔.  

บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และถวิลวดี  บุรีกุล .  ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม Participatory 
Democracy. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๘.  

พรทิพย์ อุดมสิน. “รูปแบบ และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร” หน่วยที่ 
๒  ในการจัดการความรู้ ในงานส่ง เสริมการเกษตร .  นนทบุรี :  มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔.  



๓๖๒ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙.  
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

ธรรมสภา และสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๓.  
พระธรรม. พุทธศาสน์กับการแนะแนว. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม, 

๒๕๔๓.  
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์รวมเล่ม ๓ 

ภาค ครั้งท่ี ๑๕. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์จันทร์เพ็ญ, ๒๕๕๐.  
ว. วชิรเมธี. คนส าราญ งานส าเร็จ. พิมพ์ครั้งที่ ๑๔. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์อมรินทร์, ๒๕๕๑.  
วันชัย วัฒนศัพท์ และคณะ. คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมี

ส่วนร่วม. ขอนแก่น: โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท, ๒๕๕๑.  
ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. คู่มือ

เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 
๒๕๕๐.  

ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน. คู่มือการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน . 
กรุงเทพมหานคร: กรมชลประทาน, ๒๕๕๕.  

ส านักสถิติเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ. การส ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว
ของชาวไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ในรอบปี ๒๕๕๙. กรุงเทพมหานคร: ส านักสถิติพยากรณ์ 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ, ๒๕๖๐.  

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์. องค์ความรู้ว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: คู่มือและแนวทางปฏิบัติ . 
องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์การมหาชน: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๘.  

อรทัย ก๊กผล. การบริหารปกครองสาธารณะ: การบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ ๒๑. พิมพ์ครั้งที่ ๒. 
ปทุมธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ๒๕๕๖.  

อรทัย ก๊กผ. คู่คิด คู่ มือ การมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับนักบริหารท้องถิ่น . กรุงเทพ  
มหานคร: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, ๒๕๕๒.  

 
 
 



๓๖๓ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์: 

นราวดี บัวขวัญ. “รูปแบบการจัดการตลาดน้ าเพ่ือการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา ตลาดน้ า
คลอง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสิ่งแวดล้อม. บัณฑิตศึกษา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๕๖.  

ลักษณา เกยุราพันธ์ และคณะ. “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวส าหรับการเรียนรู้วิถีเกษตรเพ่ือ
ยกระดับศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดกาญจนบุรี”. ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๘.  

วิยะดา เสรีวิชัยสวัสดิ์. “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศ
ไทยให้เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์”. ปรัชญาดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชา
สังคมศาสตร์. บัณฑิตศึกษา: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ๒๕๕๕.  

สุทธิชัย โล่นารายณ์ สุพจน์ ทรายแก้วและสาธิต วงศ์อนันต์นนท์. “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดก าแพงเพชร”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๘. 

อานนท์ สีดาเพ็ง. “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟโดยการประยุกต์ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน
ทางสังคม”. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย
และการกีฬา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๙.  

(๓) รายงานวิจัย: 

คมพล สุวรรณกูฏ และคณะ. “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือการเสริมสร้างรายได้ภาคเกษตรกรรม
ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง”. รายงานวิจัย. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี, ๒๕๕๘. 

นพพร จันทรน าชู. ศศิพร ต่ายค า และกมลรัตน์ หนูสวี. “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นเพ่ือการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดกาญจนบุรี”. รายงานวิจัย. ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.): 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๖๐.  

 
 
 



๓๖๔ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ปฐม หงษ์สุวรรณ และนิ่มนวล จันทรุญ. “การจัดการหมู่บ้านทอผ้าอีสานเพ่ือพัฒนาเส้นทางการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม”. 
รายงานวิจัย. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.): มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๖๐.  

พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์. ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ และอารี ผสานสินธุวงศ์. “การพัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยวส าหรับการเรียนรู้วิถีเกษตรเพ่ือยกระดับศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในจังหวัดกาญจนบุรี”. รายงานวิจัย. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.): มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ , 
๒๕๖๐.  

รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร และคณะ. “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวเพ่ือการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของถนนคนเดิน จังหวัดเชียงใหม่”. รายงานวิจัย. เชียงใหม่: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ, ๒๕๕๗.  

วันชัย พวงเงิน และคณะ. “การศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยเครือข่าย
ชุมชนริมยม ด้วยคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมชุมชน ต าบลกงและต าบลบ้านกร่าง อ าเภอ
กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย”. รายงานวิจัย. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: เทศบาล
ต าบลกงไกรลาศ อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย, ๒๕๖๐.  

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. “โครงการจัดท ารูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการจัดท านโยบาย แผน มาตรการ กฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”. รายงานวิจัย. เชียงใหม่: 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗.  

(๔) บทความ: 

กรกช ตราชู และคณะ. “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา”. วารสารรัชต์ภาคย์ ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๒๓ ปี. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๔ 
(๒๕๖๐): ๑๖๘. 

กฤติยา สมศิลา และกนกกานต์ แก้วนุช. “ปัจจัยการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านโพน อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี. ปีที่ ๑๒ 
ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๑): ๑๑๖. 

 



๓๖๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
กันตภณ แก้วสง่า และนิศาชล จ านงศรี. “การจัดการความรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในแหล่ง

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี 
Suranaree Journal of Social Science. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ (ธันวาคม ๒๕๕๘): ๘๕. 

เจนจิรา อักษรพิมพ์. “กลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบยั่งยืนในจังหวัดนครราชสีมา”. 
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐): ๑๔๕-๑๔๘. 

ธณัศวัล กุลศรี และสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์. “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์: กรณีศึกษา
พิพิธภัณฑ์สิรินธร ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ”. Veridian E-
Journal. Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
และศิลปะ. ปีที่ ๙  ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙): ๔๗๑. 

ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์. “การศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง”. วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ ๑๑ ฉบับ
ที่ ๒ (พฤษภาคม–สิงหาคม ๒๕๖๐): ๑๐๐. 

ปวีณา งามประภาสม. “ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาการ
จัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเมาะหลวง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง”. วารสารศรีนคริ
นทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ . ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑๖ 
(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙): ๗๘. 

ปิ่นมณี ขวัญเมือง. “หลักอิทธิบาท๔: เส้นทางสู่ความส าเร็จ”. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม. ปีที่ 
๑๓ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗): ๓. 

ผดุง วรรณทอง. อนันต์ ธรรมชาลัย และสานิต ศิริวิศิษฐ์กุล. “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการ
บริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์. ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑): ๙๙. 

พระครูถาวรสิทธิการ และพระราชเขมากร. “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท  ๔  ในกระบวนการแปร
รูปกลอยของชุมชนบ้านไทรย้อย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่”. วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์ มจร วิทยาเขตแพร่. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม–มิถุนายน ๒๕๖๑): ๘๓. 

พระครูอุทัยสุตกิจ. ดร.สุทธนู ศรีไสย์ และดร.จินต์ วิภาตะกลัศ. “ความส าเร็จของการบริหารงานตาม
หลักอิทธิบาทสี่ของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี”. 
วารสารสมาคมนักวิจัย. ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘): ๑๖๑. 



๓๖๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พระธัชพล สิริภทฺโท งามแพง. “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต าบล อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘): ๑๖๑. 

พระธีรวัติ จรณธมโม คนึงทรัพย์. “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรเพ่ือการบริหาร
จัดการ องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก”. วารสารอารย
ธรรมศึกษา โขง-สาละวิน. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐): ๑๑๓. 

พิพัฒน์ ประดับเพชรและคณะ. “ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา”. วารสารการบริหาร
และพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๓): 
๑๖๒. 

เพลินพิศ สมสกุล. “การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทพิพิธภัณฑ์และวัด : กรณีศึกษา
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี”. วารสารกระแสวัฒนธรรม. ปีที่ ๑๗  ฉบับที่ ๓๒ (๒๕๕๙): 
๓๓. 

มยุรี ค าปาเชื้อ. อินถา ศิริวรรณ และอุทัย สติมั่น. “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
พัฒนาสมร รถนะบุ ค ล าก รส ายสนั บ สนุ น วิ ช า ก า รมหา วิ ท ย าลั ย ร า ชภั ฏ ใน
กรุงเทพมหานคร”.วารสารศึกษาศาสตร ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน. ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙): ๑๐๔. 

ยุพิน อุ่นแก้ว และโชคชัย สุเวชวัฒนกูล. “การพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์”. 
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐): ๑๐. 

ศุภมาส แหวนวิเศษ และเจริญชัย เอกมาไพศาล. “ปัจจัยแห่งความส าเร็จในกระบวนการการมีส่วน
ร่วมของชุมชนต้นแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาต าบลน้ า
เชี่ยว จังหวัดตราด”. วารสารธรรมศาสตร์. ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๑ (๒๕๖๐): ๗๑. 

โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล. “การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทฤษฎีใหม่โดยชุมชน อ าเภอ
เสาไห้ จังหวัดสระบุรี”. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖): ๕๖. 

อรวิภา จรูญจารุวัฒนา. สิริปริยัตยานุศาสก์. เทพประวิณ จันทร์แรง และพิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ. “การบูร
ณาการหลักอิทธิบาท ๔ กับการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยต าบลหายยา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารบัณฑิตวิจัย. ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙): ๑๘๙. 

 



๓๖๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

(๕) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่และเอกสารอ่ืน ๆ: 

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. “การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว”. (อัด
ส าเนา).  

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (อพท.). “แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๓”. (อัดส าเนา). 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เรื่อง 
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔”. ราชกิจจานุเบกษา 
๑๓๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐: ๔๙.  

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์. “รายงานหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตกรรม จังหวัดนครสวรรค์”. (อัดส าเนา). 

ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอชุมแสง. เอกสารสรุปผลการด าเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัต
วิถี บ้านท่าเตียนสามัคคี หมู่ที่ ๑๔ ต าบลท่าไม้ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์. (อัด
ส าเนา). 

ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอตากฟ้า. เอกสารสรุปผลการด าเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัต
วิถี บ้านซับตะเคียน หมู่ ๑๑ ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์. (อัด
ส าเนา). 

ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอตาคลี. เอกสารสรุปผลการด าเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
บ้านหนองโพใต้ หมู่ ๑ ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์. (อัดส าเนา). 

ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบรรพตพิสัย. เอกสารสรุปผลการด าเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี บ้านดงแม่นางเมือง หมู่ที่ ๑๐ ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์. (อัดส าเนา). 

ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองนครสวรรค์. เอกสารสรุปผลการด าเนินงานชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี บ้านวังหยวก หมู่ที่ ๒  ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์. (อัดส าเนา). 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . “ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙”. ราชกิจจานุเบกษา ๑๒๘ ธันวาคม 
๒๕๕๔: ๑๐๙. 

 



๓๖๘ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . “ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔”. ราชกิจจานุเบกษา ๑๓๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙: ๙๔. 

ส านักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์การ
มหาชน หรือ (อพท.). “คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดย
ชุมชน”. (อัดส าเนา). 

(๖) สื่ออิเล็กทรอนิกส์: 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศ รายจังหวัด . [ออนไลน์]. 
แหล่ งที่ มา :  https: / /www.mots.go. th/more_news.php?cid=422&filename= 
index6 [๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

จังหวัดนครสวรรค์. วิสัยทัศน์ จังหวัดนครสวรรค์ . [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www. 
nakhonsawan.go.th/joomla/index.php?option=com_content&view=article&i
d=2:2017-12-22-08-42-41&catid=8&Itemid=102 [๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

ส านักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒. วิสัยทัศน์. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
http://www.thailowernorth.com/webosm/vision.html [๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์. ทะเบียนหมู่บ้านด าเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
น วัต วิ ถี  ณ  วันที่  ๒๑  มิ ถุ น า ยน  ๒๕๖๑ .  [ ออน ไลน์ ] .  แหล่ ง ที่ ม า :  http: 
//nakhonsawan.cdd.go.th/services/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี [๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๑]. 

ส านักงาน. รายงานข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน จปฐ. ปี ๒๕๖๑ . [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
http://nakhonsawan.cdd.go.th /services/รายงานครัวเรือนตกเกณฑ์ [๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒]. 

(๗) สัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม: 

สัมภาษณ์ นางชนัษฎา เกิดปาน. นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรค์, ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.    

สัมภาษณ์ นางบุญสม ภิรมย์ราช. ผู้ประกอบการ และผู้สาธิตการปอกตาลของหมู่ ๑๔ บ้านท่าเตียน
สามัคคี ต าบลท่าไม้ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๓๖๙ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สัมภาษณ์ นางระพิน สิงห์ลอ. ประธานกลุ่มปลาแดดเดียว หมู่ที่ ๒ บ้านวังหยวก ต าบลบ้านแก่ง 

อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นางวันเพ็ญ เทียนประเสริฐ. ประธานศูนย์วัฒนธรรมไทด า บ้านวังหยวก ต าบลบ้านแก่ง 

อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒.    
สัมภาษณ์ นางสาวกัลยา โตประเสริฐ. นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน 

อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นางสาวโฉมตรู จันโอภา. นักท่องเที่ยว, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นางสาวนงเยาว์ เหงาโจ๊ก. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ บ้านหนองโพใต้ ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี 

จังหวัดนครสวรรค์, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นางสาวนาฏณวรรษ์ ปาณะวิชญ์นันท์. นักท่องเที่ยว, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.   
สัมภาษณ์ นางสาวน้ าอ้อย มีพันธ์. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๔ บ้านท่าเตียนสามัคคี ต าบลท่าไม้ อ าเภอชุมแสง 

จังหวัดนครสวรรค์, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นางสาวปภาวี พงษ์จตุรา. นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน 

อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.     
สัมภาษณ์ นางสาวพัฒชรี จันทรโชติ. นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชน

อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒.     
สัมภาษณ์ นางสาวสรญา อยู่กรุง. นักท่องเที่ยว, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒.       
สัมภาษณ์ นายจงกล บุญยา. ประชาชนบ้านซับตะเคียน ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัด

นครสวรรค์, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นายจ ารูญ บุญขันธ์. นักท่องเที่ยว, ๑ เมษายน ๒๕๖๒.  
สัมภาษณ์นายเฉลิม ทองแพง. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  ๒ บ้านวังหยวก ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นายณรงค์ พันธ์เขียน. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงแม่นางเมืองบ้านดงแม่นางเมือง ต าบล

ตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒.  
สัมภาษณ์ นายณรงค์ ภักดีสุข. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี จังหวัด

นครสวรรค์, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรีสุริยา สระทองอาด. ผู้ช่วยนิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง อ าเภอ

เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๑ เมษายน ๒๕๖๒. 

 



๓๗๐ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สัมภาษณ์ นายธนโชติ จันทร์ดวง. มัคคุเทศก์ชุมชนของหมู่ ๑๔ บ้านท่าเตียนสามัคคี ต าบลท่าไม้ 

อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
สัมภาษณ์ นายบุญธรรม แก้วเกตุ. ปลัดองค์กรบริหารส่วนต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด

นครสวรรค์, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒.  
สัมภาษณ์ นายปัณณ์ทัตต์ ศรีเทียนชัย. ช่างภาพอิสระ และสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ , 

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒.   
สัมภาษณ์ นายยอด จินศิริวานิชย์. ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยงสุวัฒน์ไบโอ เทรด จ ากัด ภาคีเครือข่าย , 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นายรัฐพล ธุระพันธ์. นายอ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒.   
สัมภาษณ์ นายสมโภช วัฒนะ. นักท่องเที่ยว, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นายสรสิทธิ์ อินทร. สมาชิกสมาคมรักษ์ดงแม่นางเมือง ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย  

จังหวัดนครสวรรค์, ๓ มีนาคม ๒๕๖๒.  
สัมภาษณ์ พระครูนิวิฐอาจารวัฒน์. เจ้าคณะต าบลตาขีด เจ้าอาวาสวัดสังขวิจิตร ต าบลตาสัง อ าเภอ

บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, ๑ เมษายน ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรีสุริยา สระทองอาด. ผู้ช่วยนิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง อ าเภอ

เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, ๑ เมษายน ๒๕๖๒.  
สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรีอ านาจ เอ่ียมสุภา. ก านันต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ , 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
   นางชนัษฎา เกิดปาน. นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ

ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์, ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
สนทนากลุ่ม นางสาวทรงศรี อิสสรมาลา. นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดนครสวรรค์, ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
สนทนากลุ่ม นางสุภาพร แตงนารา. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวการโรงแรมและร้านอาหาร

จังหวัดนครสวรรค์, ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
สนทนากลุ่ม นายชัยรัตน์ ฟักภู่ . ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานนครสวรรค์ , ๘ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
สนทนากลุ่ม นายพิทักษ์ ตั้งแต่ง. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง, ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
สนทนากลุ่ม นายอาทิตย์ นิมา. นักถ่ายภาพพัฒนาเมืองนครสวรรค์, ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 



๓๗๑ 
 

สนทนากลุ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่าย
วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สนทนากลุ่ม พระราชรัตนเวที ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
, ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
สนทนากลุ่มรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง. อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 

2. ภาษาอังกฤษ  

1. Secondary Sources 

(I) Books: 

Adhikary. Mc. Kinsey. “Management of Ecotourism” in Ecotourism: Concept. Design 
and Strategy. Bangkok: Srinakharinwiro, 1995.  

Berlo. David K.. The Process of Communication. New York: Rinechart and Winston. 
Inc., 1960.  

Bollen. K.A.. Structural Equation woth Latent Variables. New York: Wliey, 1989.  
Cochran. W. G.. Sampling Techniques. Third Edition. New York: John Wiley & Sons. 

Inc, 1977.  
Cohen. J.M. and Uphoff. N.T.. Participations Place in Rural Development: Seeking 

Clarity through Specificity. New York: World Developments, 1980.  
Cohen.  J. .  Rural Development Participation.  New York:  Concept and Measures for 

Project Design Implementation and Evaluation, 1978 
Cooper. H. & Lindsay. J.J. “Research Synthesis and Meta-Analysis”. In Bickman. L. & 
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๗.   นางสุภาพร แตงนารา  

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวการโรงแรมและร้านอาหารจังหวัดนครสวรรค์  
๘.   นายอาทิตย์ นิมา  

นักถ่ายภาพพัฒนาเมืองนครสวรรค์ 
 

 

 

 

 

 

 



๔๐๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐๘ 

ภาคผนวก ฎ. 
รายงานผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



๔๐๙ 

ภาคผนวก ฏ. 

ประเด็นในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 

 

จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ตัวแบบจ าลองที่ได้จากผลการวิจัยเชิงเอกสาร การวิจัยเชิง
ปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อน าไปสู่ “ตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
ในจังหวัดนครสวรรค์” ท่านคิดว่า 

๑. มีความครบถ้วน และเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
๒. มีแนวโน้มความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด 
๓. ควรมีการน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร 
๔. มีข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา ต่อยอดอย่างไร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ฐ. 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์ว่าท่ีร้อยตรสีุริยา สระทองอาด    
ผู้ช่วยนิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง 
อ าเภอเมืองนครสวรรค์ (1 เมษายน 2562) 

สัมภาษณ์นายรัฐพล ธุระพันธ์ 
นายอ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวดันครสวรรค ์

(26 มีนาคม 2562) 

สัมภาษณ์นายณรงค์ ภักดีสุข   
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ  

อ าเภอตาคลี (29 มีนาคม 2562) 

สัมภาษณ์นายบญุธรรม แก้วเกต ุ
ปลัดองค์กรบริหารส่วนต าบลตาสงั  

อ าเภอบรรพตพิสัย (28 มีนาคม 2562) 



๔๑๔ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์นายเฉลมิ ทองแพง 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านวังหยวก ต าบลบ้านแก่ง 
อ าเภอเมืองนครสวรรค์ (28 มีนาคม 2562) 

สัมภาษณ์นางสาวน้ าอ้อย มีพันธ์  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14 บ้านท่าเตียนสามัคคี ต าบลท่า

ไม้ อ าเภอชุมแสง (15 กุมภาพันธ ์2562) 

สัมภาษณ์ว่าท่ีร้อยตรีอ านาจ เอี่ยมสุภา  
ก านันต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า  

(13 กุมภาพันธ์ 2562) 

สัมภาษณ์นายณรงค์ พันธ์เขียน 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 บ้านดงแม่ยางเมือง ต าบลตาสัง 

อ าเภอบรรพตพิสัย (28 มีนาคม 2562) 



๔๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์นางสาวปภาวี พงษ์จตุรา  
นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  

ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองนครสวรรค์  
(17 กุมภาพันธ์ 2562) 

สัมภาษณ์นางสาวกลัยา โตประเสริฐ   
นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอตากฟ้า  

(28 มีนาคม 2562) 

สัมภาษณ์นางชนัษฎา เกิดปาน  
นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอชุมแสง 

(19 กุมภาพันธ์ 2562) 

สัมภาษณ์นางสาวพัฒชรี จันทรโชติ  
นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอตาคลี  

(29 มีนาคม 2562) 



๔๑๖ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์นายยอด จินศิริวานิชย์  
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยงสุวัฒนไ์บโอ เทรด จ ากัด 

(13 กุมภาพันธ์ 2562) 

สัมภาษณ์นางวันเพ็ญ เทยีนประเสริฐ  
ประธานศูนย์วัฒนธรรมไทด าบ้านวังหยวก  

ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมืองนครสวรรค์  
(28 มีนาคม 2562) 

สัมภาษณ์นายธนโชติ จันทร์ดวง   
นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  

ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอหนองบัว  
(18 กุมภาพันธ์ 2562) 

สัมภาษณ์นายสรสิทธ์ิ อินทร  
สมาชิกสมาคมรักษ์ดงแม่นางเมือง  
ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพสิัย  

(3 มีนาคม 2562) 



๔๑๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์นายจงกล บุญยา  
ประชาชนบ้านซับตะเคียน ต าบลสุขส าราญ  

อ าเภอตากฟ้า (13 กุมภาพันธ์ 2562) 

สัมภาษณ์นางบุญสม ภริมยร์าช  
ผู้ประกอบการ และผูส้าธิตการปอกตาลของหมู่ 14 

บ้านท่าเตียนสามัคคี ต าบลท่าไม้ อ าเภอชุมแสง 
(15 กุมภาพันธ์ 2562) 

สัมภาษณ์พระครูนิวิฐอาจารวัฒน์  
เจ้าคณะต าบลตาขดี เจ้าอาวาสวัดสังขวิจิตร  

ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพสิัย  
(1 เมษายน 2562) 

สัมภาษณ์นางสาวนาฏณวรรษ์ ปาณะวิชญ์นันท์ 
นักท่องเที่ยวท่ีมาท่องเที่ยว หมู่ 14  

บ้านท่าเตียนสามัคคี ต าบลท่าไม้ อ าเภอชุมแสง 
(15 กุมภาพันธ์ 2562) 



๔๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์นายจ ารญู บุญขันธ์  
นักท่องเที่ยวท่ีมาท่องเที่ยวหมู่ 10  

บ้านดงแม่นางเมือง ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสยั 
(1 เมษายน 2562) 



๔๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฑ. 

ภาพประกอบการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒๐ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนทนากลุ่มพระราชรัตนเวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค ์  

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตนครสวรรค์  (8 พฤษภาคม 2562) 

สนทนากลุ่มผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 
 รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 
 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(8 พฤษภาคม 2562) 
 

สนทนากลุ่มนางสาวทรงศรี อิสสรมาลา  
นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค ์
(8 พฤษภาคม 2562) 

 

สนทนากลุ่มรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง  
อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
(8 พฤษภาคม 2562) 

 



๔๒๑ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนทนากลุ่มนายพิทักษ์ ตั้งแต่ง 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแก่ง 

(8 พฤษภาคม 2562) 

สนทนากลุ่มนายชัยรัตน์ ฟักภู ่
ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

ส านักงานนครสวรรค์  
(8 พฤษภาคม 2562) 

 

สนทนากลุ่มนางสุภาพร แตงนารา 
นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวการโรงแรมและ

ร้านอาหารจังหวัดนครสวรรค ์
(8 พฤษภาคม 2562) 

 

สนทนากลุ่มนายอาทิตย์ นิมา  
นักถ่ายภาพพัฒนาเมืองนครสวรรค์ 

(8 พฤษภาคม 2562) 
 



๔๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศโดยรวมของการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

ณ ห้องประชุมส านักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตนครสวรรค์  วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.



๔๒๓ 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ ฉายา/นามสกุล : นางสาวรัตติยา เหนืออ านาจ  

วัน เดือน ปีเกิด : ๘ พฤษภาคม ๒๕๒๔  

ภูมิล าเนาที่เกิด : จังหวัดชลบุรี  

การศึกษา : -   ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
-  ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
-  ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

ประสบการณ์การท างาน : - ๒๕๔๕-๒๕๔๗  เจ้าพนักงานประกันสังคม  
 ส านักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี 
- ๒๕๔๘ เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จ ากัด  
- ๒๕๔๙-๒๕๕๐ หัวหน้าฝ่ายส านักงาน  
                       บริษัท เคซีทีวี (นครสวรรค์) จ ากัด  
- ๒๕๕๑-๒๕๕๓ นักวิชาการประกันสังคม  
 ส านักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี 
- ๒๕๕๓-๒๕๕๘ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
- ๒๕๕๘-ปัจจุบัน    ผู้ช่วยนักวิจัย 

 

ผลงานทางวิชาการ : งานวิจัย  

พระครูนิวิฐศีลขันธ์ ฐิตวฑฺฒโน . อัครเดช พรหมกัลป์. รัตติยา 
พรมกัลป์. “การบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืนตาม
แนวพระราชด าริในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่วงก์”. รายงาน
วิจัย. ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.): มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

 

 



๔๒๔ 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์ ฐิตวฑฺฒโน. รัตติยา พรมกัลป์. ภาวิณี บุญจัน
ดา. ศศิพิชญ์นาถธ์ ดีสิงห์ และดิเรก ด้วงลอย. “ธรรม
ปฏิบัติกับการพัฒนาสังคมเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือ
ความพอเพียงภายใต้ การขับเคลื่อนตามแนวประชา
รัฐ”. รายงานวิจัย. ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.): 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์ ฐิตวฑฺฒโน. อาภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด. อัครเดช 
พรหมกัลป์ .  ธัชพล ยรรยง. รัตติยา พรมกัลป์ . 
“วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีพุทธกับการ
เสริมสร้างความมั่นคงทางครอบครัวพ่อ-แม่มือใหม่”. 
รายงานวิจัย. ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

อัครเดช พรหมกัลป์. รัตติยา พรมกัลป์, อมราวดี ชนะศักดิ์. ชฎา
ภัทร เปี่ยมอินทร์ และพระครูนิวิฐศีลขันธ์ ฐิตวฑฺฒ
โน. “ต้นน้ าเจ้าพระยากับการพัฒนาสู่เศรษฐกิจฐาน
รากทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”. รายงานวิจัย. 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.): มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 

บทความวิจัย 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์ , อัครเดช พรหมกัลป์ , รัตติยา พรมกัลป์.  
“การบริ ห า รจั ดการน้ า อย่ า งยั่ ง ยื นตามแนว
พระราชด าริในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่วงก์”. รายงานการ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒. ณ วิทยาลัย
สงฆ์น่านเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย จังหวัดน่าน ๙ กันยายน ๒๕๖๑. 

รัตติยา พรมกัลป์, พระเทพปริยัติเมธี และนัยนา เกิดวิชัย . 
“ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เชิ งสร้ า งสรรค์ ” . วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. ปีที่ ๒๑ 
ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒). 



๔๒๕ 

รัตติยา พรมกัลป์, พระเทพปริยัติเมธี และนัยนา เกิดวิ ชัย. 
“ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแบบจ าลองการจัดการ
ท่องเที่ ยว โดยชุมชนเชิ งสร้ า งสรรค์ ในจั งหวัด
นครสวรรค์”. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน. ปีที่ 
๒๕ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๒). 

บทความวิชาการ 

รัตติยา พรมกัลป์. “เกษตรวิถีกับการบริหารจัดการตามแนวคิด 
Lean Thinking” วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม  ๒๕๖๑). 

รัตติยา พรมกัลป์. “ทุนท้องถิ่นกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ทางการท่องเที่ยวต้นน้ าเจ้าพระยา”. รายงานการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑. ณ วิทยาลัย
สงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอาราม
หลวง จังหวัดนครปฐม ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

รัตติยา พรมกัลป์. “เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการท างาน” 
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม , ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑). 

รัตติยา พรมกัลป์. “ประเพณีจับข้อมือสาว: กุศโลบายในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคนไทยเชื้อสาย
มอญ”. วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, ปีที่ ๖ ฉบับ
ที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒). 

ปีที่เข้าศึกษา : ๒๕๖๐  

ปีที่ส าเร็จการศึกษา : ๒๕๖๓  

ที่อยู่ปัจจุบัน : ๗๐๙/๑๗๕ ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ 

 

 

 




