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บทคัดย(อ 
 

 ดุษฎีนิพนธ*นี้มีวัตถุประสงค* ๓ ประการคือ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาการจัดการ
ท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒. เพ่ือวิเคราะห*ปLจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผล
ต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ๓. เพ่ือ
นําเสนอรูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ระเบียบวิธีวิจัยเปOนการวิจัยแบบผสานวิธี การดําเนินการแบ�งเปOน ๒ ระยะ ระยะท่ี ๑ เปOนการวิจัยเชิง
ปริมาณในรูปของการวิจัยเชิงสํารวจเพ่ือตรวจสอบความตรงของรูปแบบการพัฒนาการจัดการ
ท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีพัฒนาข้ึน และศึกษาอิทธิพลทางตรง 
และอิทธิพลทางอ+อม และอิทธิพลรวมระหว�างตัวแปรในโมเดล โดยดําเนินการเก็บรวบรวมข+อมูลจาก
กลุ�มตัวอย�างจํานวน ๔๑๐ คน ใช+การวิเคราะห*ข+อมูลเชิงพรรณนา ใช+การวิเคราะห*ความตรงเชิง
โครงสร+างโดยใช+การวิเคราะห*องค*ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) การวิเคราะห*สหสัมพันธ*และการ
วิเคราะห*โมเดลสมการโครงสร+างเพ่ือตรวจสอบความตรงตามกรอบแนวคิดในการวิจัยด+วยโปรแกรม
ทางสถิติ ระยะท่ี ๒ เปOนการวิจัยเชิงคุณภาพเปOนการศึกษาภาคสนามด+วยวิธีการสัมภาษณ*เชิงลึก จาก
ผู+ให+ข+อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน และการสนทนากลุ�มเฉพาะจํานวน ๑๒ คน เพื่อยืนยันโมเดล
หลังจากการสังเคราะห*ข+อมูล  
ผลการวิจัยพบว(า  
 ๑. การพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในภาพรวมอยู�ในระดับมาก (Χ= 
๓.๔๔, S.D.= ๐.๕๑๕) เม่ือพิจารณาเปOนรายด+านโดยเรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยพบผลการศึกษาคือ ๑) 
การตลาดในแหล�งท�องเท่ียว ๒) การฟ[\นฟูแหล�งท�องเท่ียว ๓) การสร+างกิจกรรมในแหล�งท�องเท่ียว ๔)  
การพัฒนาโครงสร+างพ้ืนฐาน ๕) การส�งเสริมทักษะคนในพ้ืนท่ี และ ๖) ประสิทธิภาพของแหล�ง
ท�องเท่ียว   
 ๒. ความตรงของรูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการตรวจสอบสอดคล+องกับข+อมูลเชิงประจักษ* (p-value = ๐.๐๕๕, 2χ  = 



(๒) 
 

๑๖๓.๒๐, df. = ๑๓๖, 2χ /df = ๑.๒, GFI = ๐.๙๖, AGFI = ๐.๙๓, CFI = ๑.๐๐, SRMR = ๐.๐๒๓, 
RMSEA = ๐.๐๒๒) ผลการศึกษาพบว�า ค�าสัมประสิทธิ์การพยากรณ* (R2) ของสมการโครงสร+างตัว
แปรภายในแฝงพบว�ามีค�าเท�ากับ ๐.๘๓ แสดงว�าตัวแปรในโมเดลคือ บริบทการบริหารจัดการ
ท�องเท่ียว และการมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียว สามารถอธิบายความแปรปรวนของการ
ปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรมได+ร+อยละ ๘๓ และยังพบว�าสมการโครงสร+างตัวแปรภายในแฝงมีค�า
เท�ากับ ๐.๗๘ แสดงว�าตัวแปรในโมเดลคือ บริบทการบริหารจัดการท�องเท่ียว การมีส�วนร�วมในการ
พัฒนาการท�องเท่ียว และการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม สามารถอธิบายความแปรปรวนของการ
พัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนได+ร+อยละ ๗๘ เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางอ+อม
ระหว�างตัวแปรในโมเดลพบว�า บริบทการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชนประกอบด+วย การ
วางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ การแก+ไขและปรับปรุง ความชัดเจนของเจ+าภาพ 
กฎหมายและการจัดระเบียบ การสนับสนุนจากภาครัฐ และการสร+างเครือข�ายมีค�าอิทธิพลทางตรง
เท�ากับ ๐.๓๖ และอิทธิพลทางอ+อม ๐.๑๕ เปOนอิทธิพลรวม ๐.๕๑ ท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการจัดการ
ท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ นอกจากนั้นยังพบว�าตัวแปรการ
ปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม ประกอบด+วย ความพร+อมเพียงกัน ร�วมวางแผน, หวงแหน รักษา 
ร�วมแก+ปLญหาสถานท่ีนั้น, เคารพให+เกียรติกัน ร�วมประเมินคุณค�า, และยึดกฎ กติกา ร�วมกันรับ
ผลประโยชน* มีขนาดอิทธิพลทางตรงส�งผลต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนโดยมี
ค�าอิทธิพลร+อยละ ๖๐ อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑   
  ๓. รูปแบบการพัฒนาการจัดการท�อง เ ท่ียวชุมชนอย� า งยั่ งยืน ใน พ้ืน ท่ีจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยาพบว�า การพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาต+องพัฒนาใน ๖ มิติดังนี้ ๑) ด+านการฟ[\นฟูแหล�งท�องเท่ียว ๒) ด+านการเสริมทักษะ
บุคลากรในพ้ืนท่ี ๓) ด+านประสิทธิภาพการท�องเท่ียว ๔) ด+านกิจกรรมการท�องเท่ียว ๕) ด+านการตลาด
การท�องเท่ียว ๖) การพัฒนาโครงสร+างพ้ืนฐาน โดยมีปLจจัยภายนอกท่ีส�งเสริมให+เกิดการพัฒนาอย�าง
ยั่งยืนคือบทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชนประกอบด+วย มีการวางแผน การปฏิบัติตาม
แผน การตรวจสอบ การแก+ไขและปรับปรุง ด+านความชัดเจนของเจ+าภาพ ด+านกฎหมายและการจัด
ระเบียบ ด+านการสนับสนุนจากภาครัฐ และด+านการสร+างเครือข�าย และต+องมีการปฏิบัติตามหลัก  
อปริหานิยธรรมให+ทุกคนเข+ามามีส�วนรวมด+วย ได+แก� ความพร+อมเพียงกัน ร�วมวางแผน, หวงแหน 
รักษา ร�วมแก+ปLญหาสถานท่ีนั้น, เคารพให+เกียรติกัน ร�วมประเมินคุณค�า, และยึดกฎ กติกา ร�วมกันรับ
ผลประโยชน* ซ่ึงจะก�อให+การจัดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 
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Abstract   
 

 The objectives of this research were 1. to study states on Development of 
Sustainable Community Tourism Management in Ayutthaya Province, 2. to analyze causal 
factors to effect on Development of Sustainable Community Tourism Management in 
Ayutthaya Province and 3. to propose the model on Development of Sustainable 
Community Tourism Management in Ayutthaya Province. The methodology of this 
research was the mixed methods, this research was conducted by 2 steps, step 1, 
step 1 is quantitative research in survey for validity checking of model on 
Development of Sustainable Community Tourism Management in Ayutthaya Province 
well, and studying on direct effect, indirect effect and total effect between the variables 
in model. This research was conducted by collecting data from 410 sampling to analyze 
descriptive data and Confirmatory Factor Analysis (CFA), by statistic program. Step 2, 
is qualitative research by In-dept interview from keys informant 17 persons and focus 
group had about 12 persons to confirm after analyzing data. 
The results of the research were as follow:   
 1. Development of Sustainable Community Tourism Management in 
overall had high level (Χ= 3.44, S.D. = 0.515), considered, in each section found that 
the level was high in all section, averages by Mean (Χ ): 1) Marketing in tourist 
attractions, 2) Tourism restoration, 3) Creating activities in tourist attractions, 4) 
development basic structure, 5) Promoting people skills in the area and 6) Efficiency 
of tourist attraction.  
 2. The validity in model of Development of Sustainable Community 
Tourism Management in Ayutthaya Province found that analysis had conformed with 



(๔) 
 

the empirical data (p-value = 0.055,  2χ  = 163.20, df. = 136, 2χ /df = 1.2, GFI = 0.96, 
AGFI = 0.93, CFI = 1.00, SRMR = 0.023, RMSEA = 0.022) showed that the statistics of 
coherence of model has conformed to the empirical data. Study found that (R2) = 
0.83 means that the variables in model is context of Travelling management and 
participation on Travelling management that the data can explained to practical in 
variance by Aparihaniyadhamma = 83%, Structural Equation Modeling = 0.78 showed 
that the variables in model is context of Travelling management, participation on 
Travelling management, and practical though Aparihaniyadhamma can predicted in 
variance of Development of Sustainable Community Tourism Management at 78%, 
considered, direct effect and indirect effect between the variables in model found 
that the role of public and private management, consisting of planning, 
implementation of plans, monitoring, correcting and improving. The clarity of the 
host Legal and organized Government support And networking which divided by 
direct effect = 0.36, indirect effect = 0.15, and total effect = 0.51, had effected to 
Development of Sustainable Community Tourism Management with significantly 
statistics at the level of 0.01, Therefore, the variables of practical by 
Aparihaniyadhamma as well as being ready to join, plan, cherish, maintain and solve 
the problems of that place, respect and honor Evaluate the value, and adhere to the 
rules of mutual benefit, had effect to development of sustainable community 
tourism management at 60% with significantly statistics at the level of 0.01.    
 3. Model of sustainable community tourism management development in 
the Ayutthaya province, it was found that The development of sustainable 
community tourism management in Ayutthaya Province must be developed in 6 
dimensions as follows: 1) Rehabilitation of tourist sites 2) Enhancement of personnel 
skills in the area 3) Tourism efficiency 4) Tourism activities 5) Marketing Tourism 6) 
Infrastructure development. There are external factors that promote sustainable 
development, namely the role of public and private management, consisting of 
planning, implementation of plans, monitoring, correcting and improving. The clarity 
of the host Legal and organized Government support And networking And must 
comply with the principles of morality for everyone to join in as well as being ready 
to join, plan, cherish, maintain and solve the problems of that place, respect and 
honor Evaluate the value, and adhere to the rules of mutual benefit Which creates 
sustainable tourism management.  



(๕) 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

 ดุษฎีนิพนธ�เรื่องนี้สําเร็จเรียบร�อยตามความมุ"งหมายได� ด�วยความกรุณาและความ
ช"วยเหลืออย"างดียิ่งจาก ศาสตราจารย� พลตํารวจโทหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย และรองศาสตราจารย� 
ดร.สุรพล สุยะพรหม ซ่ึงเป4นอาจารย�ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษาร"วม และยังได�รับความอนุเคราะห�ให�
คําปรึกษาจาก ผู�ช"วยศาสตราจารย� ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝ;าย
วิชาการ ท่ีได�ให�คําแนะนําและให�ข�อเสนอแนะต"าง ๆ ด�วยความเมตตา รวมท้ังให�ความอนุเคราะห�
เก้ือกูลในการตรวจทานแก�ไขข�อบกพร"องต"าง ๆ และช"วยปรับปรุงให�เกิดความถูกต�อง มีความสมบูรณ�
ของเนื้อหาเพ่ิมมากข้ึน ด�วยความเอาใจใส"ต้ังแต"เริ่มดําเนินการจนกระท่ังสําเร็จเรียบร�อย ซ่ึงผู�ทํา
การศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป4นอย"างสูงมา ณ โอกาสนี้  
 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการควบคุมการสอบป>องกันดุษฎีนิพนธ�ท้ัง ๕ ท"าน
ประกอบด�วย รศ.ดร.วัชรินทร� ชาญศิลป? ประธานกรรมการ, รศ.พล.ท.ดร.วีระ วงศ�สรรค� กรรมการ, 
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง กรรมการ, ศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย กรรมการ, และ รศ.ดร.สุรพล 
สุยะพรหม กรรมการและเลขานุการ ท่ีได�ให�คําแนะนําและเสนอปรับปรุงงานวิจัยนี้ให�สมบูรณ�ยิ่งข้ึน 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย�บัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร�ทุกท"าน ท่ีได�ให�ความช"วยเหลือ
ชี้แนะถึงข�อบกพร"องทุกอย"าง ท้ังตอนเรียนจนถึงเม่ือทําดุษฎีนิพนธ�ฉบับนี้ได�ลุล"วงไปด�วยดี 
 ขอขอบพระคุณผู�บริหารการท"องเท่ียวแห"งประเทศไทย และผู�ประกอบการการท"องเท่ียว
ทุกท"านท่ีให�ความร"วมมือในการเก็บรวบรวมข�อมูลเชิงประจักษ� เพ่ือนํามาวิเคราะห�และสรุปผล
การศึกษาในครั้งนี้   
 ขอขอบพระคุณผู�ให�ข�อมูลสําคัญท้ัง ๑๗ รูป/คนท่ีเมตตาให�ข�อมูลอย"างดียิ่งและเต็มใจใน
การสัมภาษณ�เชิงลึก และขอขอบพระคุณผู�ทรงคุณวุฒิท่ีเข�าร"วมสนทนากลุ"มจํานวน ๑๒ ท"านและให�
คําแนะนํา ข�อเสนอแนะอย"างดียิ่ง 
 ท�ายนี้ผู�จัดทําดุษฎีนิพนธ�ฉบับนี้ ได�รับกําลังใจเป4นอย"างสูงจากมารดาซ่ึงเป4นท่ีรักและเคารพ
บูชายิ่ง และจากญาติพ่ีน�องทุกท"าน รวมท้ังเพ่ือนสนิทท่ีได�คอยให�กําลังใจจนประสบความสําเร็จ 
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 ขออานิสงส�แห"งความเพียรพยายามในการศึกษาในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หากเป4น
กุศลข�าพเจ�าขอน�อมถวายเป4นพุทธบูชาแด"องค�สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ�า ขอน�อมเกล�าน�อม
กระหม"อมถวายแด"พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู"หัว พระองค�ผู�ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อุทิศให�กับบูรพาจารย�ของมหาวิทยาลัย และบูชาพระคุณบิดา มารดา 
ครูอาจารย�ทุกท"านท่ีสั่งสอนข�าพเจ�าในทุกระดับชั้น และผู�มีพระคุณท้ังหลายทุกท"าน 
 

นายศิลปวิชญ� น�อยสมมิตร  

๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 



 
 

(๖) 
 

 สารบัญ  

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

 ๑.๒ คําถามการวิจัย ๕ 

 ๑.๓ วัตถุประสงค(ของการวิจัย ๕ 

 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๖ 

 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๗ 
 ๑.๖ นิยามศัพท(เฉพาะท่ีใช5ในการวิจัย ๘ 

 ๑.๗ ประโยชน(ท่ีได5รับจากการวิจัย ๑๑ 

   
บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ๑๓ 

 ๒.๑ แนวคิดการพัฒนาการท:องเท่ียวอย:างยั่งยืน ๑๓ 
 ๒.๒ บทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชนในการส:งเสริมการท:องเท่ียว ๒๗ 

 ๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการมีส:วนร:วม ๕๐ 

 ๒.๔ แนวคิดหลักการบริหารด5วยหลักอปริหานิยธรรม ๕๙ 

 ๒.๕ แผนยุทธศาสตร(การท:องเท่ียว ๖๒ 
 ๒.๕ บริบทพ้ืนท่ีวิจัย ๖๔ 

 ๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวข5อง  ๗๐ 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๙๔ 

   
บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการวิจัย ๙๕ 

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๙๕ 

 ๓.๒ ระยะท่ี ๑ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ๙๖ 

       ๓.๒.๑ ประชากรและกลุ:มตัวอย:าง  ๙๖ 

       ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใช5ในการวิจัย ๙๗ 

       ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข5อมูล  ๑๐๑ 

       ๓.๒.๔ การวิเคราะห(ข5อมูล ๑๐๑ 



 
 

(๗) 
 

 สารบัญ (ต�อ)  

เรื่อง  หน�า 
 ๓.๓ ระยะท่ี ๒ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  ๑๐๙ 

       ๓.๒.๑ ผู5ให5ข5อมูลสําคัญ  ๑๐๙ 

       ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใช5ในการวิจัย ๑๑๐ 

       ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข5อมูล  ๑๑๐ 

       ๓.๒.๔ การวิเคราะห(ข5อมูล ๑๑๒ 
   
บทท่ี ๔ ผลการวิเคราะห%ข�อมูล  ๑๑๓ 

 ๔.๑ ผลการวิเคราะห(ข5อมูลเบ้ืองต5น ๑๑๓ 

 ๔.๒ ผลการวิเคราะห(ข5อมูลตามวัตถุประสงค( ๑๓๕ 

       ๔.๒.๑ สภาพการพัฒนาการจัดการท:องเท่ียวชุมชนอย:างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ๑๓๕ 

       ๔.๒.๒ ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต:อการพัฒนาการจัดการท:องเท่ียวชุมชนอย:าง
ยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๔๒ 

       ๔.๒.๓ รูปแบบการพัฒนาการจัดการท:องเท่ียวชุมชนอย:างยั่งยืนในพ้ืนท่ี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๐๓ 

 ๔.๓ องค(ความรู5จากการวิจัย ๒๑๔ 

   
บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ ๒๒๑ 

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๒๒ 

 ๕.๒ อภิปรายผล ๒๒๗ 

 ๕.๓ ข5อเสนอแนะ ๒๓๕ 

       ๕.๓.๑ ข5อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๒๓๕ 

       ๕.๓.๒ ข5อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช5 ๒๓๖ 

       ๕.๓.๓ ข5อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต:อไป ๒๓๖ 

  
บรรณานุกรม ๒๓๘ 
ภาคผนวก ๒๔๗ 

ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห(ผู5เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ๒๔๘ 
ภาคผนวก ข ผลการหาค:าดัชนีความสอดคล5อง (IOC) ๒๕๔ 
ภาคผนวก ค ผลการหาค:าความเชื่อม่ัน ๒๖๙ 
ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห(สัมภาษณ(เพ่ือเก็บข5อมูลการวิจัย ๒๗๕ 
ภาคผนวก จ หนังสือขอเชิญร:วมสนทนากลุ:ม (Focus Group Discussion) ๒๘๖ 
ภาคผนวก ฉ เครื่องมือท่ีใช5ในการวิจัย และผลการวิเคราะห(ข5อมูล ๓๐๑ 

ประวัติผู�วิจัย ๓๔๑ 
    



 
 

(๘) 
 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี หน�า 
๒.๑ แสดงความถ่ีการทบทวนวรรณกรรมป�จจัยการพัฒนาการท องเท่ียวอย างยั่งยืน ๒๖ 
๒.๒ แสดงความถ่ีของป�จจัยของบทบาทการบริหารจัดการ ๔๘ 
๒.๓ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวข+องกับการจัดการท องเท่ียวชุมชน ๗๗ 
๒.๔ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวข+องกับการจัดการท องเท่ียวอย างยั่งยืน ๘๘ 
๒.๕ สรุปงานวิจัยในต างประเทศ ๙๒ 
๓.๑ แสดงการสุ มตัวอย างแบบแบ งตามสัดส วน ๙๖ 
๓.๒ แสดงค าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ๑๐๑ 
๔.๑ จํานวน และร+อยละของข+อมูลป�จจัยส วนบุคคล ๑๑๓ 
๔.๒ ค าเฉลี่ย ส วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข+อมูลป�จจัยด+านบริบทการบริหารจัดการ

ท องเท่ียวในภาพรวม ๑๑๕ 
๔.๓ ค าเฉลี่ย ส วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข+อมูลป�จจัยด+านบริบทการบริหารจัดการ

ท องเท่ียวจําแนกเป;นรายข+อ   ๑๑๕ 
๔.๔ ค าเฉลี่ย ส วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข+อมูลป�จจัยด+านการมีส วนร วมในการ

พัฒนาการท องเท่ียวของชุมชนในภาพรวม ๑๒๐ 
๔.๕ ค าเฉลี่ย ส วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข+อมูลป�จจัยด+านการมีส วนร วมในการ

พัฒนาการท องเท่ียวของชุมชนจําแนกเป;นรายข+อ ๑๒๑ 
๔.๖ ค าเฉลี่ย ส วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข+อมูลการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรมใน

ภาพรวม ๑๒๓ 
๔.๗ ค าเฉลี่ย ส วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข+อมูลการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม

จําแนกเป;นรายข+อ ๑๒๔ 
๔.๘ ค าเฉลี่ย ส วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข+อมูลการพัฒนาการจัดการท องเท่ียวชุมชน

อย างยั่งยืนในภาพรวม   ๑๒๖ 
๔.๙ ค าเฉลี่ย ส วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข+อมูลการพัฒนาการจัดการท องเท่ียวชุมชน

อย างยั่งยืนจําแนกเป;นรายข+อ ๑๒๗ 
๔.๑๐ ค าสถิติเบ้ืองต+นของตัวแปรสังเกตได+ในรูปแบบการพัฒนาการจัดการท องเท่ียว

ชุมชนอย างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐ 
๔.๑๑ ค าเฉลี่ย ส วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธAแบบเพียรAสันของ

ตัวแปรสังเกตได+ในรูปแบบการพัฒนาการจัดการท องเท่ียวชุมชนอย างยั่งยืนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีตัวแปรการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม
เป;นตัวแปรส งผ าน ๑๓๔ 

๔.๑๒ แสดงค าสถิติความสอดคล+องของโมเดลบริบทการบริหารจัดการท องเท่ียวกับ
ข+อมูลเชิงประจักษAหลังปรับโมเดลการวิจัย ๑๓๖ 

๔.๑๓ แสดงค าสถิติพ้ืนฐานขององคAประกอบเชิงยืนยันของโมเดลบริบทการบริหาร
จัดการท องเท่ียว ๑๓๖ 



 
 

(๙) 
 

 สารบัญตาราง (ต�อ)  
ตารางท่ี หน�า 
๔.๑๔ ค าสถิติความสอดคล+องของโมเดลการมีส วนร วมในการพัฒนาการท องเท่ียวของ

ชุมชนกับข+อมูลเชิงประจักษAหลังปรับโมเดลการวิจัย ๑๓๘ 
๔.๑๕ 
 

แสดงค าสถิติพ้ืนฐานขององคAประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการมีส วนร วมในการ
พัฒนาการท องเท่ียวของชุมชน ๑๓๘ 

๔.๑๖ ค าสถิติความสอดคล+องของโมเดลการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม ๑๓๙ 
๔.๑๗ แสดงค าสถิติพ้ืนฐานขององคAประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการปฏิบัติตามหลัก  

อปริหานิยธรรม ๑๔๐ 
๔.๑๘ ค าสถิติความสอดคล+องของโมเดลการพัฒนาการจัดการท องเท่ียวชุมชนอย าง

ยั่งยืน ๑๔๑ 
๔.๑๙ แสดงค าสถิติพ้ืนฐานขององคAประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการพัฒนาการจัดการ

ท องเท่ียวชุมชนอย างยั่งยืน ๑๔๒ 
๔.๒๐ ค าสถิติความสอดคล+องกลมกลืนของโมเดลรูปแบบการพัฒนาการจัดการ

ท องเท่ียวชุมชนอย างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีผู+วิจัยพัฒนาข้ึนกับ
ข+อมูลเชิงประจักษAหลังปรับโมเดลการวิจัย ๑๔๔ 

๔.๒๑ ค าสถิติผลการวิเคราะหAอิทธิพลของตัวแปรในโมเดลรูปแบบการพัฒนาการจัดการ
ท องเท่ียวชุมชนอย างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีมีการปฏิบัติตาม
หลักอปริหานิยธรรม เป;นตัวแปรส งผ าน ๑๔๕ 

  



 
 

(๑๐) 
 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพท่ี หน�า 
๒.๑ องค�ประกอบของการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ๒๗ 
๒.๒ องค�ประกอบของกระบวนการบริหาร ๓๓ 
๒.๓ องค�ประกอบของบทบาทการบริหารจัดการ ๔๙ 
๒.๔ องค�ประกอบของบทบาทการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน ๔๙ 
๒.๕ องค�ประกอบของการมีส�วนร�วม ๕๘ 
๒.๖ องค�ประกอบของการ)ปฏิบัติตามหลักอปริยหานิยธรรม ๖๑ 
๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๙๔ 
๓.๑ โมเดลสมการโครงสร6าง (Structural Equation Modeling: SEM) ๑๐๕ 
๓.๒ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ๑๐๙ 
๔.๑ แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลบริบทการบริหารจัดการ

ท�องเท่ียว   ๑๓๕ 
๔.๒ แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการมีส�วนร�วมในการ

พัฒนาการท�องเท่ียวของชุมชน ๑๓๗ 
๔.๓ แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการปฏิบัติตามหลัก 

อปริหานิยธรรม ๑๓๙ 
๔.๔ แสดงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการพัฒนาการจัดการ

ท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน   ๑๔๑ 
๔.๕ ผลการตรวจสอบความสอดคล6องกลมกลืนของโมเดลรูปแบบการพัฒนาการ

จัดการท�องเ ท่ียวชุมชนอย�างยั่ งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ี
ผู6วิจัยพัฒนาข้ึนกับข6อมูลเชิงประจักษ�หลังปรับโมเดลการวิจัย ๑๔๓ 

๔.๖ การฟQRนฟูแหล�งท�องเท่ียวจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๔๘ 
๔.๗ การสร6างกิจกรรมในแหล�งท�องเท่ียวจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๕๑ 
๔.๘ การตลาดในแหล�งท�องเท่ียวจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๕๓ 
๔.๙ การส�งเสริมทักษะคนในพ้ืนท่ีจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๕๕ 
๔.๑๐ ประสิทธิภาพของแหล�งท�องเท่ียวจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๕๗ 
๔.๑๑ การพัฒนาโครงสร6างพ้ืนฐานจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๖๐ 
๔.๑๒ การวางแผนจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๖๓ 
๔.๑๓ การปฏิบัติตามแผนจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๖๕ 
๔.๑๔ การตรวจสอบจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๖๘ 
๔.๑๕ การแก6ไขปรับปรุงจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๗๐ 
๔.๑๖ ความชัดเจนของเจ6าภาพจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๗๓ 
๔.๑๗ กฎหมายและการจัดระเบียบจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๗๖ 
๔.๑๘ การสนับสนุนจากรัฐจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๗๙ 
๔.๑๙ การสร6างเครือข�ายความร�วมมือจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๘๑ 



 
 

(๑๑) 
 

 สารบัญแผนภาพ (ต�อ) 
 

แผนภาพท่ี หน�า 
๔.๒๐ การมีส�วนร�วมวางแผนจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๘๔ 
๔.๒๑ การมีส�วนร�วมแก6ปUญหาจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๘๖ 
๔.๒๒ การมีส�วนร�วมประเมินจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๘๙ 
๔.๒๓ การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน�จากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๙๑ 
๔.๒๔ ความพร6อมเพรียงกันจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๙๔ 
๔.๒๕ การมีสัมมาคารวะจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๑๙๗ 
๔.๒๖ เคารพต�อสถานท่ีจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๒๐๐ 
๔.๒๗ ยึดกฎกติกาของท6องถ่ินจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ๒๐๓ 
๔.๒๘ แสดงการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ๒๐๔ 
๔.๒๙ แสดงรูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาท่ีได6จากการสังเคราะห�องค�ความรู6 ๒๐๕ 
๔.๓๐ รูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ๒๑๖ 
๔.๓๑ ผังมโนทัศน�ของรูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๒๐ 
 



 

 

(๑๒) 
 

คําอธิบายสัญลักษณ�และคําย�อ 
 

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

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



 
บทท่ี ๑ 

 

บทนํา 

 
๑.๑ ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 ประเทศไทยถือเปนประเทศในอันดับต�น ๆ ท่ีมีการท�องเท่ียวเปนอุตสาหกรรมการ
บริการท่ีสร�างรายได�ให�แก�ประเทศและประชาชนในทุกระดับชนชั้น ณ สถานท่ีท�องเท่ียวในหลาย
แหล�งจํานวนมากก�อให�เกิดการใช�จ�ายข้ึนในกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการท�องเท่ียวไม�ว�าจะเปน
การเดินทางขนส�งท่ีพักอาหารของท่ีระลึกจากการท�องเท่ียวรวมถึงกิจกรรมนันทนาการต�าง ๆ ท้ังนี้
การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยได�ส�งเสริมให�การท�องเท่ียวเปนเครื่องมือสําคัญในการแก�ไขป.ญหา
เศรษฐกิจสร�างงานให�ประชาชนและเพ่ิมรายได�ให�ประเทศรวมท้ังส�งเสริมให�การท�องเท่ียวมีบทบาท
สําคัญในการช�วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ัวทุกภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาลโดยส�งเสริม
ให�การท�องเท่ียวเปนส�วนหนึ่งของชีวิตคนไทยโดยเน�นการประสานงานระหว�างเครือข�ายภาครัฐกับ
ภาคเอกชนกระตุ�นให�เกิดการท�องเท่ียวภายในประเทศท่ีก�อให�เกิดการเรียนรู�และการสร�างสรรค5
ประโยชน5ท้ังต�อประชาชนในท�องถ่ินและบุคคลต�างถ่ินอันจะนําไปสู�การสร�างประสบการณ5และกระตุ�น
จิตสํานึกรักษาสิ่งแวดล�อมรวมท้ังให�เกิดความรักและภาคภูมิใจในเอกลักษณ5วัฒนธรรมไทยซ่ึงเปนการ
กําหนดวิสัยทัศน5ด�านการท�องเท่ียวและการพัฒนาการท�องเท่ียวให�มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
อย�างยั่งยืน 
 แนวโน�มการท�องเท่ียวภายในประเทศจากผลการวิเคราะห5แนวโน�มของศูนย5วิจัยกสิกร
ไทยได�มองว�าตลาดการท�องเท่ียวภายในประเทศไทยป9 ๒๕๖๐ ข้ึนไปจะมีการขยายตัวอย�างต�อเนื่อง
เพราะภาครัฐมีมาตรการกระตุ�นให�คนไทยใช�จ�ายในช�วงสงกรานต5ป9 ๒๕๖๐ และวันในหยุดยาวอีกท้ังมี
มาตรการท่ีสามารถนําค�าใช�จ�ายจากการท�องเท่ียวมาลดหย�อนภาษีเงินได�บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ได�ตลอดท้ังป9 โดยภาพรวมศูนย5วิจัยกสิกรคาดการณ5ว�าคนไทยจะเดินทางภายในประเทศจํานวน 
๑๔๖.๕ ล�านคนต�อครั้งเพ่ิมข้ึนร�อยละ ๖.๕ จากป9 ๒๕๕๙ และก�อให�เกิดเงินสะพัดในธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง
ในไทยมูลค�า ๘.๓๕ แสนล�านบาทสําหรับการทําการตลาดเพ่ือให�ตอบโจทย5พฤติกรรมกลุ�มลูกค�า
เปEาหมายนั้นผู�ประกอบการได�หันมาใช�ประโยชน5จากการให�บริการของแพลตฟอร5มดิจิตอลในรูปแบบ
ต�างๆมากข้ึนโดยแพลตฟอร5มดังกล�าวส�วนหนึ่งให�บริการฟรีสําหรับบุคคลท่ัวไปจึงเปนประโยชน5ต�อ
ผู�ประกอบการในธุรกิจการท�องเท่ียวท่ีสามารถต�อยอดการทําการตลาดให�เข�าถึงกลุ�มลูกค�าเปEาหมาย
ได�โดยตรงและช�วยลดต�นทุนทางการทําการตลาด๑ 
 ป.จจุบันกลุ�มนักท�องเท่ียวมีความหลากหลายมากข้ึนซ่ึงแต�ละกลุ�มต�องการประสบการณ5
ทางการท�องเท่ียวแตกต�างกันดังนั้นจึงมีรูปแบบทางการท�องเท่ียวท่ีหลากหลายตามมาเพ่ือตอบสนอง

                                                           

 ๑ศูนย5วิจัยกสิกรไทย, การท�องเท่ียวประวัติศาสตร#และวัฒนธรรมหนุนตลาดไทยเท่ียวไทยคร่ึงแรก
ของป* ๒๕๖๑, ฉบับท่ี ๒๙๐๘, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทศูนย5วิจัยกสิกรไทยจํากัด, ๒๕๖๑), หน�า ๑๐. 



 
๒ 

ความต�องการของนักท�องเท่ียวทําให�แหล�งท�องเท่ียวในทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทยกําลังได�รับความนิยม
จากนักท�องเท่ียวเปนอย�างมากมีการหลั่งไหลเข�ามาของนักท�องเท่ียวเปนจํานวนมากโดยเฉพาะในช�วง
วันหยุดต�าง ๆ และมีแนวโน�มท่ีจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนไปตามกระแสการส�งเสริมการท�องเท่ียว
ภายในประเทศบวกกับกระแสการประชาสัมพันธ5ผ�านทางสังคมออนไลน5หากมองในแง�ของระบบ
เศรษฐกิจการขยายตัวของการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีย�อมทําให�เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
จํานวนมหาศาลเกิดการสร�างงานสร�างรายได�สร�างอาชีพให�แก�คนในชุมชน แต�อย�างไรก็ตามสิ่งเหล�านี้
ย�อมก�อให�เกิดผลกระทบทางลบต�อทรัพยากรการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได�เช�นกันในส�วน
ของผู�ได�รับผลประโยชน5คือตัวผู�ประกอบการและตัวนักท�องเท่ียวดังนั้นการส�งเสริมให�เกิดการตระหนัก
ในเรื่องของการอนุรักษ5สิ่งแวดล�อมควบคู�ไปกับการคํานึงถึงคุณค�าของทรัพยากรการท�องเท่ียวและวิถี
วัฒนธรรมของชุมชนในท�องถ่ินซ่ึงจะนําไปสู�การบริหารการจัดการทรัพยากรการท�องเท่ียวอย�างมี
ระบบโดยการพัฒนาการท�องเท่ียวสามารถตอบสนองความต�องการท้ังผู�ประกอบการนักท�องเท่ียวและ
คนในชุมชนท�องถ่ินโดยเฉพาะชุมชนท�องถ่ินคือผู� ท่ีมีส�วนได�ส�วนเสียโดยตรงจากทรัพยากรการ
ท�องเท่ียวมากท่ีสุดหากสามารถรักษาความสมบูรณ5ของทรัพยากรการท�องเท่ียวให�อยู�ในสภาพท่ีดีไว�
ยาวนานอย�างต�อเนื่องก็จะทําให�มีนักท�องเท่ียวเดินทางเข�ามาท�องเท่ียวอย�างไม�ขาดสายซ่ึงเปนผลดีต�อ
คนในชุมชนระยะยาว 
 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีทรัพยากรแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพอันทรงคุณค�าเปน
เอกลักษณ5เฉพาะมีแหล�งท�องเท่ียวหลาย ๆ รูปแบบ อาทิเช�น การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ การท�องเท่ียวเชิง
อนุรักษ5 การท�องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และอ่ืน ๆ อีกเปนจํานวนมากซ่ึง
นักท�องเท่ียวได�ให�ความสนใจอย�างยิ่งต�อการท�องเท่ียวในหลาย ๆ รูปแบบ ซ่ึงกิจกรรมท่ีดําเนินการข้ึน
ภายใต�การท�องเท่ียวในรูปแบบต�าง ๆ ล�วนแล�วเปนการสร�างภาพความประทับใจ และตราตรึงให�
บุคคลท่ีมาท�องเท่ียวเกิดความสุขท่ีได�รับจากการท�องเท่ียวในรูปแบบนั้น ๆ โดยเฉพาะการท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม ถือเปนรูปแบบการท�องเท่ียวท่ีเปMดโอกาสให�นักท�องเท่ียวหรือผู�มาเยือนได�ใช�ศักยภาพ
หรือความสามารถด�านแนวคิดสร�างสรรค5ของนักท�องเท่ียวเองเข�าไปมีส�วนร�วมอย�างมุ�งม่ันต้ังใจใน
วิถีทางและประสบการณ5เรียนรู� โดยท่ีนักท�องเท่ียวอาสาเข�าไปมีส�วนร�วมกับท�องถ่ินผสมผสานกับ
แนวคิดใหม�ให�กิจกรรมนั้นเปนท่ีน�าสนใจ เพ่ือให�เกิดความประทับใจในการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ 
ภายใต�การบริหารจัดการการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีนั้น 
 ในส�วนของสถานการณ5การท�องเท่ียวในเขตพัฒนาการท�องเท่ียววิถีชีวิตลุ�มแม�น้ํา
เจ�าพระยาป.จจุบันมีรายได�จากการท�องเท่ียวมีสัดส�วนมากถึงร�อยละ ๑๐.๔ ของผลิตภัณฑ5มวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) และส�งผลให�อุตสาหกรรมต�อเนื่องในพ้ืนท่ีท้ัง
สินค�าและบริการเติบโตในแนวขนานกับจํานวนนักท�องเท่ียวและรายได�จากการท�องเท่ียวซ่ึงเพ่ิมข้ึน
จาก ๑๑.๗ ล�านคนและ ๐.๔ ล�านล�านบาทในป9 พ.ศ. ๒๕๔๗ เปน ๒๙.๘ ล�านคนและ ๒.๓ ล�านล�าน
บาทในป9 ๒๕๕๘ จากสถิติดังกล�าวมิได�สะท�อนสถานภาพของการท�องเท่ียวไทยในป.จจุบันโดยสมบูรณ5
เพราะในช�วงทศวรรษท่ีผ�านมาโครงสร�างนักท�องเท่ียวเปลี่ยนแปลงไปอย�างมากกล�าวคือจํานวน
นักท�องเท่ียวจากตลาดใหม�อาทิประเทศเพ่ือนบ�านอาเซียนเติบโตอย�างก�าวกระโดดสวนทางกับ
นักท�องเท่ียวจากประเทศพัฒนาแล�วท่ีประสบป.ญหาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและประสงค5เดินทางไป
ยังจุดหมายใหม� ๆ ทําให�จํานวนนักท�องเท่ียวมายังประเทศไทยค�อนข�างอ่ิมตัวโดยในป9 ๒๕๕๗ 
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นักท�องเท่ียวจากยุโรปตะวันออกกลางและโอเชียเนียลดลงร�อยละ ๒.๓๕.๑ และ ๗.๘ จากป9ก�อนหน�า
ตามลําดับตรงข�ามกับจํานวนนักท�องเท่ียวไปยังประเทศเพ่ือนบ�านเช�นเมียนมาร5ท่ีขยายตัวอย�าง
ต�อเนื่อง นอกจากนี้ด�วยป.จจัยหลายประการอาทิ โครงสร�างพ้ืนฐาน การเดินทางทางบกไม�เอ้ืออํานวย
บุคลากรด�านการท�องเท่ียวท่ีมีความสามารถทางภาษาต�างประเทศไม�เพียงพอข�อมูลเก่ียวกับแหล�ง
ท�องเท่ียวและสถานประกอบการจํากัดรวมท้ังตําแหน�งเชิงยุทธศาสตร5และการตลาดของแต�ละกลุ�ม
จังหวัดไม�ชัดเจนนักท�องเท่ียวส�วนใหญ�นิยมเดินทางไปยังแหล�งท�องเท่ียวหลักในภาคตะวันออกภาคใต�
และภาคเหนืออันเปนท่ีรู�จักในระดับโลกซ่ึงก�อให�เกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจในแนวขนานโดย
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และภูเก็ตมีรายได�จากการท�องเท่ียวมากกว�า ๑๐๐,๐๐๐ ล�านบาทต�อป9ซ่ึง
มากกว�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมกัน ๒๐ จังหวัด 
 จากการศึกษาสถานการณ5การท�องเท่ียวในเขตพัฒนาการท�องเท่ียววิถีชีวิตลุ�มแม�น้ํา
เจ�าพระยาพบว�าปริมาณนักท�องเท่ียวชาวไทยของพระนครศรีอยุธยาและนนทบุรีสลับกันเปนอันดับท่ี
๑ สําหรับปทุมธานีอยู�ในระดับกลาง สิงห5บุรีและอ�างทองมีปริมาณนักท�องเท่ียวชาวไทยตํ่าท่ีสุด โดย
เฉลี่ย ๓ ป9 อยุธยามีปริมาณนักท�องเท่ียวชาวไทยสูงท่ีสุด ๕๑,๘๔๑ คน รองลงมาคือนนทบุรี 
๔๔,๐๐๑ คน โดยพระนครศรีอยุธยามีปริมาณนักท�องเท่ียวชาวไทยสูงท่ีสุดในเดือนมกราคมป9 พ.ศ. 
๒๕๕๗ จํานวน ๘๓,๗๗๖ คน และนนทบุรีมีจํานวนนักท�องเท่ียวชาวไทยสูงท่ีสุดในเดือนตุลาคมป9 
พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๙๖,๓๖๕ คน โดยลักษณะของปริมาณนักท�องเท่ียวชาวไทยของจังหวัดนนทบุรี
และปทุมธานีมีความคล�ายคลึงกันคือเติบโตในเดือนตุลาคมและถดถอยในเดือนกรกฎาคม สําหรับ
พระนครศรีอยุธยาแตกต�างกับ ๒ จังหวัดแรกคือ ปริมาณนักท�องเท่ียวชาวไทยเติบโตสูงสุดในช�วง
เดือนมกราคมถึงมีนาคมและถดถอยในช�วงสิงหาคมถึงตุลาคม๒ 
 ลักษณะของปริมาณนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติในเขตพัฒนาการท�องเท่ียววิถีชีวิตลุ�ม
แม�น้ําเจ�าพระยาตอนกลางทุกจังหวัดมีความคล�ายคลึงกันคือ เติบโตในช�วงตุลาคมไปจนถึงกุมภาพันธ5
และถดถอยในช�วงพฤษภาคมไปจนถึงกันยายนของทุกป9โดยนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติในเขต
พัฒนาการท�องเท่ียววิถีชีวิตลุ�มแม�น้ําเจ�าพระยาตอนกลางกลุ�มใหญ� ๓ กลุ�มแรกได�แก� นักท�องเท่ียว
ชาวจีนและฮ�องกงญ่ีปุ_นและกลุ�มประเทศยุโรปตะวันตก (ร�อยละ ๒๘ ร�อยละ ๒๑ ร�อยละ ๒๐ ของ
นักท�องเท่ียวท้ังหมดในเขตพัฒนาการท�องเท่ียววิถีชีวิตลุ�มแม�น้ําเจ�าพระยาตามลําดับ) การหลั่งไหลเข�า
มาของนักท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีดังกล�าวจะพบกับการท�องเท่ียวในรูปแบบเดิมซํ้ากันซ่ึงไม�มีการพัฒนาหรือ
การปรับเปลี่ยนแต�อย�างใด เม่ือมองรูปแบบการท�องเท่ียวแล�วในภาพรวมจะเปนรูปแบบการท�องเท่ียว
เพ่ือขายสินค�าเฉพาะอย�าง ซ่ึงเปนสินค�าท่ีเก่ียวเนื่องกับการท�องเท่ียวเปนหลัก เช�น โรงแรม และ
กิจกรรมนําเท่ียว โดยไม�ได�คํานึงถึงการนําเสนอคุณค�าของแหล�งท�องเท่ียวท่ีเปนองค5ประกอบหนึ่งของ
สินค�าเหล�านั้นรวมเข�าไปด�วย การตระหนักถึงคุณค�าของแหล�งท�องเท่ียวถือเปนความสําคัญมีความ
จําเปนอย�างยิ่งต�อการท�องเท่ียวซ่ึงควรมีการนําเสนอความสวยงาม เรื่องราวประวัติการต้ังรกรากของ
ชุมชนแต�ละแห�งท่ีมีเอกลักษณ5เฉพาะตัวของแหล�งท�องเท่ียว ซ่ึงจะเปนเรื่องราวท่ีดึงดูดสร�างความ
สนใจให�นักท�องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยี่ยมเยือนได�มากข้ึน เนื่องจากนักท�องเท่ียวได�เรียนรู� และรู�สึกเกิด

                                                           

 ๒กรมการท�องเท่ียว, สถิตินักท�องเท่ียว, [ออนไลน5], แหล�งท่ีมา: http://www.tourism.go.th [๑๐
มิถุนายน ๒๕๕๘]. 
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ความภาคภูมิใจในประสบการณ5จากการได�เดินทางมาเยี่ยมเยือนแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีความพิเศษ
เหล�านั้น ถ�ามองในบทบาทของการตลาดการท�องเท่ียวแล�วแหล�งท�องเท่ียวแต�ละแห�งสามารถเปรียบ
ได�กับผู�ผลิตท่ีสามารถผูกขาดการผลิตได�แต�เพียงรายเดียว เพราะเม่ือพิจารณาถึงความสําคัญตัว
ผลิตภัณฑ5ท่ีมีความเก่ียวข�องกับสถานท่ีท�องเท่ียวแล�วจะไม�สามารถเปรียบได�กับสินค�าท่ีมีลักษณะ
เดียวกันแต�แตกต�างกันในพ้ืนท่ีท่ีขายสินค�านั้น ตามหลักการกฎของราคา เม่ือสินค�ามีปริมาณน�อย หา
ยาก สินค�านั้นย�อมมีราคาสูง ดังนั้นในเม่ือสินค�าการท�องเท่ียวมีปริมาณน�อย จึงไม�สมเหตุผลในการลด
ราคา หรือขายการท�องเท่ียวในราคาถูกแต�อย�างใดในการดําเนินงานด�านการตลาดจึงมักมีการนําเสนอ
ตราสัญลักษณ5 (Brand) เปนเครื่องมือสื่อสารความเปนเอกลักษณ5 และตัวตนด�านการท�องเท่ียวท่ี
แตกต�างจากผู�อ่ืน ให�นักท�องเท่ียวได�รับรู� จดจําได� โดยให�ความสําคัญในลําดับต�น ๆ ว�าเปนสิ่งหนึ่งท่ี
ดึงดูดให�นักท�องเท่ียวตัดสินใจเดินทางมาเยี่ยมเยือน ดังนั้นกลยุทธ5การท�องเท่ียวในเชิงวัฒนธรรม ถือ
เปนกลยุทธ5ท่ีให�ผู�มาท�องเท่ียวนั้นมีส�วนร�วมในด�านต�าง ๆ ไม�ว�าจะเปนกิจกรรมการท�องเท่ียว การ
ประเมินรูปแบบวีถีท�องเท่ียวในแต�ละพ้ืนท่ี รวมถึงประเมินคุณภาพการให�บริการต�าง ๆ ใน
ขณะเดียวกันก็มองว�าการดําเนินการนั้นทําให�นักท�องเท่ียวได�มีโอกาสสัมผัสกับวิถีชีวิตท่ีแท�จริง และรู�
ได�ถึงเอกลักษณ5ความแตกต�างกันของแต�ละพ้ืนท่ี แม�ว�าพ้ืนท่ีเหล�านั้นจะมีลักษณะทรัพยากรการ
ท�องเท่ียวท่ีใกล�เคียงกัน ตัวอย�างเช�น ทิเบต เนปาล สิกขิม เปนต�น การทําอย�างไรให�เม่ือต่ืนข้ึนมา
นักท�องเท่ียวสามารถตระหนักได�ถึงความเปนประเทศไทยอันเปนจิตวิญญาณท่ีแตกต�างไปจากสถานท่ี
ท่ีนักท�องเท่ียวจากมาและแตกต�างจากประเทศอ่ืน ๆ ซ่ึงสร�างความประทับใจ และให�คุณค�าในการ
ท�องเท่ียวกับนักท�องเท่ียวได�อย�างมาก วิธีการนําเสนอท่ีจะทําให�นักท�องเท่ียวได�สัมผัส และเกิดความ
ประทับใจถึงคุณค�าเอกลักษณ5ดังกล�าว น�าจะทําให�นักท�องเท่ียวเกิดความประทับใจ พร�อมท้ังเปนสิ่งท่ี
ดึงดูดนักท�องเท่ียวให�กลับมาท�องเท่ียวซํ้าได�เปนอย�างดี 
 อย�างไรก็ตามการท�องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม�ได�มีแต�ด�านบวกอย�างเดียว 
ยังมีด�านท่ีเปนป.ญหาหลายด�านด�วยกัน ซ่ึงจากการสํารวจข�อมูลสถานการณ5สิ่งแวดล�อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท�องถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา๓ พบว�าป.จจุบันความเสื่อมโทรมและความเสียหายของ
สิ่งแวดล�อมศิลปกรรมกําลังเปนป.ญหาท่ีน�าวิตกเปนอย�างมาก เนื่องจากมีผลกระทบทําให�แหล�ง
ศิลปกรรมท่ีสําคัญหลายแห�งถูกทําลายจนหมดสภาพหรือยากแก�การท่ีจะดําเนินการแก�ไขให�อยู�ใน
สภาพท่ีทรงคุณค�าต�อไปได� ต�นเหตุท่ีก�อให�เกิดความเสียหายต�อสิ่งแวดล�อมศิลปกรรมท่ีสําคัญ มีดังนี้ 
๑) วิกฤตการณ5ทางธรรมชาติ ความเสียหายจากภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนกับโบราณสถานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา คืออุทกภัยหรือป.ญหาน้ําท�วม ๒) ป.ญหาท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย5 ท้ังจาก
การบุกรุกพ้ืนท่ีโบราณสถาน จากการลักลอบขุดหาและโจรกรรมโบราณวัตถุ จากการท�องเท่ียว จาก
จํานวนนักท�องเท่ียวท่ีมีจํานวนมาก ๓) ป.ญหาท่ีเกิดจากการท่ีอยุธยาเปนเมืองใหม�ซ�อนทับเมืองเก�า 
ป.ญหาระหว�างส�วนราชการด�วยกันเอง เนื่องจากแต�ละหน�วยงานก็จะมีวัตถุประสงค5ของตนเอง
แตกต�างกันออกไป นอกจากนั้นยังพบความเสื่อมโทรมของภูมิทัศน5สิ่งแวดล�อมศิลปกรรม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาท่ีหน�วยอนุรักษ5สิ่งแวดล�อมได�รวบรวมจากการลงพ้ืนท่ีสํารวจ รวมท้ังการเก็บข�อมูล

                                                           

  ๓ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, รายงานสถานการณ#สิ่งแวดล5อมฯ, 
[ออนไลน5], แหล�งท่ีมา: http://asi.aru.ac.th/?page_id=2646 [๑๐ กรกฎคม ๒๕๖๒]. 



 
๕ 

จากช�องทางต�าง ๆ และนํามาเสนอในรายงานสถานการณ5สิ่งแวดล�อมธรรมชาติและศิลปกรรมท�องถ่ิน 
คือ ๑) ป.ญหาขยะตามแหล�งโบราณสถาน ๒) ห�องน้ําสาธารณะท่ีขาดการดูแลรักษาความสะอาด ๓) 
ขาดการบํารุงรักษาภูมิทัศน5 ๔) ป.ญหาการทับซ�อนของอาคารบ�านเรือน เปนต�น 
 ด�วยเหตุนี้ผู�วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาถึงรูปแบบการพัฒนาการจัดการ
ท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให�มีชื่อเสียงท่ีโด�งดังไปท่ัวโลก และ
ทัดเทียมการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ นอกจากนั้นยังได�มีการบูรณาการหลักพุทธธรรมคือหลักอปริ
หานิยธรรมกับศาสตร5ตระวันตกด�วย โดยหลักอปริหานิยธรรมเดิมมี ๗ ด�านแต�ในการศึกษาครั้งนี้
ผู�วิจัยได�บูรณาการเพ่ือให�สอดคล�องกับบริบทและประเด็นท่ีศึกษาดังนี้ นัยท่ี ๑) หม่ันประชุมกัน
เนืองนิตย5กับนัยท่ี ๒) พร�อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม และทํากิจกรรมร�วมกัน รวมกันเปนตัวแปร
ท่ี ๑ คือ “ความพร�อมเพียงกัน” นัยท่ี ๔) ให�ความเคารพและรับฟ.งความคิดเห็นของผู�ใหญ�กับนัยท่ี ๕) 
ไม�ข�มเหงสตรี เปนการให�เกียรติและคุ�มครองสตรี รวมกันเปนตัวแปรท่ี ๒ คือ “มีสัมมาคารวะ” นัยท่ี 
๖  เคารพบูชาสักการะเจดีย5 คือการให�ความเคารพศาสนสถาน ปูชนียสถาน อนุสาวรีย5ประจําชาติ 
เปนตัวแปรท่ี ๓ คือ “เคารพสถานท่ี” นัยท่ี ๓) ไม�บัญญัติ หรือล�มเลิกข�อบัญญัติต�าง ๆ เปนการไม�เพิก
ถอน ไม�เพ่ิมเติมกับนัยท่ี ๗) ให�การอารักขาพระภิกษุสงฆ5หรือผู�ทรงศีล เปนการจัดการให�ความ
อารักขา บํารุง คุ�มครอง อันชอบธรรม แก�บรรพชิต รวมเปนตัวแปรท่ี ๔ คือ “ยึดกฎกติกาของ
ท�องถ่ิน” ผลจากการศึกษาจะสามารถนําไปสู�การส�งเสริมคุณค�าการท�องเท่ียวให�มีความสมดุลและมีความ
สอดคล�องกับความต�องการท่ีเปลี่ยนแปลงไปของประเทศและสภาพแวดล�อมท่ีเปนจริงของยุคสมัย
ป.จจุบันอย�างยั่งยืน 
 
๑.๒ คําถามการวิจัย 
 ๑.๒.๑ สภาพการพัฒนาการจัดการท�องเ ท่ียวชุมชนอย�างยั่ งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเปนอย�างไร 
 ๑.๒.๒ ป.จจัยใดเปนป.จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�าง
ยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๑.๒.๓ รูปแบบพัฒนาการจัดการท�อง เ ท่ียวชุมชนอย� างยั่ งยืนใน พ้ืน ท่ีจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยาควรเปนอย�างไร 
 
๑.๓ วัตถุประสงค#ของการวิจัย 
 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 ๑.๓.๒ เพ่ือวิเคราะห5ป.จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชน
อย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๑.๓.๓ เพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 
 



 
๖ 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยทําการศึกษาวิเคราะห5ป.จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต�อการพัฒนาการ
จัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือสร�างรูปแบบพัฒนาการ
จัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู�วิจัยได�กําหนดขอบเขตของการ
วิจัยให�ครอบคลุมป.ญหาและวัตถุประสงค5ของการวิจัย เพ่ือให�ผลการศึกษาสามารถตอบป.ญหาและ
วัตถุประสงค5ของการวิจัยได� ซ่ึงขอบเขตของการวิจัย ประกอบด�วย  

 ๑.๔.๑ ขอบเขตด�านเนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้ มุ�งทําการศึกษาเก่ียวกับป.จจัยเชิงสาเหตุท่ี
มีต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามโดยมุ�ง
ประเด็นการศึกษาให�มีทิศทางเดียวกันกับแผนปฏิบัติการพัฒนาการท�องเท่ียวภายในเขตพัฒนาการ
ท�องเท่ียววิถีชีวิตในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ และการสร�างรูปแบบการ
พัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

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

Research) ดังนั้นตัวแปรจึงจัดแบ�งออกเปน ๒ ประเภทตามวิธีการวิจัย ดังนี้ 
 ๑) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู�วิจัยได�สังเคราะห5แนวคิด 

และข�อค�นพบจากผลงานวิจัยในบริบทป.จจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�าง
ยั่งยืน เพ่ือค�นหาองค5ประกอบท่ีมีอิทธิพลต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนพบว�าตัว
แปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variable) ประกอบด�วย ตัวแปรแฝงภายนอก และตัวแปรแฝง
ภายใน ดังนี้   

 ๑.๑) ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Latent Variable) กล�าวคือ ตัวแปร
เหตุท่ีมีอิทธิพลต�อตัวแปรการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน ประกอบด�วย ๒ ตัวแปร 
ได�แก�  

 (๑) ป.จจัยด�านบทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน 
ประกอบด�วยตัวแปรสังเกตได� (Observed Variables) ๘ ตัวแปรคือ การวางแผน การปฏิบัติตาม
แผน การตรวจสอบ การแก�ไขปรับปรุง ความชัดเจนของเจ�าภาพ กฎหมายและการจัดระเบียบ การ
สนับสนุนจากรัฐ โครงสร�างพ้ืนฐาน  

 (๒) ป.จจัยด�านการมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียวของชุมชน 
ประกอบด�วยตัวแปรสังเกตได� (Observed Variables) ๔ ตัวแปรคือ การมีส�วนร�วมวางแผน การมีส�วน
ร�วมแก�ป.ญหา การมีส�วนร�วมประเมิน การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน5   

 ๑.๒) ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Latent Variable) ประกอบด�วย ๒ 
ตัวแปรได�แก�  

 (๑) ตัวแปรส�งผ�านคือ หลักพุทธธรรมอปริหานิยธรรม ประกอบด�วยตัว
แปรสังเกตได� (Observed Variables) ๔ ตัวแปรคือ ความพร�อมเพรียงกัน มีสัมมาคารวะ เคารพต�อ
สถานท่ี ยึดกฎกติกาของท�องถ่ิน  
 (๒) ตัวแปรการพัฒนาการบริหารจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน 
ประกอบด�วยตัวแปรสังเกตได� (Observed Variables) ๖ ตัวแปรคือ การฟ��นฟูแหล�งท�องเท่ียว การ
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สร�างกิจกรรมในแหล�งท�องเท่ียว การตลาดในแหล�งท�องเท่ียว การส�งเสริมทักษะคนในพ้ืนท่ี 
ประสิทธิภาพของแหล�งท�องเท่ียว การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 

 ๒) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Variable) ประกอบด�วยรูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด�านประชากรและผู�ให�ข�อมูลสําคัญ 

 ๑) ประชากร (Population) ท่ีใช�ในศึกษาครั้งนี้คือ ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในการจัดการ
ท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน จํานวน ๓๖,๑๓๖ คน  

 ๒) ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (Key Informants) ผู�วิจัยทําการสัมภาษณ5เชิงลึก (In depth 
Interview) ผู�ให�ข�อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน ประกอบด�วย 
   ผู�บริหารระดับกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา จํานวน ๒ คน 
   ผู�ปฏิบัติงานด�านการท�องเท่ียวในจังหวัด  จํานวน ๒ คน 
   ผู�ประกอบการท�องเท่ียวเอกชน   จํานวน ๓ คน 
   ตัวแทนประชาชน    จํานวน ๔ คน 
   ตัวแทนนักท�องเท่ียว    จํานวน ๓ คน 
   นักวิชาการด�านรัฐประศาสนศาสตร5  จํานวน ๒ คน 
   นักวิชาการด�านพระพุทธศาสนา   จํานวน ๑ คน 
         รวม   ๑๗ คน 
 ๑.๔.๔ ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีในการศึกษาครั้งนี้คือ ลุ�มแม�น้ําเจ�าพระยาตอนกลางของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยากลาง ประกอบด�วย ๑) เกาะเกิด ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน ๒) โฮมสเตย5ไทร
น�อย ต.ไทรน�อย อ.บางบาล ๓) บ�านต�นโพธิ์ ไผ�หนอง (ตีมีดอรัญญิก) ต.ท�าช�าง อ.นครหลวง ๔) คลอง
จิก ต.คลองจิก อ.บางปะอิน ๕) บ�านปEอม ต.บ�านปEอม อ. พระนครศรีอยุธยา ๖) ปากจั่น ต.ปากจั่น อ.
นครหลวง ๗) ลาดชะโด ต.หนองน้ําใหญ� อ.ผักไห� ๘) โฮมสเตย5คลอง รางจระเข� ต.บ�านโพธิ์ อ.เสนา 
 ๑.๔.๕ ขอบเขตด�านเวลา ระยะเวลาท่ีศึกษา ต้ังแต�เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมเปนระยะเวลา ๑๐ เดือน 
 
๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี ๑ รูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ5 
 สมมติฐานท่ี ๒ ป.จจัยด�านบริบทการบริหารจัดการท�องเท่ียว การมีส�วนร�วม หลักอปริ
หานิยธรรม มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ�อม และอิทธิพลรวมต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียว
ชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   
 
 



 
๘ 

๑.๖ นิยามศัพท#เฉพาะที่ใช5ในการวิจัย 
 การพัฒนาการบริหารจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างย่ังยืน หมายถึง การปรับปรุงพ้ืนท่ี
แหล�งท�องเท่ียวให�มีความสวยงาม จัดกิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีท�องเท่ียวอย�างลงตัว
สร�างสรรค5สร�างมูลค�าเพ่ิมให�กับแหล�งท�องเท่ียว สามารถสร�างคุณค�าทางจิตใจต�อนักท�องเท่ียวเพ่ือการ
เก็บความทรงจําสามารถสร�างชื่อเสียงเพ่ือให�เปนท่ีรู�จักกับนานาชาติ ตลอดจนเจ�าหน�าท่ีท่ีมีส�วน
เก่ียวข�องการท�องเท่ียวถึงกลวิธีท่ีสร�างสรรค5ในการดําเนินกิจกรรมการท�องเท่ียวการจัดต้ังกลุ�ม หรือ
ชมรมเพ่ือการฝ�กปฏิบัติต�อกระบวนการผลิตสินค�าและผลิตภัณฑ5อย�างสร�างสรรค5ตลอดจนมี
ผู�เชี่ยวชาญ คอยให�คําปรึกษาถึงกลวิธีในการบริหารจัดการ ซ่ึงประกอบด�วย ๖ ประกอบด�วย การ
ฟ��นฟูแหล�งท�องเท่ียว การสร�างกิจกรรมในแหล�งท�องเท่ียว การตลาดการท�องเท่ียว การเสริมทักษะ
บุคลากรในพ้ืนท่ี ประสิทธิภาพการท�องเท่ียว การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
 การฟ@Aนฟูแหล�งท�องเท่ียว หมายถึง มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวให�มีความ
สวยงาม มีการพัฒนาระบบการให�บริการ มีระบบสาธารณูปโภคท่ีได�มาตรฐานและพร�อมใช�งาน และ
ปลอดภัยต�อการใช�งานรวมถึงมีสิ่งอํานวยความสะดวกพร�อมใช�ต�อความต�องการของนักท�องเท่ียวและ
ระบบการให�บริการท่ีสอดรับกับรูปแบบการท�องเท่ียวตลอดจนการพัฒนาตัวสินค�าหรือผลิตภัณฑ5ท่ีมี
เอกลักษณ5เฉพาะแหล�งท�องเท่ียว 
 การสร5างกิจกรรมในแหล�งท�องเท่ียว หมายถึง กิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีเหมาะสมกับ
พ้ืนท่ีท�องเท่ียวอย�างลงตัวสร�างสรรค5สร�างมูลค�าเพ่ิมให�กับแหล�งท�องเท่ียวมีความแปลกใหม�เม่ือเทียบ
กับพ้ืนท�องเท่ียวอ่ืนผู�ดําเนินกิจกรรมการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีมีความชํานาญในวิธีการดําเนินกิจกรรมและ
สร�างความน�าต่ืนตาต่ืนใจแก�นักท�องเท่ียว 
 การตลาดการท�องเท่ียว หมายถึง แหล�งท�องเท่ียวสามารถสร�างคุณค�าทางจิตใจต�อ
นักท�องเท่ียวเพ่ือการเก็บความทรงจําสามารถสร�างชื่อเสียงเพ่ือให�เปนท่ีรู�จักกับนานาชาติมีสินค�า
เก่ียวกับท่ีระลึกท่ีสามารถดึงดูดความสนใจ มีสินค�าท่ีหลากหลายให�เลือกตามความต�องการของ
นักท�องเท่ียวท่ีมาพบเห็นการนําเสนอแหล�งท�องเท่ียวผ�านสื่อท่ีหลากหลายรวมถึงนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารเข�ามาเพ่ือการประชาสัมพันธ5แหล�งท�องเท่ียว 
 การเสริมทักษะบุคลากรในพ้ืนท่ี หมายถึง มีการฝ�กอบรมต�อบุคลากร เจ�าหน�าท่ีท่ีมีส�วน
เก่ียวข�องการท�องเท่ียวถึงมารยาทการให�บริการหลักการและวิธีการให�บริการต�อนักท�องเท่ียวหา
ความรู�เพ่ือการเพ่ิมทักษะความสามารถต�อบุคลากร เจ�าหน�าท่ีท่ีมีส�วนเก่ียวข�องการท�องเท่ียวถึงกลวิธี
ท่ีสร�างสรรค5ในการดําเนินกิจกรรมการท�องเท่ียวการจัดต้ังกลุ�ม หรือชมรมเพ่ือการฝ�กปฏิบัติต�อ
กระบวนการผลิตสินค�าและผลิตภัณฑ5อย�างสร�างสรรค5ตลอดจนมีผู�เชี่ยวชาญ คอยให�คําปรึกษาถึง
กลวิธีในการบริหารจัดการ และการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือให�คําปรึกษา และการอํานวยความ
สะดวกต�อแหล�งพ้ืนท่ีเม่ือพบป.ญหาการจัดต้ังโครงการเพ่ือการพัฒนาให�บุคคลในพ้ืนท่ีทางด�าน
ความสามารถการเปนมัคคุเทศก5เพ่ือการนําเท่ียวให�ได�อรรถรส 
 ประสิทธิภาพการท�องเท่ียว หมายถึง จัดต้ังเวรรักษาการภายในพ้ืนท่ีท�องเท่ียวอย�าง
เพียงพอด�วยความรัดกุมการรักษาความปลอดภัยเปนไปพร�อมกับการให�บริการท่ีดีทางด�านการ
ให�บริการข�อมูลข�าวสารแก�นักท�องเท่ียวการเพ่ิมขีดความสามารถทางด�านความปลอดภัยให�กับ
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นักท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงต�ออันตรายการจัดการอบรมต�อเจ�าหน�าท่ีท่ีคอยให�บริการรักษา
ความปลอดภัยถึงการสร�างมิตรภาพท่ีดีต�อนักท�องเท่ียว 
 การพัฒนาโครงสร5างพ้ืนฐาน หมายถึง การก�อสร�าง การปรับปรุง แก�ไข ซ�อมแซม 
เก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานต�าง ๆ ของการท�องเท่ียวซ่ึงได�แก� ถนน ระบบไฟฟEา ระบบ
น้ําประปา 
 บทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน หมายถึง การระบุถึงขอบเขตใน
อํานาจหน�าท่ีของฝ_ายบริหารจัดการพ้ืนท่ีท�องเท่ียวท่ีจะใช�ในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีท�องเท่ียว มีการ
การควบคุมและจัดระเบียบอุตสาหกรรมท�องเท่ียวเพ่ือไม�ให�มีการขยายตัวของสิ่งก�อสร�าง ให�การ
สนับสนุนทางด�านการประชาสัมพันธ5 ทางด�านการเงิน การดูแลทางด�านการให�ความรู�แก�บุคคลใน
พ้ืนท่ีท�องเท่ียว ตลอดจนการจัดการส�งเสริมให�พ้ืนท่ีท�องเท่ียวเปนท่ีประชุมและสัมมนา ของผู�บริหาร
หรือผู�ปกครองท�องถ่ินท่ีการระบุอย�างชัดเจนถึงอํานาจหน�าท่ีขององค5กรและกลุ�มคนแต�ละกลุ�มการ
จัดการประชุมกลุ�มคนทุกฝ_ายเพ่ือหารือต�อการตัดสินใจร�วมกันว�าจะใช�มรดกทางวัฒนธรรมของแหล�ง
ท�องเท่ียว 
 การวางแผน หมายถึง ฝ_ายบริหารมีการจัดทําแผนการจัดการแหล�งท�องเท่ียวเพ่ือให�
บรรลุตามวัตถุประสงค5และเปEาหมายการดําเนินงานท่ีกําหนด แผนการจัดการแหล�งท�องเท่ียวท่ีจัดทํา
มีการกําหนดวัตถุประสงค5 เปEาหมายไว�วิธีการดําเนินงาน จัดทํางบประมาณ อัตรากําลังและระยะเวลา
อย�างชัดเจน มีการวางแผนล�วงหน�าเพ่ือการเตรียมความพร�อมก�อนการดําเนินงานทางด�านการจัดการ
แหล�งท�องเท่ียว บอกให�บุคคลากรได�ทราบโดยท่ัวกันในแผนการจัดการแหล�งท�องเท่ียวท่ีวางไว� 
 การปฏิบัติตามแผน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริงในการดําเนินงานตาม
ภารกิจได�รับการพิจารณาจากแผนการจัดการแหล�งท�องเท่ียวฝ_ายบริหารจัดการแหล�งท�องเท่ียวมีการ
ติดตามผลเก่ียวกับประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานอย�างสมํ่าเสมอการประเมินผลการ
ดําเนินงานในระดับผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ5 (Outcome) ของการบริหารจัดการแหล�งท�องเท่ียว
ว�าบรรลุตามวัตถุประสงค5และเปEาหมายท่ีกําหนดมีการนํามาตรการเข�ามาใช�จริงเก่ียวกับการปรับปรุง
ประสิทธิผลของการดําเนินงานจากข�อเสนอแนะได�มีการนําไปปฏิบัติและการจัดทําเปนเอกสารใน
รูปแบบท่ีสามารถแก�ไขปรับปรุงเพ่ือการนําเสนอรายงานกับผู�บริหาร 
 การตรวจสอบ หมายถึง การประเมินความคืบหน�าของการบรรลุวัตถุประสงค5การ
ดําเนินงาน การใช�จ�ายเงินจริงกับงบประมาณและสาเหตุของความแตกต�างของจํานวนเงินท่ีใช�จ�ายจริง
กับงบประมาณ ของแผนการจัดการแหล�งท�องเท่ียวทบทวนหรือปรับปรุงแก�ไขการดําเนินงานแผน
และกระบวนการดําเนินงาน ประเมินความคืบหน�าการดําเนินการ คํานวณและเปรียบเทียบต�นทุน
ของการดําเนินงานการจัดการแหล�งท�องเท่ียวกับผลผลิตหรือผลลัพธ5ว�ามีความคุ�มค�า 
 การแก5ไขและปรับปรุง หมายถึง การแก�ไขส�วนท่ีเกิดข�อบกพร�องระหว�างการบริหาร
จัดการ การปรับเปลี่ยนงบประมาณท่ีใช�ในการบริหารจัดการ การกําหนดภาระ หน�าท่ีในส�วนท่ี
เก่ียวข�องกับการแก�ไขในแต�ละจุดอย�างชัดเจน การแก�ไขปรับปรุงพ้ืนท่ีท�องเท่ียวเม่ือเขียนรายงานต�อง
ปรับแก�เอกสารให�เปนป.จจุบันเสมอ และการรายงานผลการปรับแก�ให�ผู�บริหารได�ทราบผลความ
คืบหน�าอย�างสมํ่าเสมอ 
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 ความชัดเจนของเจ5าภาพ หมายถึง การระบุถึงขอบเขตในอํานาจหน�าท่ีของฝ_ายบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีท�องเท่ียวท่ีจะใช�ในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีท�องเท่ียวแต�ละพ้ืนท่ีอย�างชัดเจนการกําหนด
ข้ันตอนระบบการบริหารพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวอย�างชัดเจนการจัดต้ังคณะกรรมการการจัดการ
ท�องเท่ียวเพ่ือการประสานงานกับแหล�งท�องเท่ียวอ่ืน 
 กฎหมายและการจัดระเบียบ หมายถึง พ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวมีการควบคุมและจัด
ระเบียบอุตสาหกรรมท�องเท่ียวเพ่ือไม�ให�มีการขยายตัวของสิ่งก�อสร�างมากเกินไปการบัญญัติมาตรฐาน
ในการให�บริการต�อผู�ประกอบการท่ีมีส�วนได�ส�วนเสียในการจัดการท�องเท่ียวอย�างเปนไปตามมาตรฐาน
การบริการการออกกฎระเบียบ ลงโทษท่ีชัดเจนต�อบริษัทนําเท่ียวหรือมัคคุเทศก5ท่ีไม�มีใบอนุญาตการ
กําหนดราคาสินค�าและบริการในพ้ืนท่ีท�องเท่ียวท่ีเปนไปอย�างเปนธรรม การจัดต้ังองค5กร หรือ
ประสานงานกับองค5กรท่ีเก่ียวข�องต�อการให�คําปรึกษาเพ่ือการหารือทางด�านการออกข�อระเบียบท่ีใช�
ในการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ หมายถึง รัฐให�การสนับสนุนทางด�านการประชาสัมพันธ5 
ทางด�านการเงิน การดูแลทางด�านการให�ความรู�แก�บุคคลในพ้ืนท่ีท�องเท่ียวถึงหลักการบริหารจัดการ
เบ้ืองต�น สนับสนุนต�อการพัฒนา บูรณะฟ��นฟูมรดกและสินทรัพย5ทางวัฒนธรรมและให�การส�งเสริม
ทางด�านการขายและการสร�างชื่อเสียงผลิตภัณฑ5หรือสินค�าท่ีระลึก ให�กับนักท�องเท่ียวท่ีมาเท่ียวได�
รับทราบและสะท�อนให�เห็นถึงอัตลักษณ5ทางวัฒนธรรมของ 
 การสร5างเครือข�ายความร�วมมือ หมายถึง การสร�างเครือข�ายความร�วมมือระหว�าง
เจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบด�านการท�องเท่ียวกับนักการเมืองท�องถ่ินเพ่ือการจัดการส�งเสริมให�พ้ืนท่ี
ท�องเท่ียวเปนท่ีประชุมและสัมมนา ของผู�บริหารหรือผู�ปกครองท�องถ่ินท่ีการระบุอย�างชัดเจนถึง
อํานาจหน�าท่ีขององค5กรและกลุ�มคนแต�ละกลุ�มการจัดการประชุมกลุ�มคนทุกฝ_ายเพ่ือหารือต�อการ
ตัดสินใจร�วมกันว�าจะใช�มรดกทางวัฒนธรรมของแหล�งท�องเท่ียว กําหนดแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานการจัดการแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี ตลอดจนภายหลังการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานมีการชี้แจงผลดีและผลเสียท่ีเกิดข้ึนกับแหล�งท�องเท่ียวเพ่ือร�วมกันระบุ
ป.ญหาและหนทางแก�ไขป.ญหาอย�างต�อเนื่อง 
 การมีส�วนร�วมของประชาชนเพ่ือการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างย่ังยืน หมายถึง การ
เสนอให�ภาคประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการวางแผนการจัดการท�องเท่ียว สามารถเข�าร�วมการมีส�วน
ร�วมในการเสนอข�อแก�ไขป.ญหาเข�าร�วมการมีส�วนร�วมตัดสินใจในการเลือกแนวทางในการแก�ไขป.ญหา
ตรวจสอบวิธีการประเมินผลเพ่ือพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว เม่ือโครงการเสร็จสิ้นแล�วประชาชนสามารถ
เข�ามามีส�วนร�วมในการตรวจตราดูแลร�วมการตรวจสอบและการดูแลรักษาสิ่งแวดล�อม 
 ด5านการมีส�วนร�วมในการวางแผน หมายถึง การเสนอให�ภาคประชาชนเข�ามามีส�วน
ร�วมในการวางแผนการจัดการท�องเท่ียว ร�วมเสนอข�อคิดเห็นต�อการดําเนินงานตามแผนงานของคณะ
บุคคลท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียว ร�วมประชุมปรึกษาหารือร�วมกันตัดสินใจเลือกกิจกรรมหรือ
แนวทางท่ีเหมาะในการวางแผนร�วมปรึกษาหารือในการวางแผนเพ่ือหาวิธีการติดตามผลและร�วมการ
ประชุมปรึกษาหารือในการวางแผนเพ่ือหาวิธีการการตรวจสอบและการดูแลรักษาแหล�งท�องเท่ียว 
 ด5านการมีส�วนร�วมในการแก5ไขป�ญหา หมายถึง สามารถเข�าร�วมการมีส�วนร�วมในการ
เสนอข�อแก�ไขป.ญหาเข�าร�วมการมีส�วนร�วมตัดสินใจในการเลือกแนวทางในการแก�ไขป.ญหาให�การ



 
๑๑ 

ยอมรับข�อมูลข�าวสารจากภาคประชาชนเม่ือประชาชนแจ�งข�อมูลในจุดท่ีพบป.ญหา การจัดต้ังคณะ
บุคคลท่ีมาจากภาคประชาชนเพ่ือให�มีส�วนร�วมในการแก�ป.ญหาท่ีเกิด มีส�วนร�วมในการวางแผนแก�ไข
ป.ญหาหรือเข�าร�วมโครงการแก�ไขป.ญหาต�าง ในการรักษาสิ่งแวดล�อมของแหล�งท�องเท่ียวและมีส�วน
ร�วมในการอนุรักษ5พ้ืนท่ีอาศัยอยู�ในแหล�งท�องเท่ียวและชุมชน 
 ด5านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล หมายถึง สามารถตรวจสอบวิธีการประเมินผล
เพ่ือพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว เม่ือโครงการเสร็จสิ้นแล�วประชาชนสามารถเข�ามามีส�วนร�วมในการตรวจ
ตราดูแลร�วมการตรวจสอบและการดูแลรักษาสิ่งแวดล�อม การควบคุมการดําเนินกิจกรรมงาน ร�วมใน
การติดตามและประเมินผลด�านการควบคุมดูแลการใช�จ�ายเงินต�าง ๆ ร�วมในการติดตามและ
ประเมินผลด�านป.ญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและประเมินผลด�านข�อมูลสถิติต�าง ๆ เช�นสถิติ
นักท�องเท่ียว ความพึงพอใจ ความสําเร็จของโครงการต�าง ๆ 
 ด5านการมีสวนร�วมในการรับผลประโยชน# หมายถึง ประชาชนมีส�วนร�วมรับ
ผลประโยชน5ทางด�านวัตถุตอบแทนทางสังคมส�วนบุคคลการลงทุนและปฏิบัติงานและการแบ�งป.น
ผลตอบแทนของภาคประชาชนอย�างยุติธรรม 
 หลักการบริหารแนวพุทธตามหลักอปริยหานิยธรรม หมายถึง แนวทางท่ีใช�หลักความ
พร�อมเพรียงกันท้ังการเตรียมความพร�อมในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีท�องเท่ียวให�ยึดกฎกติกาของชาว
คณะของสังคมและท�องถ่ิน ยึดหลักการตามข�อสัญญาของท�องถ่ินท่ีมีไว�มีสัมมาคารวะ อ�อนน�อมถ�อม
ตนต�อผู�ท่ีมีบุญคุณและให�เกียรติแก�ผู�ท่ีอยู�ในท�องถ่ินหรือสังคม และผู�มาเยือนเพ่ือการท�องเท่ียวยึด
แนวทางให�เคารพต�อสถานท่ีท่ีอันเปนท่ีเคารพสักการะของคนในท�องถ่ิน เคารพปูชนียสถานต�าง ๆ 
ของท�องถ่ิน 
 ด5านความพร5อมเพรียงกัน หมายถึง แนวทางท่ีใช�หลีกความพร�อมเพรียงกันท้ังการ
เตรียมความพร�อมในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีท�องเท่ียวก�อนมีการเปMดให�เข�าท�องเท่ียวจริง 
 ด5านการมีสัมมาคารวะ หมายถึง  แนวทางการให�ยึดกฎกติกาของชาวคณะของสังคม
และท�องถ่ิน ยึดหลักการตามข�อสัญญาของท�องถ่ินท่ีมีไว� 
 ด5านการเคารพต�อสถานท่ี หมายถึง  ยึดแนวทางให�มีสัมมาคารวะ อ�อนน�อมถ�อมตนต�อ
ผู�ท่ีมีบุญคุณและให�เกียรติแก�ผู�ท่ีอยู�ในท�องถ่ินหรือสังคม และผู�มาเยือนเพ่ือการท�องเท่ียว 
 ด5านกติกาของท5องถ่ิน หมายถึง ยึดแนวทางให�เคารพต�อสถานท่ีท่ีอันเปนท่ีเคารพ
สักการะของคนในท�องถ่ิน เคารพปูชนียสถานต�าง ๆ ของท�องถ่ิน เช�น ศาสนสถาน อนุสาวรีย5ผู�ทํา
ประโยชน5แก�ชาติและท�องถ่ิน รวมถึงการเอาใจใส�ตอบแทนให�การอุปถัมภ5สถานท่ี  
 
๑.๗ ประโยชน#ที่ได5รับจากการวิจัย 

๑.๗.๑ ได�ทราบถึงสภาพการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 ๑.๗.๒ ทําให�ทราบถึงป.จจัยท่ีเปนป.จจัยเชิงสาเหตุต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียว
อย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะการจัดการท�องเท่ียวใน
พ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไห�เปนท่ีรู�จักอย�างแพร�หลาย 



 
๑๒ 

 ๑.๗.๓ จากรูปแบบท่ีได�จากการวิจัยสามารถใช�เปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให�มีความทันสมัยและเปนท่ีรู�จักจาก
บุคคลภายนอกพ้ืนท่ี  
 ๑.๗.๔ สามารถนําผลการวิจัยท่ีได�เพ่ือการดําเนินงานให�เปนตามแผนพัฒนาการ
ท�องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่ืนเพ่ือให�เปนแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ และ
คุ�มค�าของนักท�องเท่ียวต�อการเท่ียวชม 

 



 
บทท่ี ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 

 การวิจัย รูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค(คือ ๑)  เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชน
อย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒)  เพ่ือวิเคราะห(ป/จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต�อการ
พัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓)  เพ่ือนําเสนอ
รูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู4วิจัยได4
ทําการทบทวนเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข4องกับการวิจัยในหัวข4อดังกล�าวตามรายละเอียด
ดังนี้ 

 ๒.๑ แนวคิดการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 
 ๒.๒ บทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชนในการส�งเสริมการท�องเท่ียว  
 ๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการมีส�วนร�วม 
 ๒.๔ แนวคิดหลักการบริหารด4วยหลักอปริหานิยธรรม 
 ๒.๕ แผนยุทธศาสตร(การท�องเท่ียว 
 ๒.๖ บริบทพ้ืนท่ีวิจัย 
 ๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวข4อง 
 ๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๒.๑ แนวคิดการพัฒนาการท!องเที่ยวอย!างย่ังยืน  
 ๒.๑.๑ แนวคิดการพัฒนาอย!างย่ังยืนในบริบทโลก 
 การจัดการสิ่งแวดล4อมและการพัฒนาขององค(การสหประชาชาติ (World Commission 

on Environment and Development) ได4เผยแพร�เอกสารชื่อ “Our Common Future” เพ่ือ
เรียกร4องให4ชาวโลกเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตท่ีฟุXมเฟYอย และเปลี่ยนแปลงวิถีการพัฒนาใหม�
เพ่ือให4มีความปลอดภัยต�อสิ่งแวดล4อม เปZนส�วนสําคัญท่ีทําให4เกิดการประชุมสหประชาชาติว�าด4วย
เรื่องสิ่งแวดล4อมและการพัฒนาสิ่งแวดล4อม๑ (The United Nations Conference on Environment and 
Development : UNCED) หรือการประชุม “The Earth Summit” ท่ีจัดข้ึน ณ กรุงริโอ เดอจาเนโร 
ประเทศบราซิล เม่ือเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงทําให4เกิดผลสรุปร�วมกันในการกําหนด 
“แผนปฏิบัติการ ๒๑” เพ่ือการพัฒนาอย�างยั่งยืน หรือ “Agenda 21” ซ่ึงถือเปZนแผนปฏิบัติการของ

                                                           

 ๑ กรมอาเซียน, กระทรวงการต�างประเทศ, การเตรียมความพร�อมของไทยสู!การเป+นประชาคม
อาเซียน, [ออนไลน(], แหล�งท่ีมา: http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-20140102-10334818 
2352. pdf [๙ มกราคม ๒๕๕๘].   



 

๑๔ 
 

โลกในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีจะทําให4เกิดการพัฒนาอย�างยั่งยืนในด4านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล4อม๒

การพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองความต4องการของประชาชนในป/จจุบันนี้ได4 โดยไม�ขัดขวางหรือส�งผล
กระทบต�อความต4องการของประชาชนในอนาคต นอกจากนั้นแผนปฏิบัติการ ๒๑ หรือ “Agenda 
21” ยังได4กล�าวถึงองค(ประกอบสําคัญสู�การพัฒนาอย�างยั่งยืนไว4 ๔ มิติ ดังนี้๓ 

  ๑) มิติด4านสังคม และเศรษฐกิจ (Social and Economic Dimension) การพัฒนา
เศรษฐกิจท่ีต4องผสมผสานและควบคู�ไปกับการพัฒนาทางด4านสังคม ซ่ึงจะต4องกระทําไปพร4อม ๆ กับ
การดูแลและใส�ใจสิ่งแวดล4อม โดยการฟYxนฟูสิ่งแวดล4อมท่ีเปZนอยู�ให4มีความน�าสนใจ น�าค4นหารวมถึง
เม่ือได4มาพบเห็นแล4วสามารถดึงดูดให4ผู4พบเห็นนั้นกลับคืนมาใหม�ได4อีกครั้ง 

   ๒) มิติด4านการอนุรักษ(และการจัดการทรัพยากร (Conservation and Management of 
Resources Dimension) การทํานโยบายและแผนงานเพ่ือสร4างความสมดุลระหว�างการบริโภคของ
ประชาชนและทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัด รวมถึงแนวทางแก4ป/ญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ต�าง ๆ โดยการอนุรักษ(สิ่งแวดล4อมให4คงอยู�กับท4องถ่ินนั้นไปนาน ๆ เพ่ือสร4างประสิทธิภาพของแหล�ง
ท�องเท่ียวให4มีความคงทนและถาวรต�อไป 

   ๓) มิติด4านการส�งเสริมบทบาทของกลุ�มท่ีสําคัญต�าง ๆ (Strengthening the Role 
of Major Groups Dimension) เพ่ือให4มีโอกาสรับรู4และเข4ามามีส�วนร�วมในการตัดสินใจพัฒนา
นโยบาย ตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงาน โดยเฉาะเรื่องท่ีส�งผลกระทบโดยตรงกับชุมชนท่ีพวก
เขาอาศัยอยู�ในการส�งเสริมรูปแบบการท�องเท่ียวนี้อาจจะได4แก�การสร4างกิจกรรมท่ีมีความสอดคล4อง
กับบริบทการท�องเท่ียวในท4องถ่ิน  

   ๔) มิติด4านวิธีการในการดําเนินงาน (Means of Implementation Dimension) 
ต4องมีการแสดงให4เห็นถึงลําดับข้ันตอนการดําเนินงานและความต4องการ เพ่ือการพัฒนาอย�างยั่งยืนให4
ชัดเจนซ่ึงอาจจะนําเครื่องมือท่ีใช4ในการบริหารจัดการดังเช�นหลักการจัดการท่ีประกอบด4วย P = 
Plan คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค( และเป�าหมายท่ีได4กําหนดข้ึน D = Do คือการปฏิบัติตาม
ข้ันตอนในแผนงานท่ีได4เขียนไว4อย�างเปZนระบบและมีความต�อเนื่อง C = Check คือ การตรวจสอบผล
การดําเนินงานในแต�ล�ะข้ันตอนของแผนงานว�ามีป/ญหาอะไรเกิดข้ึน จําเปZนต4องเปลี่ยนแปลงแก4ไข
แผนงานในข้ันตอนใด A = Action คือการปรับปรุงแก4ไขส�วนท่ีมีป/ญหา หรือถ4าไม�มีป/ญหาใด ๆ ก็
ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานท่ีได4ผลสําเร็จ เพ่ือนําไปใช4ในการทํางานครั้งต�อไป 

 การท่ีจะพัฒนาการท�องเท่ียวให4ยั่งยืน สิ่งท่ีสําคัญคือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของชาวบ4าน
ให4เห็นคุณค�าของสภาพแวดล4อมผ�านบทบาทของการศึกษาท่ีมีผลต�อการจัดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน
ในชุมชนจะต4องให4ชุมชนมีส�วนร�วมในการวางแผนและพัฒนากระบวนการจัดการต้ังแต�ต4น โดยจะต4อง
พยายามชี้ให4เห็นถึงประโยชน(ท่ีชุมชนจะได4รับจากการท�องเท่ียว เพราะเม่ือชุมชนเห็นประโยชน(ท่ีจะ

                                                           

 ๒ คณะกรรมาธิการโลกว�าด4วยวัฒนธรรมและการพัฒนา, วัฒนธรรมอันหลากสีของมนุษยชาติ, (ม.
ป.ท.: ม.ป.พ). 
 ๓ การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, “การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน: กระบวนทัศการส�งเสริมและพัฒนาการ
ท�องเท่ียวยุคใหม�”, e-TAT Tourism Journal การท!องเท่ียวแห!งประเทศไทย, ประจําไตรมาสท่ี ๓ (๒๕๕๒): 
๙๒. 



 

๑๕ 
 

ได4รับก็จะจูงใจให4เกิดการเข4ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียว๔ การพัฒนาอย�างยั่งยืนในบริบท
ไทยวารระแห�งชาติเพ่ือการท�องเท่ียวยั่งยืน ประกอบด4วยนโยบายต�อไปนี้ ๑) ให4การท�องเท่ียวเปZนสิทธิ
ข้ันพ้ืนฐานท่ีคนไทยทุกคนมีโอกาสได4รับ ๒) ให4มีการจัดการการท�องเท่ียวอย�างมีเอกภาพและบูรณา
การ เพ่ือให4มีการอนุรักษ(มรดกการท�องเท่ียวของชาติเพ่ือถ�ายทอดไปยังลูกหลานตลอดไป ๓) ให4การ
ท�องเท่ียวเปZนวิธีการกระจายโอกาสการจ4างงาน การสร4างรายได4 และกระบวนการสร4างความเข4มแข็ง
ของชุมชน ๔) ให4มีการใช4เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการรักษาขีดความสามารถในการแข�งขันระหว�าง
ประเทศ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและการจัดการในภาครัฐและเอกชน เพ่ือให4แผนนโยบาย
ท�องเท่ียวแห�งชาติสัมฤทธิ์ผลจึงต4องมีแผนปฏิบัติการภายใต4วาระแห�งชาติเพ่ือการท�องเท่ียวยั่งยืน ซ่ึงมี
กลยุทธ(ดังต�อไปนี้  

  ๑) กลยุทธ(การบริหารแผนปฏิบัติงานและปรับโครงสร4าง  
  ๒) กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะการบริหารการท�องเท่ียวส�วนท4องถ่ิน   
  ๓) กลยุทธ(การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน  
  ๔) กลยุทธ(พัฒนาระบบสาสนเทศ และการพาณิชย(อิเล็กทรอนิกส(  
  ๕) กลยุทธ(สนับสนุนการประชุมและนิทรรศการนานาชาติ  
  ๖) กลยุทธ(พัฒนาชุมชนท�องเท่ียวและผู4ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรม

ท�องเท่ียว  
  ๗) กลยุทธ(การยกระดับคุณภาพและจัดทํามาตรฐานแห�งชาติ  
  ๘) กลยุทธ(การท�องเท่ียวเพ่ือสังคมป/ญญา  
  ๙) กลยุทธ(ส�งเสริมและขยายบริการด4านการท�องเท่ียว  
  ๑๐) กลยุทธ(พัฒนาประเทศไทยให4เปZนศูนย(กลางการท�องเท่ียวในภาคพ้ืนเอเชียและ

แปซิฟ�ก  
 ประเทศไทยได4มีผู4ให4ความหมายและอธิบายแนวคิดการพัฒนาอย�างยั่งยืนไว4อย�าง

หลากหลายตัวอย�างแนวคิดท่ีน�าสนใจ ได4แก� การพัฒนาอย�างยั่งยืนว�า เปZนการให4ความเจริญทาง
เศรษฐกิจอยู�ภายใต4เง่ือนไขของการอนุรักษ(สภาพแวดล4อม จึงมีการพัฒนา (Development) ควบคู�
กับสิ่งแวดล4อม (Environment) คือ ให4เศรษฐกิจคู�กับธรรมชาติหรือระบบนิเวศได4 หรือเศรษฐกิจ 
(Economy) กับนิเวศวิทยา (Ecology) การพัฒนาอย�างยั่งยืนนี้มีลักษณะเปZนการพัฒนาแบบบูรณาการ 
(Integrated) คือ ทําให4เกิดองค(รวม (Holistic) ซ่ึงหมายความว�า องค(ประกอบท้ังท่ีเก่ียวข4องจะต4อง
มาประสานกันครบองค( และมีลักษณะท่ีเปZนดุลยภาพ (Balance) หรือกล�าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การทําให4
กิจกรรมของมนุษย(สอดคล4องกับกฎเกณฑ(ธรรมชาติ๕ จากการประชุมสุดยอดของโลกว�าด4วยการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ณ นครโจฮันเนสเบิร(ก ประเทศแอฟริกาใต4 เม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
คณะอนุกรรมการกํากับการอนุวัติตามแผนปฏิบัติการ ๒๑ และการพัฒนาอย�างยั่งยืน ได4ร�วมกับ
สถาบันสิ่งแวดล4อมไทยให4คํานิยามของการพัฒนาอย�างยั่งยืนในบริบทไทยไว4ว�า เปZนการพัฒนาท่ีต4อง
                                                           

 ๔ Kaye Chon Dean, School of Hotel & Tourism Management the Hong Kong 
Polytechnic University, [Online], Retrieved from: www.polyu.edu.hk [May 23, 2015]. 
 ๕ พระธรรมป�ฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรO ฉบับประมวลธรรม, พิมพ(ครั้งท่ี ๑๐, 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัทสื่อตะวันจํากัด, ๒๕๔๕), หน4า ๑๑.  



 

๑๖ 
 

คํานึงถึงความเปZนองค(รวมของทุก ๆ ด4านอย�างสมดุล บนพ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิป/ญญา 
และวัฒนธรรมไทย ด4วยการมีส�วนร�วมของประชาชนทุกกลุ�มด4วยความเอ้ืออาทร เคารพซ่ึงกันและกัน 
เพ่ือความสามารถในการพ่ึงตนเอง และคุณภาพชีวิตท่ีดีอย�างเท�าเทียมส�วนการพัฒนาท่ียั่งยืนในบริบท
ไทยนั้นมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ4าอยู�หัว แบ�งออกเปZน ๓ มิติได4แก� ๑) มิติดด4านเศรษฐกิจ เน4นการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ เพ่ือทําให4เกิดความได4เปรียบทางการแข�งขัน (Competitive Advantage) โดย
พัฒนาในลักษณะระบบเศรษฐกิจแบบคู�ขนาน (Dual Track Economy) คือสร4างความแข็งแกร�งท้ัง
ในระดับจุลภาคและมหภาค ภายใต4การรักษาความสมดุลระหว�างการผลิตและการอนุรักษ( ซ่ึงจะเปZน
การกระจายความม่ังค่ังสู�สังคมทุกระดับของประเทศ ๒) มิติด4านสังคม เปZนการพัฒนาคนและสังคมให4
เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อมอย�างสมดุล โดยให4ความสําคัญท่ี
ตัวคนและชุมชน และการสร4างความเข4มแข็งให4ทุกภาคส�วนของสังคม รวมท้ังการสร4างจิตสํานึกท่ีไม�
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม ๓) มิติด4านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม โดยให4
ความสําคัญในเรื่องของการใช4ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณท่ีระบบนิเวศสามารถฟYxนตัวกลับสู�สภาพ
เดิมได4 และปล�อยมลพิษอยู�ในระดับท่ีระบบนิเวศสามารถดูดซับและทําลายได4 เพ่ือรักษาความอุดม
สมบูรณ(ของทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพสิ่งแวดล4อมให4คงอยู�
ตลอดไป 

 ๒.๑.๒ แนวคิดการท!องเท่ียวอย!างย่ังยืน 
 การพัฒนาการท�องเท่ียวท่ียั่งยืนเพ่ือสนองตอบความต4องการของนักท�องเท่ียวและชุมชน

ในแหล�งท�องเท่ียว โดยปกป�องและรักษาโอกาสให4กับคนในรุ�นต�อ ๆ ไปในอนาคต ซ่ึงจะนําไปสู�การ
จัดการทรัพยากรท้ังมวลท่ีจะสนองความต4องการด4านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในขณะท่ีจะ
สามารถธํารงรักษาเนื้อหาทางวัฒนธรรม กระบวนการทางนิเวศวิทยาท่ีจําเปZน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และระบบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการเก้ือหนุนและระบบต�าง ๆ ท่ีเก้ือหนุนชีวิต พืช สัตว( และมนุษย(
ท้ังหลาย ซ่ึงจากกรอบแนวคิดดังกล�าวสามารถสรุปเปZนหลักการได4 ๕ ข4อคือ๖  

   ๑) ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางประวัติศาสตร( ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
และทรัพยากรอ่ืน ๆ ในการท�องเท่ียว จะต4องได4รับการอนุรักษ(ไว4เพ่ือให4สามารถใช4ประโยชน(ได4อย�าง
ต�อเนื่องในอนาคต โดยจะยังสามารถอํานวยประโยชน(ให4แก�สังคมป/จจุบันได4 

   ๒) จะต4องมีการวางแผนและจัดการในการพัฒนาการท�องเท่ียวเพ่ือป�องกันมิให4เกิด
ป/ญหาทางสิ่งแวดล4อมและสังคม วัฒนธรรมในพ้ืนท่ีแห�งท�องเท่ียว  

  ๓) คุณภาพของสิ่งแวดล4อมในแหล�งท�องเท่ียวโดยภาพรวมจะยังคงได4รับการรักษาไว4
ได4และปรับปรุงให4ดีข้ึนได4 เม่ือจําเปZนท่ีจะต4องจัดทํา  

  ๔) จะต4องรักษาระดับความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวเอาไว4เพ่ือให4แหล�งท�องเท่ียว
นั้นจะยังคงสามารถรักษาความเปZนท่ีนิยมอยู�ได4และสามารถทําการตลาดต�อไปได4  

                                                           

 ๖ สมัย อาภาภิรม และเยาวนันท( เชฏฐรัตน(, สถานการณOสิ่งแวดล�อมไทย ๒๕๓๘, (กรุงเทพมหานคร: 
มูลนิธิโลกสีเขียวในพระอุปถัมภ(สมเด็จพระเจ4าพ่ีนางเธอเจ4าฟ�ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร(, 
๒๕๓๘), หน4า ๑๒๒. 



 

๑๗ 
 

   ๕) ผลประโยชน(ของการท�องเท่ียวจะต4องเผื่อแผ�หรือกระจายไปในทุกภาคส�วนของ
สังคม๗ การท�องเท่ียวแบบยั่งยืนมีแนวความคิดท่ีมุ�งเน4นให4อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวโดยรวม ปรับ
สภาพการจัดการเพ่ือเข4าสู�ยุคใหม�ของกระแสโลกท่ีเปลี่ยนไป (Paradigm Shift) ท่ีเปลี่ยนจากสังคม
บริโภคนิยมสู�ยุคสมัยสังคมเปZนใหญ�  

   ขอบเขตของการพัฒนาจึงครอบคลุมทุกองค(ประกอบทุกส�วนของการท�องเท่ียวหรือ
กล�าวอีกนัยหนึ่ง คือ การพัฒนาการท�องเท่ียวท้ังหมดต4องมุ�งสู�ความยั่งยืน๘ ดังนั้นการพัฒนาท่ียั่งยืนมี
ลักษณะท่ีเปZนการบูรณาการ (Integrated) คือ ทําให4เกิดเปZนองค(รวม (Holistic) นั่นคือ องค(ประกอบ
ท้ังหลายท่ีเก่ียวข4องจะต4องมาประสานกันครบองค(และมีลักษณะอีกอย�างหนึ่ง คือ มีดุลยภาพ 
(Equilibrium) หรือพูดอัตนัยหนึ่งคือ การทําให4กิจกรรมของมนุษย(สอดคล4องกับกฎเกณฑ(ของธรรมชาติ 
โดยการปลูกจิตสํานึกด4านสิ่งแวดล4อมให4เกิดข้ึนกับประชาชนทุกคนในประเทศสามัญสํานึกเปZน
จุดเริ่มต4นของการอนุรักษ(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม ซ่ึงมีประโยชน(ต�อการท�องเท่ียวเปZน
อย�างมาก ความสํานึกด4านสิ่งแวดล4อมจะทําให4ทรัพยากรการท�องเท่ียวคงอยู�บนโลกได4อย�างยาวนาน 
เม่ือทรัพยากรการท�องเท่ียวไม�เกิดความเสื่อมโทรม และสามารถอํานวยประโยชน(ต�อบุคคลทุกฝXายท่ี
เก่ียวข4องกับการท�องเท่ียวได4เปZนอย�างดีแล4ว การท�องเท่ียวก็จะเกิดความยั่งยืนในท่ีสุด๙ 

   กิจกรรมการท�องเท่ียวจะต4องสามารถดํารงอยู�ได4 โดยมีนักท�องเท่ียวมาเยี่ยมเยือน
อย�างสมํ่าเสมอ อีกท้ังทรัพยากรการท�องเท่ียวยังคงสามารถรักษาความดึงดูดใจไว4ได4ไม�เสื่อมคลาย 
ตอบสนองความต4องการของนักท�องเท่ียวและผู4เปZนเจ4าของท4องถ่ินภายใต4ขีดความสามารถของ
ธรรมชาติท่ีจะรองรับได4 และตระหนักถึงการมีส�วนร�วมของประชาชน ชุมชนขนบธรรมเนียม ประเพณี
ท่ีมีต�อกระบวนการท�องเท่ียว อีกท้ังประชาชนทุกส�วนต4องได4รับผลประโยชน(ท่ีเกิดจากการท�องเท่ียว
อย�างเสมอภาคกัน รวมถึงมีการจัดการทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความต4องการของประชาชนทางด4าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล4อม ในขณะท่ียังสามารถรักษาเอกลักษณ(ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศ
ของท4องถ่ินนั้นไว4ได4 ท้ังนี้ ผลกระทบท่ีมีต�อสิ่งแวดล4อมท้ังทางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม จะต4อง
ไม�มีหรือมีน4อยท่ีสุด ซ่ึงมีเพียงการจัดการอย�างยั่งยืนเท�านั้นจึงจะสามารถคงความยั่งยืนของการ
ท�องเท่ียวไว4ได4๑๐  

 ๒.๑.๓ ความหมายการท!องเท่ียวอย!างย่ังยืน  
 การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองความต4องการของ

นักท�องเท่ียวและผู4เปZนเจ4าของท4องถ่ินในป/จจุบัน โดยมีการปกป�องและสงวนรักษาโอกาสต�าง ๆ ของ
                                                           

 ๗ The International Ecotourism Society, The Ecotourism Society’s definition, The 
Ecotourism Society Newsletter, [Spring, 1991]. 
 ๘ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย, รายงานขั้นสุดท�ายการดําเนินการกําหนด
นโยบายการท!องเท่ียวเชิงนิเวศ, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย(บริการวิชาการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี
แห�งประเทศไทย, ๒๕๔๒), หน4า ๓๖. 
 ๙ พระธรรมป�ฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรO ฉบับประมวลธรรม, พิมพ(ครั้งท่ี ๑๐, 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัทสื่อตะวันจํากัด, ๒๕๔๕), หน4า ๙๖. 
 ๑๐ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย, รายงานขั้นสุดท�ายการดําเนินการ
กําหนดนโยบายการท!องเท่ียวเชิงนิเวศ, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย(บริการวิชาการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร(และ
เทคโนโลยีแห�งประเทศไทย, ๒๕๔๒), หน4า ๓๖. 



 

๑๘ 
 

อนุชนรุ�นหลัง การท�องเท่ียวนี้ หมายถึงการจัดทําทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความจําเปZนทางเศรษฐกิจ 
สังคม และความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะท่ีสามารถรักษาเอกลักษณ(ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศ
เกิดแนวคิดใหม�ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาท่ีเรียกว�า “การพัฒนาท่ียั่งยืน” (Sustainable Development) ซ่ึงเปZน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อันประกอบด4วยตัวแปรมากมายท่ีทําให4
บุคคลและชุมชนสร4างเอกลักษณ(แห�งตน มีลักษณะเฉพาะและสร4างความสามารถท่ีจะเผชิญกับโลกได4
อย�างมีจุดหมายและภาคภูมิใจ กระบวนการนี้ได4เน4นการเติบโตอย�างกลมกลืนของบุคคลและชุมชนกับ
สภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง จิตวิญญาณของสังคมโดยส�วนรวม๑๑   

  การท�องเท่ียวแบบยั่งยืน หมายถึง การใช4ทรัพยากรทางการท�องเท่ียว เช�น ธรรมชาติ 
โบราณสถาน วัฒนธรรมและประเพณีท4องถ่ินท่ีมีอยู�อย�างจํากัด อย�างมีประสิทธิภาพ ด4วยการนํามาใช4
ให4เกิดประโยชน(สูงสุดท้ังในป/จจุบันและอนาคต พยายามลดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากการใช4
ทรัพยากร หรือทําให4กระทบต�อทรัพยากรน4อยท่ีสุด ตอบสนองความต4องการของนักท�องเท่ียว และ
ประชาชนเจ4าของท4องถ่ิน ขณะเดียวกันก็ต4องสงวนรักษาทรัพยากรการท�องเท่ียวไว4ให4อนุชนรุ�นหลัง 
ในการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนนี้มีแนวคิดท่ีเปZนองค(ประกอบ ๖ ประการ คือ๑๒ ๑) การ
พัฒนาการท�องเท่ียวในระดับท4องถ่ินและระดับภูมิภาค ๒) การมีส�วนร�วมของคนในท4องถ่ิน ๓) 
ขอบเขตของการพัฒนาการท�องเท่ียว ๔) การใช4วัสดุและผลผลิตของท4องถ่ิน ๕) การกระจายรายได4 
๖) การจ4างงาน และยังกล�าวว�า แนวทางปฏิบัติเพ่ือพัฒนาการท�องเท่ียวแบบยั่งยืน ซ่ึงมีอยู� ๕ 
ประการ ๑) ควบคุมคุณภาพแหล�งท�องเท่ียว ๒) ให4ความรู4เก่ียวกับความสําคัญของแหล�งท�องเท่ียว ๓) 
ควบคุมจํานวนนักท�องเท่ียวให4เหมาะสมกับความสามารถในการรองรับพ้ืนท่ี ๔) ดูแลพฤติกรรมของ
นักท�องเท่ียว ๕) ให4บริการนักท�องเท่ียว  

  การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน (Sustainable Tourism) หมายถึง การท�องเท่ียวกลุ�มใหญ�และ
กลุ�มเล็กท่ีมีการจัดการอย�างดีเยี่ยม เพ่ือสามารถดํารงไว4ซ่ึงทรัพยากรการท�องเท่ียวให4มีความดึงดูดใจ
และธุรกิจท�องเท่ียวควรมีการปรับปรุงคุณภาพให4มีผลกําไรอย�างเปZนธรรม ชุมชนท4องถ่ินมีส�วนร�วม
ได4รับผลตอบแทนอย�างเหมาะสม โดยมีนักท�องเท่ียวเข4ามาเยี่ยมชมอย�างสมํ่าเสมอ มีผลกระทบต�อ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล4อมให4น4อยท่ีสุด โดยมีลักษณะสําคัญว�าเปZนการท�องเท่ียวทุกประเภทท้ังแหล�ง
ประเภทธรรมชาติ ประวัติศาสตร( โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปกรรมประเพณี ต4องเน4นถึง
คุณค�าและความเปZนเอกลักษณ(ของแต�ละแหล�งท�องเท่ียว การมุ�งเน4นการท�องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ
ต�อทรัพยากรการท�องเท่ียวและสิ่งแวดล4อมในแหล�งท�องเท่ียวนั้น และเป�ดโอกาสให4นักท�องเท่ียวได4
ศึกษาเรียนรู4 และได4รับประสบการณ(เพ่ือสัมผัสธรรมชาติ และวัฒนธรรมอย�างแท4จริง และเปZนการ
ท�องเท่ียวท่ีได4ผลตอบแทนแก�ผู4ประกอบธุรกิจท�องเท่ียวอย�างยืนยาว พร4อมท้ังให4ประโยชน(ต�อชุมชน
ท4องถ่ิน และเพ่ือการคืนกําไรสู�ธรรมชาติ และสิ่งแวดล4อมนั้นด4วย๑๓  
                                                           

 ๑๑ นันทภัทร บุรขจรกุล, “การวางแผนยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนในจังหวัดจันทบุรี”, 
วิทยานิพนธOศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๑), หน4า (๑). 
 ๑๒ ชูสิทธ์ิ ชูชาติ, อุตสาหกรรมการท!องเท่ียวในโครงการตําราวิชาการราชภัฎเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู!หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ, (เชียงใหม�: สถาบันราชภัฎชียงใหม�, 
๒๕๔๒), หน4า ๕๖. 
 ๑๓ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, การพัฒนาการท!องเท่ียวแบบย่ังยืน, (เชียงใหม�: คณะมนุษยศาสตร(, 
๒๕๔๒), หน4า ๑๑๖. 



 

๑๙ 
 

  นอกจากนี้การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนยังรวมถึง ๑) การใช4ทรัพยากรอย�างยั่งยืน ๒) การลด
การบริโภคท่ีมากเกินความจําเปZน และการลดของเสีย ๓) การรักษาและส�งเสริมความหลากหลาย ๔) 
การบูรณาการการท�องเท่ียวเข4าสู�แผนงานในระดับต�าง ๆ ๕) การสนับสนุนทางเศรษฐกิจในระดับ
ท4องถ่ิน ๖) การมีส�วนร�วมของชุมชนในท4องถ่ิน ๗) การปรึกษาหารือกันระหว�างผู4มีส�วนได4ส�วนเสียใน
กระบวนการท�องเท่ียวและสาธารณชนทุกฝXายท่ีเก่ียวข4อง ๘) การฝ�กอบรมบุคลากร ๙) การตลาดด4าน
การท�องเท่ียว ๑๐) การวิจัยและติดตามตรวจสอบและได4เสนอความเห็นว�าแนวทางการพัฒนาอย�าง
ยั่งยืน (Sustainable Development) จะสนับสนุนการใช4ประโยชน(และการอนุรักษ(ทรัพยากรอย�าง
ฉลาดเพ่ือให4ดํารงอยู�ยาวนาน ดังนั้นการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน (Sustainable Tourism) คือ การ
ท�องเท่ียวผนวกกับโครงสร4างพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข4องท้ังป/จจุบันและในอนาคต โดยดําเนินไปภายใต4ขีด
ความสามารถตามปกติสําหรับการฟYxนฟูทรัพยากรธรรมชาติให4เกิดความสมบูรณ(ในอนาคตให4การ
สนับสนุนเพ่ือเ อ้ือประโยชน(ต�อประสบการณ(การท�องเ ท่ียวแก�คนท่ัวไปและชุมชน รวมท้ัง
ขนบธรรมเนียมและรูปแบบการดําเนินชีวิต ชุมชนต4องได4รับส�วนแบ�งท่ียุติธรรมจากผลประโยชน(ทาง
เศรษฐกิจของการท�องเท่ียว และเปZนไปตามความประสงค(ของผู4คนและชุมชนท4องถ่ินในบริเวณแหล�ง
ท�องเท่ียวนั้น ๆ๑๔  

  ส�วนหลักการจัดการท�องเท่ียวท่ียั่งยืนนั้น ประกอบด4วยหลักการท่ีสําคัญ ๑๐ ประการคือ 
๑) อนุรักษ(โดยใช4ทรัพยากรอย�างพอดี (Using Resource Sustainable) ๒) ลดการบริโภคและใช4
ทรัพยากรท่ีเกินความจําเปZนกับการลดของเสีย (Reducing Over-Consumption and Waste) ๓) 
รักษาและส�งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม (Maintain Diversity) ๔) 
ประสานการพัฒนาการท�องเท่ียว (Integrating Tourism into Planning) ๕) นําการท�องเท่ียวขยาย
ฐานเศรษฐกิจในท4องถ่ิน (Supporting Local Economy) ๖) การมีส�วนร�วม โดยการสร4างเครือข�าย
พัฒนาการท�องเท่ียวกับท4องถ่ิน (Involving Local Communities) ๗) มีการประชุมกับผู4เก่ียวข4องท่ี
มีผลประโยชน(ร�วมกัน (Consulting Stakeholders and the Public) ๘) การพัฒนาบุคลากร 
(Training Staff) ๙) การจัดเตรียมข4อมูลคู�มือในการบริการข�าวสารการท�องเท่ียว (Marketing 
Tourism Responsibly) ๑๐) ประเมินผล ตรวจสอบและวิจัย (Undertaking Research)๑๕ ยังมี
นักการศึกษากล�าวถึงองค(ประกอบของการท�องเท่ียวย�างยั่งยืนว�าต4องมีพ้ืนฐานดังนี้ ๑) ต4องดําเนินการ
ภายใต4ขีดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ท่ีมีต�อ
กระบวนการท�องเท่ียว ๒) ต4องตระหนักดีต�อการมีส�วนร�วมของประชาชน ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม วิ ถีชีวิตท่ีมีต�อกระบวนการท�องเท่ียว ๓) ต4องยอมรับให4ประชาชนทุกส�วนได4รับ
ผลประโยชน(ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการท�องเท่ียวอย�างเสมอภาคเท�าเทียมกัน ๔) ต4องชี้นําภายใต4
ความปรารถนาของประชาชนและชุมชนในพ้ืนท่ีท�องเท่ียวนั้น๑๖  
                                                           

 ๑๔ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย, รายงานขั้นสุดท�ายการดําเนินการ
กําหนดนโยบายการท!องเท่ียวเชิงนิเวศ, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย(บริการวิชาการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร(และ
เทคโนโลยีแห�งประเทศไทย, ๒๕๔๒), หน4า ๓๖. 
 ๑๕ รําไพพรรณ แก4วสุริยะ, การท!องเท่ียวเชิงนิเวศและการท!องเท่ียวย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร: การ
ท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, ๒๕๔๓), หน4า ๖๑. 
 ๑๖ ฉันทัช วรรณถนอม, การวางแผนและการจัดนําเท่ียว, พิมพ(ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทวิ
รัตน(เอ็ดดูเคช่ันจํากัด, ๒๕๕๙), หน4า ๘๖. 



 

๒๐ 
 

  ส�วนการรักษาแหล�งท�องเท่ียวให4ยั่งยืนไว4ว�า การดําเนินการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ต4องอยู�
บนพ้ืนฐานความสัมพันธ(ระหว�างองค(ประกอบของการท�องเท่ียว ๗ ส�วน คือ แหล�งท�องเท่ียวการ
บริการการท�องเท่ียว ตลาดการท�องเท่ียว นักท�องเท่ียว ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว 
ภาครัฐบาลท่ีดูแลการท�องเท่ียวและชุมชนในพ้ืนท่ีท�องเท่ียว ดังนั้นการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนจึงเปZน
กระบวนการท่ีตอบสนองความพึงพอใจของนักท�องเท่ียว โดยมีเป�าหมายในการพัฒนาสังคม และ
เศรษฐกิจเปZนสําคัญและยังได4ขยายขอบเขตการท�องเท่ียวให4ครอบคลุมถึง เรื่องการกําหนดรูปแบบ
การท�องเท่ียวและพฤติกรรมนักท�องเท่ียวท่ีต4องให4ความสําคัญกับทรัพยากรทางการท�องเท่ียว และมี
ส�วนร�วมในกิจกรรมดําเนินการอนุรักษ(ทรัพยากรการท�องเท่ียวท้ังประเภทแหล�งวัฒนธรรมและแหล�ง
ธรรมชาติ๑๗ แนวคิดการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ในการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวต4องคํานึงถึง
ความเหมาะสมกับศักยภาพของทรัพยากรการท�องเท่ียว คํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับทรัพยากร
การท�องเท่ียวด4วย๑๘  

  นโยบายการพัฒนาการท�องเท่ียวตลาดน้ําว�า ควรส�งเสริมการมีส�วนร�วมของชุมชนในการ
วางแผน บริหารและจัดการการท�องเท่ียวทุกข้ันตอนและทุกกลุ�ม เนื่องจากชุมชนย�อมเข4าใจสังคมและ
วัฒนธรรมของตนได4ดีกว�าคนนอก จะทําให4มีศักยภาพในการจัดการท�องเท่ียวได4มากกว�าเจ4าหน4าท่ีรับ
หรือผู4ประกอบการธุรกิจจากภายนอกและช�วยลดป/ญหาการเอาเปรียบในชุมชน ลดการผูกขาด
กิจกรรมด4านการค4าและการท�องเท่ียว หรือกรณีชุมชนท่ียังไม�เข4มแข็งเพียงพอควรขอความช�วยเหลือ
จากภาครัฐด4านโครงสร4างพ้ืนฐานหรืองบประมาณ ส�วนเอกชนและนักวิชาการอาจขอความช�วยเหลือ
ในด4านการฝ�กอบรมดูงานด4านการท�องเท่ียวเพ่ือนํามาประยุกต(ให4เหมาะสมกับชุมชน๑๙  

  การพัฒนาการท�องเท่ียวท่ียั่งยืนเพ่ือสนองตอบความต4องการของนักท�องเท่ียวและชุมชน
ในแหล�งท�องเท่ียว โดยปกป�องและรักษาโอกาสให4กับคนในรุ�นต�อ ๆ ไปในอนาคต ซ่ึงจะนําไปสู�การ
จัดการทรัพยากรท้ังมวลท่ีจะสนองความต4องการด4านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในขณะท่ีจะ
สามารถธํารงรักษาเนื้อหาทางวัฒนธรรม กระบวนการทางนิเวศวิทยาท่ีจําเปZน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และระบบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการเก้ือหนุนและระบบต�าง ๆ ท่ีเก้ือหนุนชีวิต พืช สัตว( และมนุษย(
ท้ังหลาย ดังนั้นหลักการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน จึงมีหลักเกณฑ(ดังนี้ (๑) การมีส�วนร�วมของ
ชุมชน (๒) ความร�วมมือของกลุ�มต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข4อง (๓) การสร4างโอกาสการจ4างงานท่ีมีคุณภาพ (๔) 
การกระจายผลประโยชน(จากการท�องเท่ียว (๕) การใช4ทรัพยากรอย�างมีคุณค�าเกิดประโยชน(สูงสุด (๖) 
การวางแผนระยะยาว (๗) ความสมดุลระหว�างวัตถุประสงค(ด4านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล4อม (๘) ความสอดคล4องกันระหว�างแผนการท�องเท่ียวและแผนพัฒนาด4านต�าง ๆ (๙) ความ
ร�วมมือระหว�างผู4กําหนดนโยบายกับผู4ปฏิบัติ (๑๐) การประสานความร�วมมือระหว�างแหล�งท�องเท่ียว
และผู4ประกอบการ (๑๑) การประเมินผลกระทบจากการท�องเท่ียว (๑๒) การสร4างหลักเกณฑ(การ

                                                           

 ๑๗ วศิน อิงคพัฒนากุล, คุณลักษณะ ๗ ประการของผู�ให�บริการท่ีดี, [ออนไลน(], แหล�งท่ีมา: 
http://lib.dtc.ac.th/article /tourism [๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔]. 
 ๑๘ อุดม เชยกีวงศ(, หลักสูตรท�องถิ่นยุทธศาสตรOการปฏิรูปการเรียนรู�, (กรุงเทพมหานคร: กรุงธน
พัฒนา,๒๕๕๔), หน4า ๑๘. 
 ๑๙ มณีวรรณ ผิวน่ิม และคณะ, โครงการพัฒนาการและผลกระทบของการท!องเท่ียวกรณีศึกษา
ชุมชนตลาดน้ํา, (กรุงเทพมหานคร: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๖), หน4า ๑๑๐. 



 

๒๑ 
 

ประเมินผลกระทบ (๑๓) การเน4นผลประโยชน(ชุมชน คุณค�าสิ่งแวดล4อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
(๑๔) การพัฒนาคน การศึกษาและหลักสูตรต�าง ๆ (๑๕) การเสริมสร4างลักษณะเด�นอัตลักษณ(ของ
ชุมชนและพ้ืนท่ี (๑๖) การคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของทรัพยากร (๑๗) การดํารงรักษา
ทรัพยากรมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและ (๑๘) การทําการตลาดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน๒๐  

  การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน (Sustainable Tourism Development) เปZน
ทางออกท่ีดีทางหนึ่งของการใช4ทรัพยากรทางการท�องเท่ียวอย�างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ โบราณวัตถุสถาน วัฒนธรรม และประเพณีท4องถ่ินแต�อุปสรรคท่ีสําคัญในการ
นําเอาแนวคิดมาลงมือปฏิบัติอยู�ท่ีความสามารถในการสร4างความสมดุลให4เกิดข้ึนระหว�างกระแสการ
พัฒนาและกระแสอนุรักษ( ซ่ึงจะสําเร็จหรือไม�ข้ึนอยู�กับความร�วมมือจากทุกฝXายท่ีเก่ียวข4อง ไม�ว�าจะ
เปZนผู4ประกอบการ คนท4องถ่ิน เจ4าหน4าท่ีของรัฐตลอดจนนักท�องเท่ียวในการใช4ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�าง
จํากัดและรอบคอบเพ่ือให4เกิดประโยชน(สูงสุดท้ังสําหรับป/จจุบันและอนาคต โดยลักษณะสําคัญ ๖ 
ประการ ท่ีประกอบข้ึนเปZนแนวคิดของการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ประกอบด4วย ๑) การ
พัฒนาการท�องเท่ียวในระดับท4องถ่ินและระดับภูมิภาค  ๒) ควรส�งเสริมให4ประชาชนในท4องถ่ินมีส�วน
ร�วมในการติดสินใจในโครงการต�าง ๆ ท่ีจะมีผลกระทบต�อวิถีชีวิตคนในท4องท่ี ๓) ควรมีการพิจารณา
อย�างรอบครอบถึงขอบเขตท่ีเหมาะสมของการพัฒนา ๔) ควรสนับสนุนให4มีการใช4วัสดุท่ีหาได4ใน
ท4องถ่ินเพ่ือการก�อสร4าง ๕) การพัฒนาการท�องเท่ียวควรเปZนรูปแบบท่ีสามารถนํารายได4เข4าสู�ท4องถ่ิน 
๖) ควรมุ�งส�งเสริมรูปแบบของงานท่ีมีความน�าสนใจและได4ผลตอบแทนสูง๒๑  

  ต�อมาได4มีนักการศึกษากล�าวถึงการพัฒนาการท�องเท่ียว จะสําเร็จได4จะต4องพัฒนา
องค(ประกอบของแหล�งท�องเท่ียว ๓ ประการ คือ ๑) สิ่งดึงดูดใจจากการท�องเท่ียว (Attractions) ซ่ึง
อาจจะเปZนสิ่งท่ีมนุษย(สร4างข้ึนหรือสิ่งท่ีมีอยู�แล4วตามธรรมชาติ อาจจะเปZนสิ่งดึงดูดใจเก่ียวกับสถานท่ี 
(Site) หรือสิ่งดึงดูดใจจากเหตุการณ( (Events) ๒) ความสําราญจากแหล�งท�องเท่ียว (Amenities) 
แยกออกเปZน ๒ ประเภท คือ ๒.๑) ป/จจัยพ้ืนฐาน อันได4แก� การคมนาคม ยานพาหนะ ลานจอดรถ 
น้ํา ไฟฟ�า ระบบกําจัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะ ระบบการสื่อสาร (โทรศัพท( ไปรษณีย( ฯลฯ) ๒.๒) สิ่ง
อํานวยความสะดวกสบาย ได4แก� ท่ีพักแรม ร4านอาหาร ภัตตาคาร ร4านขายของท่ีระลึก สถานเริงรมย( 
บริการรถเช�า บริการนําเท่ียว เปZนต4น ๓) ความสามารถในการเข4าถึง (Accessibility) คือ วิธีการ
เดินทางเข4าสู�แหล�งท�องเท่ียว มีความหมายครอบคลุมเรื่องของ ยานพาหนะ ระยะทาง ระยะเวลา 
ค�าใช4จ�ายในการเดินทาง ซ่ึงความสามารถในการเข4าถึงนี้ มีองค(ประกอบท่ีต4องคํานึงถึง ๒ ประการคือ 
๓.๑) องค(ประกอบเชิงปริมาณ หมายถึง ความเพียงพอต�อความต4องการของนักท�องเท่ียว เช�น ความจุ 

                                                           

 ๒๐ เทิดชาย ช�วยบํารุง, บทบาทขององคOกรปกครองส!วนท�องถิ่นกับการพัฒนาการท!องเท่ียวอย!าง
ย่ังยืนบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท4องถ่ินสถาบัน
พระปกเกล4า, ๒๕๕๒), หน4า ๖๘. 
 ๒๑ ศรีพร สมบุญธรรม, การพัฒนาการทองเท่ียวแบบย่ังยืน. ททท. จุลสารการท!องเท่ียว ๑๒, (ศูนย(
การท�องเท่ียวกีฬาและนันทนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช, โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเท่ียวจังหวัด
นครศรีธรรมราช: นครศรีธรรมราช, ๒๕๔๘), หน4า ๑๘. 



 

๒๒ 
 

และความถ่ีของยานพาหนะ ๓.๒) องค(ประกอบเชิงคุณภาพ หมายถึง ความสะดวกสบายในการ
เดินทาง ความประหยัด และความปลอดภัย๒๒  

  การจัดสถานท่ีท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม ในแง�ของการอนุรักษ(ไว4 ๑๐ ประการ คือ ๑) การ
ออกกฎหมายเวนคืนท่ีดินในสถานท่ีท�องเท่ียว เพราะถ4าสถานท่ีท�องเท่ียวอยู�ในความครอบครองของ
เอกชน ซ่ึงดูแล ปรับปรุง โดยเจ4าของท่ีดินเอง อาจจะทําให4สถานท่ีท�องเท่ียวเกิดความเสียหาย หรือ
หมดคุณค�า หรืออาจมีการเกิดค�าบริการท่ีไม�เปZนธรรมกับนักท�องเท่ียว ทําให4นักท�องเท่ียวเข4าไป
สถานท่ีท�องเท่ียวนั้นน4อย ๒) สร4างสถานท่ีท�องเท่ียวไว4ในย�านชุมชน หรือไม�ไกลจากย�านชุมชน ๓) จัด
ให4มีสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานให4เพียงพอ ๔) จัดให4ระบบการรักษาความสะอาด เพราะความ
สะอาดคือหัวใจสําคัญของแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม ๕) จัดให4มีร4านจําหน�ายอาหารและเครื่องด่ืม 
ให4มีปริมาณเพียงพอ ราคาเหมาะสม การจัดร4านเปZนสัดส�วน มีระเบียบ ๖) สร4างร4านจําหน�ายสินค4าท่ี
ระลึกและสินค4าพ้ืนเมือง เพ่ือเปZนการรวบรวมสินค4าท่ีเปZนสัญลักษณ( หรือผลิตผลของท4องถ่ินท่ีกระจัด
กระจายมารวมกันไว4ในท่ีเดียวกัน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการซ้ือของนักท�องเท่ียว ซ่ึงมีเวลา
ค�อนข4างจํากัด ๗) สร4างสถานท่ีพักแรม ซ่ึงควรจะอยู�ในรูปของบ4านพักประเภทเกสต(เฮาส( (Guest 
House) แทนการสร4างอาคารสูงหลายชั้น เพราะจะบดบังทัศนียภาพท่ีสวยงาม ๘) การทําป�ายโฆษณา
ตามสถานท่ีท�องเท่ียว เพ่ือชี้แจงข4อปฏิบัติเม่ือเข4าไปในสถานท่ีท�องเท่ียว ๙) การเก็บรักษาค�าบริการ 
ซ่ึงไม�ควรจะแพงมากนัก ๑๐) การรักษาความปลอดภัยสถานท่ีท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมบางแห�งจะอยู�
ห�างไกลชุมชน หรือมีบริเวณท่ีกว4างขวาง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย(สินของนักท�องเท่ียวจึงเปZน
เรื่องสําคัญท่ีต4องคํานึง๒๓  

  การพัฒนาจัดการแหล�งท�องเท่ียวท่ีเปZนมรดกทางวัฒนธรรม ๑) ผู4มีอํานาจหน4าท่ีความ
รับผิดชอบ ผู4ประกอบการ และชุมชนท4องถ่ิน ควรรวมตัวกันสร4างข�ายงานในการพัฒนาร�วมกัน สังคม
ทุกระดับควรได4มีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียว ๒) ต4องทําความเข4าใจว�าชุมชนเปZนใคร และต4อง
ทําให4ชุมชนเข4าใจถึงผลท่ีจะได4รับท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือท่ีจะได4หันมาให4ความร�วมมือในการ
จัดการร�วมกัน ๓) นักท�องเท่ียวควรได4รับข4อมูลเก่ียวกับแหล�งมรดกทางวัฒนธรรมท่ีตนจะไปเยือน
ก�อนเพ่ือเปZนการเพ่ิมคุณค�าของประสบการณ(ท่ีจะได4รับเม่ือเดินทางไปถึงสถานท่ีนั้น ๔) การพัฒนา
ชุมชนด4านจิตสํานึก ให4ความรู4 เตรียมทักษะในด4านต�าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการท�องเท่ียว ๕) สิ่งท่ีจะนําไป
ปฏิบัติต�อการท�องเท่ียวในแหล�งมรดกวัฒนธรรมจะต4องผ�านการยอมรับจากชุมชนท4องถ่ินก�อน๒๔ 

  ส�วนการพัฒนาแบบยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีเพ่ิมคุณภาพชีวิตแก�มนุษย(โดยไม�ทําลาย
สิ่งแวดล4อมหรือไม�เปZนอุปสรรคต�อการพัฒนาในยุคลูกหลานต�อไป๒๕ ภายหลังการพัฒนาแบบยั่งยืน 

                                                           

 ๒๒ ชยาภรณ( ช่ืนรุ�งโรจน(, การวางแผนการพัฒนาการท!องเท่ียว, (เชียงใหม�: มหาวิทยาลัยเชียงใหม�, 
๒๕๓๗), หน4า ๑๖. 
 ๒๓ ศิริ ฮามสุโพธ์ิ, สังคมวิทยาการท!องเท่ียว, (เลย: คณะมนุษยศาสตร(และสังคมศาสตร(สถาบันราชภัฏ
เลย, ๒๕๔๓), หน4า ๒๓. 
 ๒๔ สุดาพร วรพล, “การท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ(: วิถีสู�การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน”, จุลสารการท!องเท่ียว 
๔, (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๓๘): ๒๑-๓๑. 
 ๒๕ บุญจง ขาวสิทธิวงษ(, “การประยุกต(ใช4เศรษฐกิจพอเพียง”, วารสารการจัดการสิ่งแวดล�อม, ป�ท่ี ๓
เล�มท่ี ๒, (๒๕๕๐): ๒๙-๖๘.  



 

๒๓ 
 

เปZนกระบวนการเปลี่ยนแปลงการใช4ทรัพยากรธรรมชาติ มีแนวทางลงทุนทางการเงิน การพัฒนา
เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด4านสถาบัน ซ่ึงต4องสอดคล4องกับป/จจุบันและความต4องการในอนาคต 
จะต4องข้ึนอยู�กับความคิดเห็นทางการเมืองด4วยว�าจะออกมาในแนวทางไหน และมีการดําเนินการ
แก4ไขป/ญหาท่ีต4นเหตุ รวมถึงการมีส�วนร�วมของประชาชน ดังนั้นการพัฒนาการท�องเท่ียว
ภายในประเทศจึงมีความสําคัญต�อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย�างมาก เปZนโอกาสในการกระจายรายได4
สู�ชุมชนในชนบทและการจ4างงานในท4องถ่ิน ภาครัฐจึงได4กําหนดยุทธศาสตร(การท�องเท่ียวของชุมชน 
โดยกระทรวงท�องเท่ียวและกีฬาได4ให4การสนับสนุนให4องค(กรท4องถ่ินสามารถกําหนดนโยบาย 
เป�าหมาย แผนงาน และกิจกรรมด4านการท�องเท่ียวได4อย�างเปZนอิสระ โดยภาครัฐจะสนับสนุนด4าน
ความรู4 ประสบการณ( และงบประมาณอุดหนุนผ�านกลไกของรัฐในรูปแบบต�าง ๆ ป/จจุบันสํานัก
พัฒนาการท�องเท่ียวกระทรวงท�องเท่ียวและกีฬาได4ต้ัง “คณะกรรมการประสานงานเชิงบูรณาการ
ระหว�างกระทรวงเพ่ือพัฒนาการท�องเท่ียวตามยุทธศาสตร(การพัฒนา”  

  ในช�วง ๒ ทศวรรษท่ีผ�านมาการท�องเท่ียวโดยชุมชน (Community-Based Tourism) ได4
ขยายตัวอย�างรวดเร็ว และคาดหวังว�าจะเปZนการท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ เพราะเปZนการท�องเท่ียวแบบ
สร4างส�วนร�วมให4แก�ชุมชน สนับสนุนการอนุรักษ(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม และสร4างรายได4
แก�เศรษฐกิจชุมชนของประชาชนในท4องถ่ินอีกด4วย ในด4านการตลาดการท�องเท่ียวในลักษณะนี้ยังเปZน
กลุ�มเฉพาะ (Niche Market) การท�องเท่ียวโดยชุมชน Community–Based Tourism จึงหมายถึง
ทางเลือกในการจัดการท�องเท่ียวท่ีชุมชนเข4ามากําหนดทิศทางของการท�องเท่ียวบนฐานคิดท่ีว�า 
ชาวบ4านทุกคนเปZนเจ4าของทรัพยากรและมีส�วนได4เสียจากการท�องเท่ียว โดยการนําเอาทรัพยากรใน
ท4องถ่ินต�าง ๆ ท่ีมีอยู�ไม�ว�าธรรมชาติ ประวัติศาสตร( ประเพณี วิถีชีวิต และวิถีการผลิตของชุมชนมาใช4
เปZนต4นทุน หรือป/จจัยในการท�องเท่ียวอย�างเหมาะสม รวมท้ังมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให4
มีความรู4 และบทบาทท่ีสําคัญในการดําเนินงาน ต้ังแต�การตัดสินใจ การวางแผนการดําเนินงาน การ
สรุปบทเรียน และมุ�งเน4นให4เกิดความยั่งยืนสู�รุ�นลูกหลาน และเกิดประโยชน(ต�อท4องถ่ิน โดยคํานึง
ความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเปZนสําคัญ๒๖   

  ส�วนนักการศึกษากล�าวถึงการพัฒนาการท�องเท่ียว มีจุดมุ�งหมายเพ่ือให4ประสบ
ความสําเร็จมีสิ่งท่ีต4องนํามาประเมินประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาได4แก� ความปรารถนาของผู4
ท�องเท่ียว ความสามารถในการใช4บริการของผู4ท�องเท่ียว ความสะดวกในการเดินทางและการเข4าถึง 
และความสามารถท่ีจะรับได4ของพ้ืนท่ี ประกอบด4วยความสามารถท่ีจะรับได4เชิงกายภาพ 
ความสามารถท่ีจะรับได4เชิงสังคม และความสามารถท่ีจะรับได4เชิงนิเวศวิทยา๒๗ 

  การพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวว�า การท่ีจะสร4างหรือพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวท่ีเปZนพ้ืนท่ีท่ีไม�
น�าสนใจให4เปZนแหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญสามารถดึงดูดนักท�องเท่ียวได4นั้น จะต4องคํานึงถึงจุดสําคัญใน
ด4านสภาพแวดล4อมทางธรรมชาติท้ังในแง�กายภาพหรือภูมิภาค ตําแหน�งท่ีต้ัง หรือชื่อเสียงของสถานท่ี
ท่ีกระจายไปสู�โลกภายนอก สรุปได4ว�าการพัฒนาการท�องเท่ียวเพ่ือให4ประสบความสําเร็จต4อง
                                                           

 ๒๖ กมล รัตนวิระกุล, ความคิดเห็นท่ีมีอิทธิพลต!อการซ้ือหนังสือของผู�บริโภค, (ม.ป.ท, ๒๕๔๐), หน4า 
๖๔. 
 ๒๗ มนัส สุวรรณ, การจัดการสิ่งแวดล�อม: หลักการและแนวคิด, พิมพ(ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ(โอเดียนสโตร(, ๒๕๔๙), หน4า ๗๕.  



 

๒๔ 
 

ประกอบด4วยความสามารถในการใช4บริการของผู4ท�องเท่ียว ความสะดวกในการเดินทางและการเข4าถึง 
และความสามารถท่ีจะรองรับได4ของพ้ืนท่ี ชื่อเสียงของสถานท่ีท่ีกระจายไปสู�โลกภายนอก๒๘   

  การวางแผนพัฒนาการท�องเท่ียวตามหลักทางวิชาการนั้น ไม�ใช�เพียงการพัฒนาทรัพยากร
ท�องเท่ียวท่ีเสื่อมโทรมให4ดีข้ึนเท�านั้น แต�ยังเปZนการพัฒนาทรัพยากรท�องเท่ียวท่ีมีสภาพดีอยู�ให4ให4ดีข้ึน
กว�าเดิมด4วย จึงต4องมีข้ันตอนการพัฒนาทรัพยากรท�องเท่ียว ดังนี้ ๑) ข้ันการจัดแบ�งเขตพ้ืนท่ีใน
ทรัพยากรท�องเท่ียว ๒) ข้ันการกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท�องเท่ียวในแต�ละเขตของ
ทรัพยากรท�องเท่ียว ๓) ข้ันการจัดกิจกรรมท�องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเสริมในทรัพยากร
ท�องเท่ียว ๔) ข้ันการประเมินขีดความสามารถรองรับนักท�องเท่ียวแต�ละเขตพ้ืนท่ีของทรัพยากร
ท�องเท่ียว ๕) ข้ันการให4การศึกษาถึงผลกระทบของการพัฒนาการท�องเท่ียวต�อสิ่งแวดล4อมแก�เจ4าท่ีรัฐ 
เจ4าหน4าท่ีทรัพยากรท�องเท่ียว และผู4ประกอบธุรกิจการท�องเท่ียว ๖) ข้ันการจัดให4มีข4อมูลเก่ียวกับ
ทรัพยากรท�องเท่ียวท่ีนักท�องเท่ียวต4องการรู4 ๗) ข้ันการจัดหางบประมาณในการพัฒนาทรัพยากร
ท�องเท่ียวให4เพียงพอ๒๙ 

  ต�อมาได4มีนักการศึกษากล�าวถึงทรัพยากรการท�องเท่ียวว�าเปZนทุนทรัพย(ของชาติ และเปZน
มรดกล้ําค�าท่ีตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา ได4รับการเอาใจใส� ดูแลบํารุงรักษาไว4ให4เปZนสมบัติของ
แผ�นดินนี้ท่ียั่งยืนตลอดไปสมกับคุณค�าท่ีมีอยู� คนไทยทุกคน ทุกหน�วยงาน และทุกองค(กรท่ีเก่ียวข4อง
น�าจะได4ให4ความเอาใจใส� ทําหน4าท่ีของตนให4เข4มแข็งจริงจังมากข้ึน และประสานสัมพันธ(ต�อเนื่องกัน
ไปอย�างน4อยท่ีสุดใน ๓ เรื่องสําคัญต�อไปนี้คือ  

  ๑) ต4อนรับแขกด4วยไมตรีจิตอันดีงามต4องรณรงค(ให4คนไทยช�วยกันต4อนรับนักท�องเท่ียวท่ี
เปZนแขกของเราด4วยอัธยาศัยไมตรีจิตอันดี ด4วยความจริงใจ และซ่ือสัตย( ดุจการปฏิบัติต�อมิตรสหาย
ด4วยวัฒนธรรมท่ีดีของคนไทย สมกับเปZนดินแดนแห�งรอยยิ้ม ให4ละเว4นการประพฤติปฏิบัติท่ีเปZนการ
เอาเปรียบนักท�องเท่ียว เช�น ไม�คิดราคา (สินค4า หรือค�าบริการ) ท่ีแพงเกินเหตุ ไม�คดโกงขายสินค4า
หลอกลวงเขาเปZนต4น เพราะนักท�องเท่ียวเขาคงไม�ได4โง�กว�าเรา ถ4าหากเขามาเท่ียวประเทศไทยแล4วมา
พบเหตุการณ(ท่ีทําให4เข็ดขยาด เขาก็คงจะไม�อยากมา หรือแนะนํา ชักชวนให4ใครมาอีกเปZนแน�  

  ๒) ดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย(สิน เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย(สิน
ของประชาชนหรือนักท�องเท่ียวก็ตาม รัฐต4องถือเปZนเรื่องสําคัญและต4องพยายามทําให4ได4มาตรฐาน
ของประเทศท่ีเจริญแล4วให4ได4 เม่ือเขาเข4าพักในโรงแรมท่ีไหน ทรัพย(สินของมีค�า (เช�น กล4องถ�ายรูป 
นาฬิกา บัตรเครดิต เงินตรา) ของแขกท่ีมาพักก็ควรได4รับการคุ4มครอง ดูแลให4ปลอดภัยจริง ๆ และ
เม่ือเขาจะออกไปเดินเล�น เดินปXา ป�นเขา ต้ังแคมป� ลงเรือ เล�นน้ําอย�างไร ก็ต4องให4เขาได4รับความ
ปลอดภัย เราจะต4องดูแลนักท�องเท่ียวให4ปลอดภัยอย�างจริงจัง ต4องป�องกันระวังไม�ให4เขาถูกปล4น จี้ 
ข�มขืน หรือถูกทําร4ายได4บ�อย ๆ เม่ือนักท�องเท่ียวจะนั่งยานพาหนะสาธารณะหรือจ4างเหมาไปไหนก็
จะต4องเปZนยานพาหนะท่ีได4ผ�านการดูแล บํารุงรักษาให4อยู�ในสภาพดี มีอุปกรณ(ความปลอดภัยครบ 
รวมท้ังพนักงานขับข่ีก็ต4องมีวินัย มีจิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัยของผู4โดยสารให4สูงข้ึนด4วยไม�มักง�าย 
                                                           

 ๒๘ นิคม จารุมณี, การทองเท่ียวและการจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียว, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนส
โตร, ๒๕๓๖), หน4า ๑๓๔. 
 ๒๙ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, การพัฒนาการทองเท่ียวแบบย่ังยืน. (กรุงเทพมหานคร: เพรสแอนดดีไซน(, 
๒๕๔๘), หน4า ๙๘. 



 

๒๕ 
 

ประมาท คะนอง ถนนหนทางก็ควรจะได4รับการดูแลให4ปลอดภัย มีเครื่องหมายจราจร และป�ายบอก
ชัดเจน ร4านอาหารของกินก็ต4องควบคุมดูแลให4ได4มาตรฐานตามสมควร โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด 
เม่ือรับประทานแล4ว จะต4องปลอดภัยจากโรคท4องร�วง ท4องเสีย ป�ายบอกรายการและราคาอาหาร ก็
ต4องกําหนดให4ร4านต4องมีไว4อย�างเป�ดเผย หากทําเปZนภาษาอ่ืน ๆ คู�กับภาษาไทยด4วยก็ยิ่งจะดี เปZนการ
คุ4มครองผู4บริโภคด4วย ในข4อ ๒ นี้ จะเห็นได4ว�า แค�เฉพาะหน�วยงานของรัฐท่ีจะเก่ียวข4องก็จะมีต้ังหลาย
หน�วยงานไม�ใช�เฉพาะตํารวจเท�านั้น คมนาคม สาธารณสุข เกษตร (ปXาไม4) มหาดไทย องค(กรปกครอง
ท4องถ่ิน ก็ล4วนต4องมีส�วนร�วมรับผิดชอบดูแลทํางานประสานกัน ทําในส�วนของตัวเองให4ดีและช�วยกัน
ทําท้ังประเทศ  

  ๓) บํารุงรักษาทรัพยากรการท�องเท่ียวให4บริสุทธิ์คงสภาพธรรมชาติเดิมไว4 ต4องช�วยกัน
ดูแล บํารุงรักษาแหล�งท�องเท่ียวให4คงสภาพเดิม หรือเปZนธรรมชาติไว4ให4ได4มากท่ีสุดในส�วนนี้ต4อง
กระทําท้ังท่ีเปZนการรณรงค( สร4างจิตสํานึก ความรู4สึกเปZนเจ4าของ (Sense of  Belonging) การดูแล 
บํารุงรักษาเฝ�าระวังและการบังคับด4วย เช�นในแหล�งน้ําตก หาดทราย ก็ต4องคอยดูแลความสะอาด 
อย�าให4มีเศษขยะมูลฝอยการต้ังบ4านเรือน ร4านค4ารุกล้ําหรือเอาสัตว(ไปปล�อยเลี้ยง (เช�น เอาเปZดไปเลี้ยง
ในน้ําตก เปZนต4น) หากเปZนถํ้าหินงอกหินย4อยท่ีธรรมชาติต4องใช4เวลานานนับพันป� หม่ืนป�จึงจะมีสภาพ
งดงามเช�นนั้นได4ก็ต4องดูแลเฝ�าระวังอย�าให4มีคนมักง�าย โยก บิ หัก ขีด เขียน ระเบิดทําลายส�วนใดของ
ธรรมชาติไปได4๓๐ บริเวณชายทะเล แม�น้ํา หากจะมีร4านขายอาหาร โรงแรมก็ต4องควบคุมเรื่องการ
บําบัดน้ําเสีย การจัดการเศษขยะมูลฝอยอย�างจริงจัง เข4มงวด รวมท้ังเฝ�าระวังมิให4มีสิ่งปลูกสร4างรุกล้ํา
ท่ีสาธารณะ หรือทําให4ภูมิทัศน(เสียหายเกิดข้ึน ท่ีจริงนั้นท้ังสามประการดังกล�าวนี้ เราก็ได4ทํากันอยู�
ส�วนหนึ่งแล4ว แต�ยังทําไม�จริงจังและท่ัวถึงให4สมกับท่ีเรามีของดีมีขุมทรัพย( ท่ีจะใช4เปZนทุนในการกู4
เศรษฐกิจของชาติได4แม4ว�าอาจจะไม�ถึงกับทําให4เราร่ํารวยได4ทันใจ แต�ก็จะช�วยทําให4เราได4เงินตรา
ต�างประเทศไปใช4หนี้เขาให4หมดสิ้นหรือเบาบางลงไปได4ในเวลาเร็วข้ึน และอาจจะดีกว�าการทํา
อุตสาหกรรมบางประเภทท่ีถึงแม4ว�าจะได4เงินตราต�างประเทศเข4ามาเม่ือส�งสินค4าออก แต�ทําลาย
สิ่งแวดล4อมหรือสร4างมลภาวะไว4ในบ4านเรามากจนอาจไม�คุ4มกันการท�องเท่ียวยังช�วยให4เกิดวงจร
เศรษฐกิจท่ีดีในกลุ�มคนหลายอาชีพเช�น ร4านขายอาหาร ภัตตาคาร ขายของท่ีระลึก ธุรกิจบันเทิง
บริการขนส�ง ท่ีพักโรงแรมบริการจัดนําเท่ียว เปZนต4น ดังนั้นถ4าองค(กรท4องถ่ิน เทศบาล และหน�วยงาน
ท่ีเปZนกลไกของรัฐได4หันมาสนใจช�วยกันทําเรื่องข4างต4นดังกล�าวนั้นให4ดี เข4มแข็งจริงจังข้ึนก็จะช�วย
ฟYxนฟูเศรษฐกิจให4ดีข้ึนได4ทางหนึ่ง และเปZนการรักษาสมบัติหรือขุมทรัพย(ท่ีเปZนมรดกของชาติไว4ให4คน
ไทยรุ�นต�อ ๆ ไปได4อย�างยั่งยืนตลอดไป 

 สรุปจากการทบทวนวรรณกรรมของนักการศึกษาหลายท�านเก่ียวกับแนวคิดการ
พัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนพบว�า มีป/จจัยท่ีสอดคล4องกับแผนปฏิบัติการพัฒนาการท�องเท่ียว
ภายในเขตพัฒนาการท�องเท่ียววิถีชีวิตลุ�มแม�น้ําเจ4าพระยาตอนกลางอันได4แก� การจัดการการฟYxนฟู
แหล�งท�องเท่ียวภายหลังจากนักท�องเท่ียวได4กลับจากการท�องเท่ียว การสร4างกิจกรรมในแหล�ง
ท�องเท่ียวให4น�าสนใจ การเพ่ิมระบบการตลาดในการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวให4เปZนท่ีน�าสนใจแก�
นักท�องเท่ียว และท่ีสําคัญต4องมีการพัฒนาโครงสร4างพ้ืนฐานท่ีอํานวยความสะดวกแก�นักท�องเท่ียว 
                                                           

 ๓๐ประวิทย(  ชูศิลป�, เจตคติทางวิทยาศาสตรO, (ลพบุรี: คณะวิทยาศาสตร(สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 
๒๕๔๐), หน4า ๗๘. 



 

๒๖ 
 

ตลอดจนความปลอดภัยในพ้ืนท่ีถือเปZนสิ่งสําคัญท่ีต4องจัดการให4มีเพ่ือเปZนการรับประกันถึงการเปZน
พ้ืนท่ีท�องเท่ียวท่ีปลอดภัย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข4องทําให4ผู4วิจัยนั้นสามารถสรุปหลักการท่ีจะใช4
ในการพัฒนาให4ระบบการท�องเท่ียวนั้นมีการพัฒนาจะต4องประกอบด4วยป/จจัยท่ีต4องให4ความสําคัญ
ตามแนวคิดของนักวิชาการหลาย ๆ ท�านดังนี้  

 
ตารางท่ี ๒.๑ แสดงความถ่ีการทบทวนวรรณกรรมป/จจัยการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี
แห�งประเทศไทย (๒๕๔๒ : ๓๖) 

� � � � � � � � 

ชูสิทธิ์ ชูชาติ (๒๕๓๘) � � � � �  �  
กระทรวงการต�างประเทศ (๒๕๓๗) � � � �  �  � 
รําไพพรรณ แก4วสุริยะ (๒๕๔๗) � � � � � �   
วศิน อิงคพัฒนากุล (๒๕๔๘) �  � � � �   
มณีวรรณ ผิวนิ่ม (๒๕๕๐) � � � � � �   
ศรีพร สมบุญธรรม (๒๕๓๖ :๑๘) � � � � � �   
ความถ่ี ๗ ๖ ๗ ๗ ๗ ๖ ๒ ๒ 

  
 จากตารางท่ี ๒.๑ พบว�าจากการทบทวนวรรณกรรมทําให4ผู4วิจัยนั้นได4ป/จจัยท่ีก�อให4เกิด

การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนท่ีมีความถ่ีสูงท่ีสุดเพ่ือใช4เปZนป/จจัยเพ่ือการศึกษาท้ังหมด ๖ ป/จจัย
ได4แก� การฟYxนฟูแหล�งท�องเท่ียว ประสิทธิภาพของแหล�งท�องเท่ียว การสร4างกิจกรรมในแหล�งท�องเท่ียว 
การตลาดในแหล�งท�องเท่ียว การส�งเสริมทักษะคนในพ้ืนท่ี และการพัฒนาโครงสร4างพ้ืนฐาน ภายหลัง
การทบทวนวรรณกรรมผู4วิจัยสามารถสร4างเปZนโมเดลย�อยเพ่ือการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนได4
ดังแผนภาพต�อไปนี้ 

 
 
 
 



 

๒๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๑ องค(ประกอบของการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 
 
๒.๒ บทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชนในการส!งเสริมการท!องเที่ยว 

 ๒.๒.๑ บทบาทของรัฐในการพัฒนาและส!งเสริมการท!องเท่ียว 
 บทบาทของรัฐในการพัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียวมีหลายประเด็นท่ีเก่ียวข4องกับการ

พัฒนาและการส�งเสริมการท�องเท่ียวซ่ึงพอสรุปได4ดังนี้ 
 บทบาทโดยท่ัวไปเก่ียวกับการท�องเท่ียวในหลาย ๆ แนวทางท่ีรัฐบาลสามารถลดต4นทุน

และผลักดันความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวของประเทศ เช�น การสนับสนุนภาคเอกชน
ในการลงทุน การใช4กลไกของรัฐบาลในการผลักดันให4เอกชนมีการผลิตสินค4าและบริการเพ่ือ
ตอบสนองความต4องการของนักท�องเท่ียวรวมถึงการผลิตโดยรัฐเอง เพราะเนื่องจากการท�องเท่ียวมี
ความเก่ียวพันกับเป�าหมายทางเศรษฐกิจและสังคมโดยส�วนรวมของประเทศบางส�วนจึงเปZนหน4าท่ีของ
รัฐโดยตรงท่ีจะทําการตัดสินใจในการใช4ทรัพยากรของชาติ หรือการสร4างป/จจัยสิ่งอํานวยความสะดวก
พ้ืนท่ีจําเปZนแก�สังคม บทบาทและหน4าท่ีของรัฐบาลโดยท่ัวไปในด4านการท�องเท่ียวได4แก�๓๑ 

 ๑) การศึกษาวิจัยเพ่ือการประเมิน 
 การศึกษาและการวิจัยเก่ียวข4องกับการท�องเท่ียวของประเทศรวมถึงการเก็บรวบรวม

ข4อมูลและสถิติในเรื่องท่ีเก่ียวข4องและจําเปZนเพ่ือประโยชน(ท้ังการวิจัยและการกําหนดนโยบาย
ทางการท�องเท่ียวของประเทศ รวมถึงการจัดทําหรือสนับสนุนการจัดทําการศึกษาหรือวิจัยด4าน
การตลาดการท�องเท่ียวเพ่ือกําหนดศักยภาพในพ้ืนท่ีตลาดท่ีจะดําเนินการส�งเสริมและเผยแพร� ทําการ
สํารวจทัศนคติและความประทับใจของนักท�องเท่ียวจากประเทศต�าง ๆ เพ่ือนําไปเปZนข4อมูล
ประกอบการดําเนินการส�งเสริมและเผยแพร�ให4สอดคล4องกับความสนใจและความชอบของ

                                                           

 ๓๑สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, คู!มือการกําหนดตัวชี้วัดตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห!งรัฐของ
รัฐธรรมนูญแห!งราชอาณาจักรไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๔๒), หน4า ๖๔. 

การพัฒนาการ
ท�องเท่ียวอย�าง

ยั่งยืน 

การฟYxนฟูแหล�งท�องเท่ียว 

การสร4างกิจกรรมในแหล�งท�องเท่ียว 

การส�งเสริมทักษะคนในพ้ืนท่ี 

การตลาดในแหล�งท�องเท่ียว 

ประสิทธิภาพของแหล�งท�องเท่ียว 

การพัฒนาโครงสร4างพ้ืนฐาน 



 

๒๘ 
 

นักท�องเท่ียวในแต�ละประเทศ หรือแต�ละกระบวนการทางการตลาดต4องจัดทําแผนและวางกลยุทธ(ใน
การพัฒนาการท�องเท่ียวให4สอดคล4องกับแนวทางการใช4ท่ีดิน และแผนกายภาพเพ่ือกําหนดศักยภาพ
ในการพัฒนาและการจัดสรรทรัพยากรลงไปในพ้ืนท่ีต�าง ๆ เพ่ือการท�องเท่ียวรวมถึงการเสนอแนะให4
หน�วยงานท่ีเก่ียวข4องกับการท�องเท่ียวพิจารณาและให4การสนับสนุนการท�องเท่ียวให4มีการประเมิน
อุปทานทางการท�องเท่ียวด4านต�าง ๆ เช�น โรงแรมและท่ีพักอาศัย ภัตตาคารและร4านอาหาร ความ
สะดวกสบายในการท�องเท่ียว โครงสร4างป/จจัยพ้ืนฐานในแหล�งท�องเท่ียว 

  ๒) หลักการการบริหารจัดการ 
 การจัดการเก่ียวกับทรัพยากรดังกล�าวแล4วนั้นจําเปZนต4องกําหนดนโยบายโดยส�วนรวมให4

ชัดเจนว�าจะต4องการใช4ประโยชน(จากทรัพยากรดังกล�าวมากหรือน4อยขนาดไหน ต4องจัดลําดับข้ัน
ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากร และต4องหาความสมดุลระหว�างอุปสงค( คือความต4องการท่ีจะมา
ท�องเท่ียว หรือใช4บริการทางการท�องเท่ียว และอุปทานคือ แหล�งท�องเท่ียวและความสามารถรองรับ
นักท�องเท่ียว (Carrying Capacity) ตลอดจนกิจกรรมท่ีจะกําหนดข้ึนเพ่ือสนองความต4องการของ
นักท�องเท่ียวได4ถูกนํามาใช4โดยเกิดประโยชน(สูงสุด (Optimum Utilization of Tourism Resource)
รัฐจะต4องมีหรือจะต4องกําหนดนโยบายด4านการท�องเท่ียวในระดับชาติ (National Policy) ให4เปZนท่ี
แน�ชัดและจะต4องมีองค(กรท่ีจะเข4ามารับผิดชอบและสนองนโยบายแห�งรัฐ ซ่ึงย�อมมีรูปแบบและ
ลักษณะแตกต�างกันไปตามสภาพแวดล4อมได4ดังกล�าวไว4แล4ว องค(กรท่ีมาจัดการทรัพยากรด4านการ
ท�องเท่ียวจะทําหน4าท่ีวางแผนโดยส�วนรวมตามนโยบายท่ีกําหนดซ่ึงมีหลักเกณฑ(ใหญ� ๆ ในทางปฏิบัติ
ท่ีอธิบายได4พอเปZนสังเขปดังนี้ คือ การจัดทําบัญชีแหล�งท�องเท่ียว ประเมินคุณค�าแหล�งท�องเท่ียวท้ังใน
ด4านการพัฒนาและการตลาด จัดลําดับความสําคัญและความมีศักยภาพทางด4านการตลาด กําหนด
ความต4องการทางด4านป/จจัยพ้ืนฐานท้ังในป/จจุบันและในอนาคตของแหล�งท�องเท่ียว กําหนดความ
ต4องการทางด4านป/จจัยสิ่งอํานวยความสะดวกทางด4านการท�องเท่ียว ให4ความสําคัญด4านการอนุรักษ(
สภาพแวดล4อมให4สมดุลกับการพัฒนา กําหนดนโยบายส�งเสริมการลงทุนด4านการท�องเท่ียว ประสาน
นโยบายในทุกระดับ เช�น นโยบายการบินพาณิชย(นโยบายการขนส�งระบบภาษีในธุรกิจท�องเท่ียวการ
เข4าเมือง กรมศุลกากร การให4ความปลอดภัย และการสร4างกําลังคนในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว การ
ยกระดับมาตรฐานการบริการในสาขาต�าง ๆ การสํารวจทัศนคติและการศึกษาผลกระทบของการ
ท�องเท่ียวต�อระบบเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ีเปZนแหล�งท�องเท่ียว การสร4างทัศนคติและความเข4าใจ
ในความสําคัญของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวให4เกิดข้ึนและเปZนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป กําหนดให4องค(กรท่ี
รับผิดชอบดําเนินการพัฒนาในส�วนท่ีเก่ียวข4องการติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล 
(evaluation)๓๒ แนวทางท้ังหมดนี้หากมีการดําเนินการและประสานงานกันอย�างครบวงจร กล�าวคือ 
หากสามารถประสานแผนท้ังหมดเข4าไว4ด4วยกันในลักษณะเปZนแผนเบ็ดเสร็จ (integrated plan) 
แหล�งท�องเท่ียวท่ีได4รับการพัฒนานั้น ๆ จะเปZนแหล�งท่ีมีความสมบูรณ( ลักษณะค�อนข4าง ideal แต�ก็มี
หลายประเทศท่ีดําเนินการได4เปZนผล อย�างเช�นพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวหลายแห�งในประเทศอิสราเอล 
เปZนต4น 
                                                           

 ๓๒ ปทุมมาศ พูลทิพย(, “กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร(การวิจัยเชิงบูรณาการของประเทศแบบมีส�วน
ร�วมและสอดคล4องกับยุทธศาสตร(ชาติ เพ่ือการวางนโยบายและแผนการวิจัยแห�งชาติ: ด4านอุตสาหกรรม”, รายงาน
การวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ, ๒๕๔๘), หน4า ๑-๓. 



 

๒๙ 
 

 ๒.๒.๒ ความหมายการบริหารจัดการ 
 การบริหารและการจัดการ มีความหมายใกล4เคียงกัน แต�ใช4ในบริบทต�างกัน กล�าวคือ การ

บริหาร (Administration) ใช4ในแวดวงของภาครัฐ หมายถึง กิจกรรมต�าง ๆ ท่ีบุคคลต้ังแต�สองคนข้ึน
ไปร�วมมือกันดําเนินการเพ่ือให4บรรลุวัตถุประสงค(อย�างหนึ่งอย�างใดหรือหลายอย�างท่ีบุคคลร�วมกัน
กําหนด โดยใช4กระบวนการอย�างมีระบบและใช4ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต�าง ๆ อย�างเหมาะสม การ
จัดการ (Management) ใช4ในแวดวงของภาคเอกชน หมายถึง กระบวนการท่ีผู4บริหารปฏิบัติเพ่ือ
นําไปสู�การบรรลุผลสําเร็จตามเป�าหมายขององค(การโดยอาศัยบุคลากรและทรัพยากรทางการบริหาร
การบริหารจัดการเปZนกระบวนการทางสังคมท่ีประกอบด4วยการกระทําต�าง ๆ ท่ีนําไปสู�ความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค( ท่ีเปZนกระบวนการทางสังคมก็เพราะการกระทําเหล�านี้ส�วนใหญ�แล4วเก่ียวข4องกับ
ความสัมพันธ(ระหว�างมนุษย( เปZนกระบวนการของการวางแผน การจัดองค(การ การนํา และการ
ควบคุม การใช4ทรัพยากรต�าง ๆ ขององค(การ๓๓ ต�อมามีนักการศึกษาบางท�านได4กล�าวถึงความสัมพันธ(
ของการบริหารจัดการกับทรัพยากรประกอบด4วย มนุษย(สภาพแวดล4อมทางกายภาพ การเงิน วัสดุ
อุปกรณ( ตลอดจนทรัพยากรข4อมูลขององค(การ เพ่ือกําหนดและทําให4บรรลุวัตถุประสงค(ใน
สภาพแวดล4อมท่ีผันแปรตลอดเวลา การบริหารจัดการจึงเปZนกระบวนการของการรวบรวมทรัพยากร
ท่ีมีอยู�จํากัดเพ่ือไปสู�ความสําเร็จตามวัตถุประสงค(ท่ีกําหนด โดยผู4บริหารเปZนผู4ชี้นําทรัพยากรมนุษย(
ไปสู�การใช4ประโยชน(สูงสุดจากทรัพยากรอ่ืนท่ีไม�ใช�มนุษย(อย�างมีประสิทธิภาพ เปZนการนําทรัพยากร
มนุษย(และทรัพยากรอ่ืน ๆ ไปสู�จุดมุ�งหมายร�วมกันขององค(การ๓๔ 

 การบริหารจัดการเปZนท้ังศาสตร(และศิลป� เปZนศาสตร( (Science) เพราะเปZนองค(ความรู4 
ท่ีเกิดจากการสืบค4นหาความรู4ใหม� ๆ ด4วยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร( มีการรวบรวมข4อมูล วิเคราะห(และ 
ประมวลผลข4อมูล มีการต้ังสมมุติฐาน และทดสอบสมมุติฐาน เปZนศิลป� (Art) เพราะบุคคลต4องใช4 
ทักษะและความรู4ทางการบริหารท่ีได4รับการพัฒนามาเปZนอย�างดี จากการฝ�กฝนจากการทํางาน
ร�วมกันกับบุคคลอ่ืนเพ่ือให4บรรลุจุดหมายท่ีต้ังไว4 การมีประสิทธิภาพจึงวัดจากทรัพยากรท่ีใช4 (Input) 
กับผลผลิต (Output) ท่ีได4 ถ4าได4ผลผลิตมาโดยใช4ทรัพยากรท่ีน4อยหรือประหยัดสุดก็ถือว�ามีประสิทธิภาพ 
ส�วนประสิทธิผลวัดจากความสามารถในการบรรลุเป�าหมายขององค(การซ่ึงมักเปZนในระยะยาว 
บางครั้งการปฏิบัติงานอาจมีประสิทธิภาพแต�ไม�มีประสิทธิผล หากองค(การใดสามารถบรรลุท้ัง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล แสดงว�าองค(การนั้นมีผลิตภาพสูง (High Productivity) (รอบบ้ินส(, สตี
เฟน พี. ๒๕๔๖: ๒) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงเปZนดัชนีท่ีใช4วัดความสําเร็จขององค(การว�าเลือก
เป�าหมายท่ีเหมาะสมและบรรลุเป�าหมายนั้นได4ด4วยการใช4ทรัพยากรอย�างคุ4มค�าหรือไม� ดังนั้นผู4บริหาร
จึงต4องคํานึงถึงความพยายามท้ังสองสิ่งเพ่ือจะบรรลุเป�าหมายอย�างมีคุณภาพ ซ่ึงบ�อยครั้งจะพบว�า
องค(การบางแห�งจะคํานึงถึงการใช4ทรัพยากรโดยมีการวางแผน และกําหนดวิธีการนําไปใช4อย�างมี
ประสิทธิภาพ๓๕ สรุปความหมายโดยรวมของการบริหารจัดการ คือ การใช4ความรู4ท่ีเปZนศาสตร(และ
                                                           

 ๓๓ นพพงษ( บุญจิตราดุลย(, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ(, ๒๕๓๔), 
หน4า ๑๘๐. 
 ๓๔ ศิริวรรณ เสรีรัตน(, ศุภรเสรีย(รัตน(, องอาจปทะวานิชและปริญลักษิตานนท(, การบริหารการตลาด
ยุคใหม!, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทธีระฟ�ล(มและไซเท็กซ(จํากัด, ๒๕๔๖), หน4า ๑๐๖.  
 ๓๕ นพพงษ( บุญจิตราดุลย(, หลักการบริหารการศึกษา,(กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ(จํากัด, 
๒๕๓๔), หน4า ๑๖๓. 



 

๓๐ 
 

ทักษะท่ีเปZนศิลป�ในการนําเอาทรัพยากรการบริหาร คือ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ(และการ
จัดการ มาใช4อย�างเปZนกระบวนการ มีระบบ ระเบียบ แบบแผน เพ่ือสามารถดําเนินงานให4บรรลุ
เป�าหมายอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๒.๒.๓ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ  
 การพัฒนา (Development) หมายถึง การทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การกระทําหรือการดําเนินการ 

อย�างใดอย�างหนึ่งดีข้ึน มีคุณภาพมากข้ึน โดยผ�านกระบวนการ วิธีการและเทคนิคท่ีเปZนระบบและ 
ต�อเนื่อง อันมีผลทําให4การกระทําหรือการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล 
(Effectiveness) ทําให4ผลงานหรือผลผลิตมีคุณภาพเปZนท่ีน�าพึงพอใจมากข้ึน การพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการจึงหมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการให4ดีข้ึน เหมาะสมกับ
ช�วงเวลา สถานการณ( บุคคล และเป�าหมายในการดําเนินงาน อันมีผลทําให4การปฏิบัติงานของ 
องค(การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให4ผลผลิตขององค(การมีคุณภาพเปZนท่ีน�าพึงพอใจ บุคคล
สําคัญในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคือ ผู4บริหาร เพ่ือให4ผู4บริหารมีความสามารถในการ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการจะต4องมีการพัฒนาคุณภาพของผู4บริหารเปZนประการสําคัญ นั่นคือ 
จะต4องมีการพัฒนาการจัดการหมายถึง กระบวนการซ่ึงจะช�วยให4ผู4บริหารได4มีโอกาสรับประสบการณ( 
ความชํานาญ ตลอดจนทัศนคติใหม� ๆ ท่ีถูกต4อง ท่ีจะเปZนผู4นําท่ีสมบูรณ(แบบและสามารถประสบ
ความสําเร็จในฐานะของหัวหน4างานท่ีดี๓๖  

  เปZนกิจกรรมประเภทหนึ่งซ่ึงกําหนดข้ึนมาเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานและขยายความ
เข4าใจเก่ียวกับกิจกรรมการบริหารให4แก�ผู4บริหารท่ีอยู�ในองค(การป/จจุบัน และเพ่ือเตรียมผู4บริหาร
สําหรับอนาคตกระบวนการดําเนินกิจกรรมอย�างมีระบบ โดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือเปZนสิ่งประกันว�า
องค(การจะมีผุ4บริหารงานท่ีสามารถปฏิบัติงานได4อย�างมีประสิทธิผล โดยสนองตอบต�อความต4องการ
ขององค(การท้ังในป/จจุบันและอนาคต วัตถุประสงค(ของการพัฒนาการจัดการมีดังนี้ เพ่ือหาทางช�วย
ให4มีการเพ่ิมประสิทธิภาพในตัวผู4บริหาร เพ่ือช�วยสร4างความพอใจแก�พนักงาน เพ่ือให4ถูกต4องกับ
บรรทัดฐานของประเพณีปฏิบัติท่ีต4องการมีการดูแลและให4ความเจริญเติบโตแก�พนักงาน เพ่ือให4เปZน
เครื่องมือช�วยลดหรือป�องกันการล4าสมัย ในทางการบริหารการพัฒนาการจัดการหรือการพัฒนา
ความรู4ความสามารถในการบริหารของผู4บริหารจึงเปZนป/จจัยสําคัญท่ีทําให4เกิดการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการให4มีคุณภาพท่ีเหมาะสม เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากร
ทางการบริหาร (4M’s) อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สําหรับสถานศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการจึงเปZนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การบริหารจัดการให4มีความเหมาะสมกับ
เป�าหมายในการจัดการศึกษาโดยใช4ทรัพยากรทางการบริหาร คือ บุคลากร (ครู) งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ( และการจัดการอย�างประหยัดให4เกิดประโยชน(สูงสุด เพ่ือทําให4การจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนมีคุณภาพ๓๗  

 
 

                                                           

 ๓๖ ธงชัย สันติวงษ(, พฤติกรรมองคOการ: การศึกษาการบริหารพฤติกรรมองคOการเชิงบริหาร, 
(กรุงเทพมหานคร: ประชุมช�าง, ๒๕๔๘), หน4า ๒๐๕. 
 ๓๗ เรื่องเดียวกัน, หน4า ๒๐๕. 



 

๓๑ 
 

  ๒.๒.๔ กระบวนการพัฒนาคุณภาพรูปแบบการบริหารจัดการ (PDCA) 
 วงจรคุณภาพ หรือวงจร PDCA ประกอบด4วยกระบวนการ ๔ ข้ันตอน ดังนี้๓๘  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 การวางแผน (Plan) เปZนจุดเริ่มต4นของวงจรการบริหารคุณภาพเพราะแผนจะกําหนด 

เป�าหมายและทิศทางในการแก4ป/ญหาหรือพัฒนาคุณภาพ โดยแผนจะอธิบายความจําเปZนและการ 
สร4างความเข4าใจในการแก4ป/ญหา ซ่ึงต4องอาศัยการร�วมแรงร�วมใจจากทุกหน�วยงานในการปรับปรุง 
แก4ไขอุปสรรคและข4อบกพร�องต�าง ๆ ขององค(การให4หมดไปอย�างเปZนข้ันตอน เพ่ือให4องค(การ 
สามารถดําเนินงานบรรลุความสําเร็จตามท่ีต4องการ การวางแผนการสร4างคุณภาพมี ๔ ข้ันตอน คือ
ตระหนักและกําหนดป/ญหาท่ีต4องการแก4ไขหรือปรับปรุง โดยสมาชิกทุกคนจะร�วมมือกันในการระบุ
ป/ญหาท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินงาน เพ่ือท่ีจะร�วมกันทําการศึกษาและวิเคราะห(หาแนวทางแก4ไขต�อไป
เก็บรวบรวมข4อมูลสําหรับวิเคราะห(และตรวจสอบการดําเนินงานหรือหาสาเหตุของป/ญหาเพ่ือใช4ใน
การปรับปรุง อธิบายป/ญหาและกําหนดทางเลือก วิเคราะห(ป/ญหา เพ่ือใช4กําหนดสาเหตุของความ
บกพร�องและสภาพป/ญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให4สมาชิกทุกคนในทีมงานคุณภาพเกิดความเข4าใจในสาเหตุ
และป/ญหาอย�างชัดเจนแล4วร�วมกันระดมความคิด สร4างทางเลือกท่ีเปZนไปได4ในการตัดสินใจแก4ป/ญหา
เพ่ือมาทําการวิเคราะห(และตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาดําเนินงาน เลือกวิธีการ
แก4ป/ญหาหรือปรับปรุงการดําเนินงาน โดยร�วมกันวิเคราะห(และวิจารณ(ทางเลือกต�าง ๆ ผ�านการระดม
ความคิดและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกเพ่ือตัดสินใจเลือกวิธีการแก4ป/ญหาท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดในการดําเนินงาน ให4สามารถบรรลุตามเป�าหมายได4อย�างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจจะต4องทําวิจัย
และหาข4อมูลเพ่ิมเติม หรือกําหนดทางเลือกใหม�ท่ีมีความน�าจะเปZนในการแก4ป/ญหาได4มากกว�าเดิม 

 การดําเนินงานหรือการปฏิบัติ (Do) เปZนการนําทางเลือกท่ีตัดสินใจไปวางแผนปฏิบัติงาน 
และลงมือปฏิบัติเพ่ือให4บรรลุตามเป�าหมายท่ีวางไว4อย�างมีประสิทธิภาพ ถ4าป/ญหานั้นเปZนงานท่ี
สามารถดําเนินการแก4ไขได4ภายในกลุ�มก็สามารถปฏิบัติได4ทันที หากป/ญหามีความซับซ4อนเก่ียวข4อง 
กับหน�วยงานหรือกลุ�มอ่ืน ก็ต4องแจ4งให4ผู4บริหารสั่งการให4หน�วยงานอ่ืนประสานงานและร�วมมือแก4ไข 
ป/ญหาให4สําเร็จอย�างมีประสิทธิภาพ 

                                                           

 ๓๘ Deming, W. Edwards, Out of the Crisis, MIT Center for Advanced Engineering, Study, 
Journal of Education, 63 (1) (1986): 150-173. 

P-plan 

D-do D-do 

C-check 

A-action 



 

๓๒ 
 

 การตรวจสอบ (Check) เปZนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานท่ีปฏิบัติโดยการ 
เปรียบเทียบผลการทํางานก�อนการปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงานว�ามีความแตกต�างกันมากน4อย
เพียงใด ถ4าผลลัพธ(ออกมาตามเป�าหมายก็จะนําไปจัดทําเปZนมาตรฐานสําหรับการปฏิบัติงานในครั้ง
ต�อไป แต�ถ4าผลลัพธ(ท่ีเกิดข้ึนไม�เปZนไปตามเป�าหมายท่ีกําหนด ทีมงานคุณภาพต4องทําการศึกษาและ
วิเคราะห( หาสาเหตุเพ่ือทําให4การแก4ไขปรับปรุงให4มีประสิทธิภาพข้ึน 

 การปรับปรุง (Act) เปZนการกําหนดมาตรฐานจากผลการดําเนินงานใหม�เพ่ือใช4เปZนแนวทาง
ปฏิบัติในอนาคต หรือทําการแก4ไขป/ญหาต�าง ๆ ท้ังท่ีเกิดจากความไม�สอดคล4องกับความ ต4องการ
ป/ญหาท่ีไม�ได4คาดหวังและป/ญหาเฉพาะหน4าในการดําเนินงานจนได4ผลลัพธ(ท่ีพอใจ และได4รับการ
ยอมรับจากทุกฝXายแล4ว จึงจัดทําเปZนมาตรฐานการปฏิบัติงานในอนาคตและจัดทํารายงานเสนอต�อ
ผู4บริหารและกลุ�มอ่ืนได4ทราบต�อไป๓๙ 

 ธรรมชาติของวงจรคุณภาพเดมม่ิงจะไม�หยุดหรือจบลงเม่ือหมุนครบรอบ แต�จะหมุนไป
ข4างหน4าเรื่อย ๆ โดยจะทํางานในการแก4ไขป/ญหาในระดับท่ีสูงข้ึน ซับซ4อนข้ึน และยากข้ึน หรือเปZน
การเรียนรู4 ท่ีไม� มีสิ้นสุด ซ่ึงสอดคล4องกับปรัชญาของการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง (Continuous 
Improvement) อย�างไรก็ดี หัวใจของวงจรคุณภาพเดมม่ิงไม�ได4อยู�ท่ี PDCA เท�านั้น แต�อยู�ท่ีคนท่ีมี
คุณภาพและเข4าใจคุณภาพอย�างแท4จริง หรือท่ีเรียกว�าคุณภาพอยู�ท่ีใจ (Quality at Heart) ท่ีพร4อม
จะเป�ดใจเรียนรู4 และพัฒนาตนเองอยู�ตลอดเวลาอย�างมุ�งม่ันและไม�ย�อท4อต�ออุปสรรค๔๐ 

 กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยใช4วงจรคุณภาพ คือ การวางแผน 
(Plan) เปZนการคิดเตรียมการไว4ล�วงหน4าเพ่ือจะทํางานให4สําเร็จอย�างมีประสิทธิภาพ ในการวางแผน
จะต4องมีการกําหนดเป�าหมาย แนวทางการดําเนินงาน ผู4รับผิดชอบ ระยะเวลา และทรัพยากรท่ี
จะต4องใช4 เพ่ือทํางานให4บรรลุเป�าหมายท่ีต4องการการกําหนดเป�าหมาย เปZนการแสดงถึงคุณลักษณะ
หรือคุณภาพท่ีต4องการให4เกิดข้ึนในสถานศึกษาซ่ึงควรระบุให4ชัดเจน และใช4เปZนหลักหรือทิศทางใน
การดําเนินงานการจัดอันดับความสําคัญของเป�าหมายจะช�วยให4การวางแผนมีประสิทธิภาพมากข้ึน
เพราะจะทําให4ทราบว�าเป�าหมายใดสําคัญมากน4อยกว�ากันเพียงใด เพ่ือกําหนดกิจกรรมบุคลากร
ทรัพยากรและช�วงเวลาท่ีจะดําเนินการในการพัฒนาเป�าหมายนั้น ๆ ให4เหมาะสมกําหนดแนวทาง
ดําเนินงานหรือวิธีปฏิบัติงาน โดยคิดโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะทําให4บรรลุเป�าหมายท่ีต4องการรวมท้ัง
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จหรือตัวบ�งชี้ให4มีความชัดเจนด4วย การกําหนดระยะเวลาจะช�วยให4การ
ทํางานมีประสิทธิภาพ เพราะผู4ปฏิบัติจะได4ทราบว�างานใดควรดําเนินการให4เสร็จเม่ือไร ต4องเร�ง
ดําเนินการก�อนหรือหลัง และยังเปZนประโยชน(ต�อผู4บริหาร หรือผู4ท่ีมีหน4าท่ีกํากับดูแลจะได4ติดตามงาน
ได4ว�ามีความก4าวหน4าตามแผนเพียงใดการกําหนดงบประมาณ ควรคิดงบประมาณท่ีจะต4องใช4ในการ
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ(รวมท้ังค�าตอบแทนและค�าใช4จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปZนในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
ตามแผนอย�างรอบคอบเพ่ือให4สามารถดําเนินงานได4บรรลุตามเป�าหมายโดยมีการใช4งบประมาณอย�าง
คุ4มค�าการกําหนดผู4รับผิดชอบเปZนป/จจัยสําคัญท่ีช�วยให4แผนดังกล�าวสามารถดําเนินการให4บรรลุ
                                                           

 ๓๙ณัฏฐพันธ( เขจรนันทน( และคณะ, กลยุทธOการสร�างองคOการคุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมกมล
การพิมพ(, ๒๕๔๖), หน4า ๑๔๖. 
 ๔๐ศุภชัย อาชีวระงับโรค, PDCA: แก�ปmญหาและปรับปรุงงานเพ่ือความสําเร็จ, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ(ห4างหุ4นส�วนจํากัดซีโนดีไซน(, ๒๕๔๗), หน4า ๑๕๕. 



 

๓๓ 
 

เป�าหมายได4อย�างมีประสิทธิภาพจึงควรกําหนดไว4ให4ชัดเจนว�าใครรับผิดชอบในเรื่องใด การปฏิบัติตาม
แผน (Do) เม่ือวางแผนการปฏิบัติงานและบุคลากรร�วมกันดําเนินการตามแผนท่ีจัดทําไว4แล4ว สิ่งท่ีจะ
ดําเนินการต�อไปคือ 

   ๒.๑ ส�งเสริมและสนับสนุนให4บุคลากรทุกคนทํางานอย�างมีความสุข 
  ๒.๒ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือให4การปฏิบัติงานเปZนไป 

อย�างมีประสิทธิภาพ 
   ๒.๓ การตรวจสอบ (Check) ท้ังระดับรายบุคคล รายกลุ�ม รายหมวด รายฝXาย เพ่ือ

กระตุ4นและส�งเสริมให4มีการดําเนินงานตามแผน 
   ๒.๔ ให4การนิเทศในระหว�างการปฏิบัติงานผู4บริหารต4องกํากับและติดตามว�าเปZนไป

ตามเป�าหมายหรือแผนท่ีกําหนดไว4หรือมีป/ญหาหรือไม� หากไม�เปZนไปตามแผนหรือมีป/ญหาจะได4ให4
การนิเทศเพ่ือปรับปรุง แก4ไข การกํากับและติดตามการปฏิบัติงาน ผู4บริหารอาจทําได4โดยสอบถาม
ผู4ปฏิบัติงานหรือให4รายงานความก4าวหน4าของการทํางานเปZนระยะ ๆ อาจรายงานปากเปล�าหรือจัดทํา
รายงานเสนอ เพ่ือเปZนข4อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของแต�ละบุคคล/กลุ�ม/หมวด/ฝXาย
การตรวจสอบประเมินผล (Check)๔๑ 

 ดังนั้น จึงสามารถสรุปข้ันตอนการทํางานของแนวคิดการบริหารคุณภาพตามวงจร
คุณภาพของเดมม่ิงท้ัง ๔ ข้ันตอน ท่ีต4องปฏิบัติต�อเนื่องไปไม�สิ้นสุด ดังภาพประกอบต�อไปนี้ 

 P = กําหนดแผน   A = หากบรรลุแผนให4รักษามาตรฐานไว4 
 D = ทําตามแผนท่ีกําหนด  P = วางแผนใหม� ต้ังเป�าหมายให4สูงข้ึน 
 C = ตรวจสอบผลกับแผน  D = ทําตามแผนท่ีกําหนด 
 A = หากไม�บรรลุแผนให4หาสาเหตุ C = ตรวจสอบผลกับแผนและวางแผนแก4ไขใหม� 
 A = หากไม�บรรลุแผน ให4วางแผนแก4ไขใหม� 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒.๒ องค(ประกอบของกระบวนการบริหาร 

 
  ๑) การออกกฎระเบียบข�อบังคับ 
  บทบาททางด4านการควบคุมและจัดระเบียบในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว ป/ญหาสําคัญ

ของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวในหลายประเทศส�วนใหญ�เปZนเรื่องความไม�พร4อมของแหล�งท�องเท่ียวและ
                                                           

 ๔๑ กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการบริหารโรงเรียนปฏิรูปกระบวนเรียนรู�, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(คุรุสภา, ๒๕๔๕), หน4า ๑๗๖. 

กระบวนการ
บริหาร 

การวางแผน 

การปฏิบัติตามแผน 

การแก4ไขปรับปรุง   

การตรวจสอบ 



 

๓๔ 
 

การขาดอํานาจในการควบคุมและจัดระเบียบในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว ป/ญหานี้มองเห็นได4ชัดเจนใน
ประเทศเช�น การขยายตัวทางด4านการลงทุนสร4างสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี
นําไปสู�การใช4ประโยชน(ในท่ีดินซ่ึงไม�เหมาะสมและทําให4แหล�งท�องเท่ียวเสื่อมคุณค�า มีป/ญหาการสร4าง
โรงแรมมากเกินความจําเปZน ซ่ึงนําไปสู�ป/ญหาการตัดราคาและแก�งแย�งลูกค4า ในขณะเดียวกันก็ไม�มี
การกําหนดมาตรฐานหรือลําดับข้ันของโรงแรม บริษัทนําเท่ียวโกงลูกค4า มัคคุเทศก(ไม�ได4มาตรฐาน
หรือประพฤติมิชอบ ร4านค4าของท่ีระลึกขายสินค4าโก�งราคาหรือขายสินค4าปลอด การทําลายธรรมชาติ 
พฤติกรรมทางเพศท่ีขัดต�อประเพณีวัฒนธรรมอันดี เปZนต4น สิ่งเหล�างนี้เกิดข้ึนมาเพราะขาดองค(กรท่ีมี
อํานาจท่ีเข4ามาเข4าไปควบคุมดูแลและจัดระเบียบหรือนัยหนึ่งคือ การขาดกฎหมายท่ีจะเข4ามาจัดการ
เก่ียวกับอุตสาหกรรมท�องเท่ียวโดยตรงนั่นเอง องค(กรท่ีเข4ามาจัดการด4านการท�องเท่ียวเปZนระดับ
ทบวง หรือกระทรวงก็มีอํานาจค�อนข4างสมบูรณ(ท่ีจะเข4ามาควบคุมดูแล โดยสามารถออกกฎหมายท่ี
จะนํามาจัดระเบียบในธุรกิจการท�องเท่ียวได4 บางประเภทมีกฎหมายแม�บททางด4านการท�องเท่ียวโดย
เฉพาะท่ีจะแตกลูกออกไปเปZนกฎหมายท่ีจะเข4าไปควบคุมและจัดระเบียบเก่ียวกับโรงแรมและท่ีพัก
ประเภทต�าง ๆ บริษัทนําเท่ียวมัคคุเทศก( ร4านค4าของท่ีระลึก สถานบริการและอ่ืน ๆ เปZนต4น ซ่ึงจะ
เปZนการช�วยทําให4ธุรกิจท�องเท่ียวได4ดําเนินไปอย�างมีระบบ 

  ๒) การให�การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนทางด�านงบประมาณ 
  บทบาททางด4านการจัดการด4านการเงินการคลัง ด4านนี้อาจจะกล�าวได4ว�าเปZนหัวใจ

ของการบริหารเพราะรัฐจะแสดงบทบาทท้ัง ๓ ประการดังกล�าวมาแล4วข4างต4นได4อย�างสมบูรณ(ก็ต�อเม่ือ 
ได4รับการสนับสนุนทางด4านงบประมาณตามความเหมาะสม เม็ดเงินท่ีนํามาใช4ย�อมต4องส�งผลตอบแทน
ท่ีแน�นอน และการจ�ายท้ังสิ้นต4องเปZนไปอย�างคุ4มค�างบประมาณท่ีนํามาใช4นอกจากเพ่ือการบริหาร
องค(กรแล4ว ส�วนใหญ�จะถูกนําไปใช�ในเรื่องสําคัญ ๆ ดังนี้ ๑) เพ่ือการลงทุนพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว โดย
มีการศึกษาความเหมาะสมในด4านการลงทุน ซ่ึงจะมีผลประโยชน(ตอบแทนทางเศรษฐกิจและการเงิน
อย�างคุ4มค�าการลงทุนดังกล�าว อาจเปZนเรื่องป/จจัยพ้ืนฐาน ซ่ึงจะช�วยทําให4แหล�งท�องเท่ียวนั้น ๆ มี
ความพร4อมและเปZนการกระตุ4นให4เกิดการลงทุนเพ่ือพัฒนา ป/จจัยสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ
ทางด4านการท�องเท่ียวท่ีจะติดตามมาซ่ึงในส�วนหลังนี้มักจะเปZนการลงทุนของภาคเอกชนแทบท้ังสิ้น 
๒) เพ่ือการตลาด โดยมีการศึกษาและวิจัยลู�ทางทางการด4านการตลาดเพ่ือท่ีจะให4การใช4จ�ายทางด4าน
การส�งเสริมการขายเปZนไปอย�างถูกต4องเหมาะสม และมีผลต�อการชักชวนให4ผู4เดินทางเข4ามาท�องเท่ียว
ภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน ๓) เพ่ือพัฒนาด4านการบริการ ซ่ึงมีขอบเขตครอบคลุมถึงการสร4าง
กําลังคนในธุรกิจการท�องเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานในเพียงพอ และการปรับปรุงทางด4านการ
ให4บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกต�าง ๆ ของผู4ประกอบการ ไม�ว�าจะเปZนเรื่องการจัดบริการนํา
เท่ียวมัคคุเทศก( ร4านค4าของท่ีระลึก ภัตตาคาร ร4านอาหาร หรือสถานบริการการขนส�ง เปZนต4น 

  ๓) การให�การสนับสนุนทางภาครัฐและเอกชนด�านการพัฒนาภาคบริหาร  
  บทบาทด4านการพัฒนาภาคบริหาร ได4มีการปรับปรุงและพัฒนาป/จจัยพ้ืนฐานอัน

จําเปZนต�อการเพ่ิมประสิทธิภาพและส�งเสริมความสามารถในการแข�งขันของภาคบริการของไทย เช�น 
การพัฒนาพาณิชย(อิเล็กทรอนิกส( (E-Commerce) เพ่ือสนับสนุนการท�องเท่ียว กําหนดมาตรฐาน
โรงแรม (Hotel Ratio System) ให4บริการข4อมูลท�องเท่ียวเดินทางระหว�างประเทศไม�เกิน ๑๒ ชั่วโมง 
ก�อสร4างถนนเพ่ือการท�องเท่ียว จัดให4หน�วยงานและองค(กรท่ีเก่ียวข4องร�วมพัฒนายุทธศาสตร(เพ่ือให4มี



 

๓๕ 
 

การใช4ศักยภาพบริการอย�างเต็มท่ี โดยได4กําหนดให4อุตสาหกรรมท�องเท่ียวเปZน ๑ ใน ๔ กลยุทธ(เพ่ือ
แก4ไขป/ญหาเร�งด�วนของชาติ กําหนดมาตรฐานเร�งด�วนในการพัฒนา และส�งเสริมการท�องเท่ียวโดย
วัตถุประสงค(เร�งทํารายได4เข4าสู�ประเทศ เพ่ือกระตุ4นและแก4ไขป/ญหาเศรษฐกิจของชาติ โดยเพ่ิมค4าใช4
จ�ายต�อคนต�อวัน กระตุ4นการกระจายรายได4สู�ชนบทและสังคมเมือง กระตุ4นให4คนไทยเท่ียวในประเทศ 
ชะลอการเดินทางออกนอกประเทศ หารือร�วมกับภาคเอกชนเพ่ือกําหนดแนวทางและกิจกรรมกระตุ4น
รายได4ให4บรรลุเป�าหมายการเพ่ิมรายได4การท�องเท่ียวจากป�ก�อน ๕๐,๐๐๐ ล4านบาท โดยมี
กลุ�มเป�าหมายท่ีตลาดระยะใกล4และระยะกลาง กระตุ4นการเดินทางของกลุ�มท่ีเดินทางท่ีมาเท่ียวครั้ง
แรก (First Visit) และกลุ�มศักยภาพพักอยู�นานและค�าใช4จ�ายสูง โดยมีการจัดต้ังกรรมการอํานวย
พัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียวแห�งชาติ (ก.พสท) นอกจากนี้ยังได4มีการพัฒนาผู4ประกอบการให4มี
ความรู4และทักษะ ท้ังด4านภาษา มาตรฐานการบริการและการจัดการเพ่ือสร4างความเข4มแข็งต�อการ
เปลี่ยนแปลงของความตกลงระหว�างประเทศด4านการบริการ ฟYxนฟูระดับความสัมพันธ(และร�วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ4านเพ่ือให4ไทยเปZนประตูทางผ�านหลักของการท�องเท่ียวในภูมิภาค เช�น การทําความ
ตกลง ความร�วมมือด4านการท�องเท่ียวไทย-กัมพูชา, ไทย-มาเลเซีย เป�ดสนามบินนานาชาติจังหวัด
เชียงใหม�สําหรับการบินไปเมืองพุกาม และมัณฑะเลย(ของเมียมาร( บริหารการท�องเท่ียวโดยใช4กลยุทธ(
การตลาดเชิงรุกในหลายรูปแบบหลายโครงการ   

 อนึ่งรัฐบาลเห็นความจําเปZนท่ีจะต4องพัฒนา บูรณะฟYxนฟูมรดกและสินทรัพย(ทาง
วัฒนธรรมท้ังในเขตเมืองและนอกเมืองเพ่ือให4เกิดการท�องเท่ียวใหม�ด4วย จึงได4ดําเนินการจัดโครงการ
ลดราคาสินค4าประจําป� (Amazing Thailand Grand Sale) ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
รวมท้ังเมืองหลักทางการท�องเท่ียวรวม ๗ แห�ง กิจกรรมสนับสนุนพ้ืนท่ีเมืองชายแดน และแหล�ง
ท�องเท่ียวใหม� ๗ กลุ�มพ้ืนท่ี การจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ(ลุ�มแม�โขงสนับสนุนการจัดกิจกรรมงาน
ประเพณีของจังหวัดต�าง ๆ เพ่ิมความหลากหลายของการท�องเท่ียวรูปแบบต�าง ๆ ท้ังการท�องเท่ียวเชิง
อนุรักษ( การท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท�องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม รวมท้ังยังให4ความสําคัญกับการ
กําหนดมาตรฐานการอํานวยความสะดวก ป�องกันและคุ4มครองโรคติดต�อในแหล�งท�องเท่ียว จัดต้ัง
ศูนย(เฉพาะกิจเพ่ือเตรียมความพร4อมรองรับการเดินทางท�องเท่ียวในช�วงเทศกาล และยังได4ต้ัง
คณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือแก4ไขป/ญหาการหลอกลวงและเอารัดเอาเปรียบนักท�องเท่ียว ตลอดจน
ความร�วมมือกับองค(กรการท�องเท่ียวปกป�องเด็กและเยาวชนจากการใช4ประโยชน(ทางเพศจากเด็กใน
อุตสาหกรรมท�องเท่ียวด4วย บทบาทของรัฐหรืองค(กรท่ีรับผิดชอบเรื่องการท�องเท่ียวดังท่ีได4กล�าวไว4
โดยสังเขปมาแล4วนั้น เปZนหลักการท่ีสําคัญท่ีรัฐบาลจะต4องให4ความช�วยเหลือสนับสนุนอย�างเพียงพอ 
เพ่ือท่ีจะให4องค(กรท่ีรับผิดชอบสามารถดําเนินการด4านการพัฒนาและการส�งเสริมการท�องเท่ียวของรัฐ 
ได4อย�างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลและเปZนบทบาทท่ีรัฐจําเปZนต4องเข4าไปแทรกแซงเพ่ือให4การ
ดําเนินการท้ังสิ้นเปZนไปอย�างมีระบบและสอดคล4องกับสาขาการพัฒนาด4านอ่ืน ๆ อันจะนําประโยชน(
มาสู�ประเทศชาติโดยส�วนรวม 

 ๒.๒.๕ บทบาทขององคOกรภาคเอกชน 
 องค(กรภาคเอกชนมีบทบาทต�อการพัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียวโดยมีบทบาทและ

หน4าท่ีส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียวมีหลายหน�วยงานด4วยกัน ดังนี้การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย 
สมาคมโรงแรมไทย ท�าอากาศยานแห�งประเทศไทย ตํารวจท�องเท่ียว (กองกับกับการ ๘ กอง



 

๓๖ 
 

ปราบปราม) กองตรวจคนเข4าเมือง (ต.ม.) กรมศุลกากร สมาคมธุรกิจการท�องเท่ียว ซ่ึงองค(กร
ภาคเอกชนเหล�านี้มีบทบาทในการสนับสนุนและส�งเสริมการท�องเท่ียวได4ดังนี้ คือ ๑) เผยแพร�ประเทศ
ไทยในด4านความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร( ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา 
และวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ตลอดจนกิจการอย�างอ่ืนอีกอันจะเปZนการชักจูงให4มีการเดินทาง
ท�องเท่ียว ๒) ส�งเสริมการท�องเท่ียวและอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวตลอดจนการประกอบอาชีพของ
คนไทยในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว ๓) อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก�นักท�องเท่ียว ๔) 
ส�งเสริมความเข4าใจอันดีและความเปZนมิตรไมตรีระหว�างประชาชนและระหว�างประเทศโดยอาศัยการ
ท�องเท่ียว ๕) ริเริ่มให4มีการพัฒนาการท�องเท่ียวเพ่ือพัฒนาป/จจัยพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
ให4แก�นักท�องเท่ียว ๖) ส�งเสริมชักจูงให4นักท�องเท่ียวจากต�างประเทศเดินทางมาสู�ประเทศไทย เพ่ือให4
ได4มาซ่ึงรายได4เปZนเงินตราต�างประเทศเข4าเพ่ิมพูนเศรษฐกิจส�วนรวมโดยรีบด�วน ๗) ขยายแหล�ง
ท�องเท่ียวให4กระจายรายได4จากการท�องเท่ียวให4ถึงประชาชนในทุกภูมิภาค ๘) อนุรักษ(และฟYxนฟูสมบัติ
วัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อมเพ่ือให4คงความเปZนเอกลักษณ(ของไทยไว4ด4วยดีท่ีสุด ๙) 
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการด4านการท�องเท่ียวให4มีมาตรฐานท่ีดีเพ่ือสร4างความประทับใจ
ให4แก�นักท�องเท่ียวท่ีมาเยือนให4มากข้ึน ๑๐) เพ่ิมความปลอดภัยให4แก�นักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาว
ต�างประเทศให4สามารถม่ันใจในความปลอดภัยของร�างและทรัพย(สินของตนและหมู�คณะ ๑๑) ส�งเสริม
การเดินทางท�องเท่ียวของคนไทยภายในประเทศโดยเฉพาะกลุ�มผู4รายได4น4อยและเยาวชนเพ่ือเปZนการ
เพ่ิมสวัสดิการด4านการท�องเท่ียวให4แก�คนไทย ๑๒) สร4างกําลังคนท่ีเปZนคนไทยเข4ามาทํางานใน
อุตสาหกรรมท�องเท่ียวให4มากท่ีสุด ๑๓) ส�งเสริมให4ประชาชนเข4ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมอันเก่ียวกับ
การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างกว4างขวางยิ่งข้ึน๔๒ 

 นอกจากนี้ในป/จจุบันยังมีองค(กรภาคเอกชนท่ีสําคัญอีกองค(กรหนึ่งท่ีมีบทบาทต�อการ
พัฒนาธุรกิจการท�องเท่ียวในชุมชนโดยตรง คือ องค(การบริหารส�วนตําบล หรือ อบต. ซ่ึงองค(กรนี้เปZน
องค(กรท่ีมีบทบาทในการเสริมสร4างความเข4มแข็งในการทํางานร�วมกับหน�วยงานอ่ืนท่ีมีส�วนเก่ียวข4อง
กับการท�องเท่ียวได4เปZนอย�างดี และองค(กรนี้มีเครือข�ายและสามารถสร4างเครือข�ายการท�องเท่ียวท่ี
กว4างขวางท่ัวท้ังประเทศได4 และสามารถดําเนินการได4ในลักษณะต�าง ๆ ตามแนวคิดของสมบัติ    
กาญจนกิจ ได4ดังนี้๔๓    

  ๑) การใช4สื่อต�าง ๆ ในการเสนอข4อมูลข�าวสารระหว�างกัน  การนําเสนอข4อมูลข�าว
วารดังกล�าวควรเปZนไปในลักษณะท่ีต้ัง องค(การบริหารส�วนตําบล ชุมชน ประชาชน ผู4มีส�วนเก่ียวข4อง
และสนใจได4มีโอกาสในการเสนอข4อมูล ข�าวสารและความคิดเห็นของแต�ละฝXายโดยไม�ควรเปZนเพียง
การนําเสนอจากองค(การบริหารส�วนตําบลฝXายเดียว ประชาชนและชุมชนจะได4มีความรู4สึกว�าเสียงของ
เขาได4รับการรับฟ/งจากองค(การบริหารส�วนตําบล และผู4มีส�วนเก่ียวข4องทําให4ชุมชนและประชาชนเกิด
ความม่ันใจ และรู4สึกว�าตนมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะเข4ามามีส�วนร�วมในการจัดการการท�องเท่ียวด4วย
เช�นกัน  
                                                           

 ๔๒การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, ข�อมูลท!องเท่ียว๗๖จังหวัดสถานท่ีพักแรม, [ออนไลน(], แหล�งท่ีมา: 
http://www.tourismthailand.org/accommodation/bangkok [๑ มีนาคม ๒๕๖๑]. 
 ๔๓สมบัติ กาญจนกิจ, นันทนาการและอุตสาหกรรมการท!องเท่ียว, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ(
จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน4า ๘๙. 



 

๓๗ 
 

   ๒) นํากระบวนการกิจกรรมกลุ�มเข4ามาใช4 กิจกรรมกลุ�มจะก�อให4เกิดการเรียนรู4
ระหว�างกันในขณะท่ีได4เข4ามาทํางานร�วมกัน อาทิ การจัดให4มีการรณรงค(รักษาความสะอาด และความ
สวยงามของชุมชนโดยร�วมกัน การศึกษาดูงานในท4องถ่ินอ่ืน การบูรณะและการก�อสร4างสิ่งอํานวย
ความสะดวกด4านการท�องเท่ียว  

   ๓) การจัดอาสาสมัคร องค(การบริหารส�วนตําบล ควรจัดให4มีกลุ�มอาสาสมัครการ
ท�องเท่ียวข้ึนเพ่ือให4ผู4ท่ีมีความต่ืนตัวและกระตือรือร4นเหล�านี้ได4มีช�องทางเข4ามาเปZนอาสาสมัคร โดย
อาจมีกิจกรรมต�าง ๆ ให4อาสาสมัครดําเนินการ อาทิการเปZนมัคคุเทศก(ให4กับนักท�องเท่ียว และการ
ดูแลความสะดวกและความเปZนระเบียบเรียบร4อยของแหล�งท�องเท่ียวในท4องถ่ิน  

   ๔) การปลูกฝ/งเยาวชนด4านการจัดการท�องเท่ียวเพ่ือให4การท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี 
องค(การบริหารส�วนตําบลเปZนไปอย�างยั่งยืน องค(การบริหารส�วนตําบลควรจัดให4มีการถ�ายทอดความรู4
เก่ียวกับการอนุรักษ(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของท4องถ่ินจากคน
รุ�นหนึ่งสู�คนรุ�นต�อ ๆ ไป โดยอาจจัดกิจกรรมต�าง ๆ ในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนในเรื่องท่ีเก่ียวข4อง
กับการท�องเท่ียว   

   ๕) การสร4างเครือข�ายความร�วมมือระหว�างองค(การบริหารส�วนตําบล การจัดการ
ท�องเท่ียวในท4องถ่ินขององค(การบริหารส�วนตําบล จําเปZนอย�างยิ่งท่ีจะต4องประสานความร�วมมือ
ระหว�างองค(การบริหารส�วนตําบลท่ีมีพ้ืนท่ีท่ีมีความคาบเก่ียวกัน ระหว�างองค(การบริหารส�วนตําบล 
หรือเปZนแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีความเชื่อมโยงสัมพันธ(กันหรือเปZนพ้ืนท่ีท่ีมีประเพณีวัฒนธรรมร�วมกัน 
ดังนั้นการจัดการการท�องเท่ียวขององค(การบริหารส�วนตําบลจึงต4องมีการประสานงานและมีความ
ร�วมมือระหว�างองค(การบริหารส�วนตําบลใกล4เคียง   

   ๖) การสร4างเครือข�ายความร�วมมือระหว�างองค(การบริหารส�วนตําบลกับองค(กร
ภายนอก นอกเหนือจากการประสานความร�วมมือระหว�างองค(การบริหารส�วนตําบลด4วยกันเองแล4ว 
ควรมีการประสานความร�วมมือกับหน�วยงานอ่ืน ๆ อาทิ ความร�วมมือระหว�างองค(การบริหารส�วน
ตําบลกับสื่อมวลชนท้ังในท4องถ่ินและส�วนกลาง บริษัท หรือธุรกิจท่ีจัดการการท�องเท่ียวเชิงนิเวศและ
การท�องเท่ียวชุมชน องค(กรพัฒนาเอกชนและมูลนิธิท่ีดําเนินกิจกรรมสนับสนุนการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 
และการท�องเท่ียวชุมชนเปZนต4น ท้ังนี้องค(การบริหารส�วนตําบลควรทําเปZนบัญชีรายชื่อองค(กร บุคคล 
สถานท่ีติดต�อพร4อมเบอร(โทรศัพท( และความเชี่ยวชาญหรือบทบาทขององค(กรหรือบุคคลนั้น ๆ เม่ือ
ต4องการความช�วยเหลือหรือการสนับสนุนใด ๆ ก็สามารถใช4เปZนแหล�งข4อมูลสนับสนุนเพ่ือประสาน
ความร�วมมือและการสนับสนุนการท�องเท่ียวให4กับองค(การบริหารส�วนตําบล ได4 

 สรุปบทบาทการมีส�วนร�วมของชุมชนในการส�งเสริมพัฒนาการท�องเท่ียวได4สอดคล4องกับ
แผนพัฒนาการท�องเท่ียวตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ได4มีการกําหนดแนวทาง 
สําหรับการมีส�วนร�วมของประชาชนไว4หลายประการ เช�น ๑) จัดกระบวนการหรือกลไกการบริหาร
จัดการของรัฐท่ีเป�ดโอกาสให4ประชาชนมีส�วนร�วมในการวิเคราะห(สาเหตุของป/ญหาการจัดทําแผนและ
ดําเนินการแก4ไขป/ญญาชุมชน ๒) จัดให4มีกระบวนการและช�องทางของการมีส�วนร�วมในกิจกรรม
ทางการพัฒนาเปZนระบบควบคุมกันไป คือ ระบบการมีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรม การพัฒนาร�วมกัน
ภาครัฐซ่ึงเปZนระบบท่ีมีการปฏิบัติอยู�ในป/จจุบันและระบบการจัดการกิจกรรมการพัฒนาใหม� โดยให4
ประชาชนมีส�วนร�วมอย�างสมบูรณ(ซ่ึงภาครัฐเปZนฝXายส�งเสริมและสนับสนุนในด4านนโยบายมาตรการ 



 

๓๘ 
 

และงบประมาณสนับสนุน ๓) เสริมสร4างวิสัยทัศน( และสร4างขีดความสามารถในการจัดการ หรือการมี
ส�วนร�วมให4แก�องค(กรของประชาชน องค(กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน สาธารณสุข ภาคธุรกิจเอกชน
เพ่ือให4เข4ามามีส�วนร�วมในการดําเนินแผนงานโครงการของรัฐหรือของชุมชน เช�น การใช4มาตรฐานจูง
ใจทางภาษี การสนับสนุนการฝ�กอบรมทางด4านการจัดการและการส�งเสริมความร�วมมือกับฝXายอ่ืน ๆ 
ในสังคม  

 ๒.๒.๖ กลยุทธOในการพัฒนาการท!องเท่ียว 
 ชุมชนท่ีเปZนแหล�งท�องเท่ียวจํานวนมากกลายเปZนแหล�งท�องเท่ียวท่ีไม�มีคุณภาพ เพราะ

ขาดการจัดการท่ีเหมาะสมกับสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล4อม สาเหตุสําคัญท่ีก�อให4เกิดป/ญหาดัง
กล�าวคือหน�วยงานต�าง ๆ และชุมชนท4องถ่ินมีบทบาทท่ีไม�สมดุลในการวางแผน การบริหารงาน และ
การตลาด ท้ังนี้เพราะแหล�งท�องเท่ียวจํานวนมากได4รับการพัฒนาไปตามนโยบายของรัฐ ซ่ึงหน�วยงาน
ส�วนกลางของภาครัฐมักมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย วางแผนงาน และดําเนินงาน ในขณะท่ี
ชุมชนท4องถ่ินในแหล�งท�องเท่ียวมีส�วนร�วมน4อยมาก จึงทําให4ไม�เข4าใจแผนและวิธีการพัฒนาพ้ืนท่ีของ
ตนให4เปZนแหล�งท�องเท่ียว ด4วยเหตุนี้การมีส�วนร�วมอย�างสมดุลระหว�างผู4มีส�วนได4ส�วนเสียทุกกลุ�มจึง
เปZนจุดเริ่มต4นท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาการท�องเท่ียวรูปแบบต�าง ๆ เพ่ือความยั่งยืน ท้ังนี้การมีส�วน
ร�วมของทุกกลุ�มต4องครอบคลุมเรื่องการวางแผน และการกําหนดเครื่องมือในการพัฒนาการท�องเท่ียว
ร�วมกัน ซ่ึงแต�ละประเด็นจําเปZนต4องมีความสัมพันธ(และสอดคล4องกันอย�างเปZนวงจร 

 กลยุทธOท่ี ๑ การสร�างเครือข!ายความร!วมมือ 
 โดยส�วนใหญ�ในประเทศท่ีเปZนจุดหมายปลายทางการท�องเท่ียวโดยเฉพาะอย�างยิ่งประเทศ

ท่ีกําลังพัฒนานโยบายทางการท�องเท่ียวกําหนดข้ึนโดยผู4บริหารของหน�วยงานภาครัฐหรือนักการเมือง
ท4องถ่ินจากนั้นหน�วยงานภาครัฐหรือนักการเมืองท4องถ่ินจะนํานโยบายดังกล�าวมาใช4ในการกําหนด
แผนพัฒนาต�าง ๆ ซ่ึงจะถ�ายทอดไปสู�ผู4ปฏิบัติระดับท4องถ่ินในท4ายท่ีสุดกระบวนการดังกล�าวเปZนการ
กําหนดนโยบายแบบเบ้ืองบนสู�เบ้ืองล�าง (Top-Down) โดยผู4ปฏิบัติและคนท4องถ่ินไม�ได4มีส�วนร�วมใน
การกําหนดนโยบายแนวทางหรือแผนในการพัฒนาการท�องเท่ียวประกอบกับงบประมาณและข4อมูล
สําคัญต�าง ๆ จัดทําข้ึนในระดับชาติไม�ใช�ระดับท4องถ่ินผลท่ีตามมาก็คือผู4ปฏิบัติและคนท4องถ่ินใน
ชุมชนอาจมีความเข4าใจท่ีไม�ตรงกับผู4บริหารหรือผู4กําหนดนโยบายและแผน ความไม�เข4าใจทําให4ชุมชน
ไม�สามารถจัดการกับการท�องเท่ียวท่ีโตข้ึนอย�างรวดเร็วในพ้ืนท่ีของตนได4 ด4วยเหตุนี้แหล�งท�องเท่ียว
ทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญท่ัวโลกจึงส�งเสริมให4ชุมชนท4องถ่ินในพ้ืนท่ีมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียว
ซ่ึงครอบคลุม ๔ ประเด็นความร�วมมือดังนี้ 

  ๑. สร4างเครือข�ายความร�วมมือระหว�างองค(กรและกลุ�มคนต�างๆท่ีเก่ียวข4องกับการ
ตัดสินใจการกําหนดนโยบายการวางแผนและการตลาดองค(กรและกลุ�มคนท4องถ่ินท่ีเก่ียวข4องได4แก�
เจ4าหน4าท่ีของรัฐท่ีรับผิดชอบด4านการท�องเท่ียวนักการเมืองท4องถ่ินนักการศึกษาคนท4องถ่ินท่ีพํานัก
อาศัยในชุมชนธุรกิจโรงแรมและร4านอาหารธุรกิจจัดนําเท่ียวสมาคมการท�องเท่ียวหอการค4าเจ4าของ
ร4านค4าท่ีเก่ียวข4องนักอนุรักษ(วัฒนธรรมท4องถ่ินนักอนุรักษ(สิ่งแวดล4อม ผู4จัดการการขนส�งท4องถ่ินท้ังท่ี
เปZนของภาครัฐและเอกชนเกษตรกรผู4จัดการประชุมและสัมมนาและผู4บริหารหรือผู4ปกครองท4องถ่ินท่ี
เก่ียวกับการจัดการการท�องเท่ียว 



 

๓๙ 
 

  ๒. ระบุอย�างชัดเจนว�าองค(กรและกลุ�มคนแต�ละกลุ�มมีหน4าท่ีบทบาทและขอบเขต
การจัดการระดับใด ท้ังนี้เพ่ือไม�ให4เกิดความซํ้าซ4อนในด4านอํานาจและกระบวนการการทํางาน
นอกจากนี้ทุกฝXายต4องตกลงร�วมกันว�าต4องคํานึงถึงผลได4และผลเสียของคนท4องถ่ินท่ีอาศัยอยู�ในพ้ืนท่ี
เปZนหลักเพราะหากเกิดภาวะวิกฤติคนกลุ�มนี้จะเปZนผู4เผชิญป/ญหาและได4รับโดยตรง 

  ๓. องค(กรและกลุ�มคนทุกฝXายต4องตัดสินใจร�วมกันว�าจะใช4มรดกทางวัฒนธรรมใด
ของชุมชนเพ่ือเปZนทรัพยากรการท�องเท่ียวและกําหนดลักษณะการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี
ในทิศทางความยั่งยืนอย�างชัดเจนเช�น การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมต4องอนุรักษ(หรือคงไว4ซ่ึงวิถีชีวิตของ
ท4องถ่ินเพ่ิมพูนคุณค�าประสบการณ(ให4แก�นักท�องเท่ียวให4ความรู4และส�งเสริมชุมชนท4องถ่ินในการมีส�วน
ร�วมคํานึงถึงความสามารถในการรองรับนักท�องเท่ียวรวมท้ังดําเนินกิจกรรมการตลาดท่ีสอดคล4องกับ
หลักการของการอนุรักษ( 

  ๔. องค(กรและกลุ�มคนทุกฝXายต4องสินใจและดําเนินงานร�วมกันในการวางแผนและ
กําหนดเครื่องมือในการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมรวมท้ังกําหนดแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานซ่ึงต4องประชาสัมพันธ(หรือถ�ายทอดผลการดําเนินงานให4แก�ทุกกลุ�มทราบ
อย�างชัดเจนและโปร�งใสในทางปฏิบัตินั้นความร�วมมือท้ัง ๔ ประเด็นข4างต4นอาจไม�มีประสิทธิภาพหาก
ทุกกลุ�มท่ีเก่ียวข4องไม�เต็มใจหรือไม�เข4าใจประเด็นความร�วมมือดังกล�าวดังนั้นหน�วยงานหรือบุคคลท่ี
เปZนผู4ประสานความร�วมมือจึงจําเปZนต4องมีเทคนิคท่ีเปZนรูปธรรมในการสร4างความร�วมมือซ่ึงเทคนิค
เปZนเทคนิคหนึ่งท่ีประเทศสมาชิกในยูเนสโก (UNESCO) นําไปประยุกต(ใช4ในการกระตุ4นให4ชุมชนมี
ส�วนร�วมในการพัฒนามรดกของประเทศซ่ึงประกอบด4วยเทคนิคดังนี้ 

 ๑) แสดง “ความเชื่อม่ัน” ให4กลุ�มผู4มีส�วนได4ส�วนเสียทุกกลุ�มเห็นโดยเริ่มต4นจากผู4
ประสานงานจําเปZนต4องมีปฏิสัมพันธ(ท่ีดีกับทุกกลุ�มต้ังแต�เริ่มประสานงานให4ความเท�าเทียมกันกับทุก
กลุ�มไม�แบ�งพวกและดําเนินงานอย�างค�อยเปZนค�อยไปและต�อเนื่อง 

 ๒) ใช4วิธีท่ีหลากหลายในการเข4าถึงและประสานงานกับทุกกลุ�มได4แก�เข4าไป
สังเกตและมีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ กับคนในชุมชนใช4วิธีการสื่อสารท่ีไม�เปZนทางการซ่ึง
จะทําให4ทุกกลุ�มกล4าแสดงความคิดเห็นและความต4องการของตนและใช4การระดมสมองเพ่ือให4ได4เสียง
ข4างมาก 

 ๓) ชี้แจงผลดีและผลเสียท่ีชุมชนจะได4รับจากการใช4มรดกทางวัฒนธรรมเปZน
ทรัพยากรการท�องเท่ียวและให4ทุกกลุ�มแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลประโยชน(ท่ีตนเองต4องการ
รวมท้ังร�วมกันระบุป/ญหาและหนทางแก4ไขป/ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากนั้นกําหนดแผนและเครื่องมือหรือ
กลยุทธ(ท่ีใช4ในการพัฒนาและการแก4ไขป/ญหา 

 ๔) จัดหน�วยงานหรือองค(กรท่ีเปZนกลางและมีความชํานาญในการให4คําปรึกษา
หรืออบรมคนท4องถ่ินให4เข4าใจวิธีการในการวางแผนการจัดการหรือการบริหารงานและการตลาดการ
ส�งเสริมให4ชุมชนมีส�วนร�วมในทุกด4านเปZนการให4โอกาสแก�คนท4องถ่ินในชุมชนได4แสดงความหวังความ
ต4องการและความหวาดระแวงท่ีต4องนํามรดกทางวัฒนธรรมไปใช4เปZนประโยชน(ทางการท�องเท่ียว
นอกจากนี้ทําให4ชุมชนตระหนักถึงจุดเด�นจุดด4อยโอกาสและอุปสรรคท่ีต4องเผชิญซ่ึงจะช�วยส�งเสริมให4
ชุมชนบูรณาการประสบการณ(และความเชี่ยวชาญท4องถ่ินร�วมกับวิทยาการจากนอกพ้ืนท่ีเพ่ือวางแผน
และกําหนดเครื่องมือในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได4อย�างเหมาะสม 



 

๔๐ 
 

 กลยุทธOท่ี ๒ การวางแผน 
 การให4ผู4มีส�วนได4ส�วนเสียโดยเฉพาะอย�างยิ่งคนท4องถ่ินท่ีอาศัยอยู�ในชุมชนต4องมีอํานาจใน
การตัดสินใจและมีส�วนเก่ียวข4องในการวางแผนจะช�วยลดการต�อต4านการพัฒนาการท�องเท่ียวท่ี
หน�วยงานและกลุ�มคนภายนอกพ้ืนท่ีได4เข4ามามีบทบาท รวมท้ังเพ่ิมความต4านทานต�อแรงกดดันหรือ
ป/ญหาท่ีเกิดข้ึนเพราะการวางแผนเปZนกระบวนการในการสรรหาและกําหนดแนวทางรวมท้ังวิธีการท่ี
จะควบคุมและพัฒนาการท�องเท่ียวในแต�ละชุมชนให4ดําเนินไปในทิศทางเดียวกันและการท่ีทุกฝXาย
ร�วมกันคิดและวิเคราะห(อย�างเปZนระบบว�าจะทําอะไร ทําเพ่ืออะไร ทําอย�างไร ทําเม่ือใด และใช4
งบประมาณเท�าไร จะช�วยทําให4ทุกฝXายตระหนักถึงป/ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนและมีทิศทางท่ีชัดเจนและ
ตรงกันในการพัฒนาชุมชนให4เปZนแหล�งท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ดังนั้นการวางแผนโดยชุมชนมีส�วนร�วม
จึงเปZนกลยุทธ(ท่ีสําคัญในการพัฒนาการท�องเท่ียวของชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของท4องถ่ินนั้นผู4เชี่ยวชาญผู4วางแผนผู4ปฏิบัติหน�วยงานต�าง ๆ และผู4มีส�วนได4ส�วนเสียทุก
กลุ�มในชุมชนจําเปZนต4องมาประชุมหรือทําการประชาพิจารณ(เพ่ือแสดงความคิดเห็นและการยอมรับ
รวมท้ังทําการตกลงและความเข4าใจร�วมกันภายใต4คําแนะนําและคําปรึกษาของผู4เชี่ยวชาญ แม4ว�า
แผนพัฒนาการท�องเท่ียวส�วนใหญ�มีรายละเอียดมากเพ่ือนักปฏิบัติจะได4ดําเนินการตามท่ีนักวางแผน
กําหนดไว4ได4อย�างถูกต4องแต�แผนพัฒนาการท�องเท่ียวท่ีชุมชนมีส�วนร�วมนั้นจําเปZนต4องเข4าใจได4ง�าย
และอาจประกอบด4วยประเด็นเพียงไม�ก่ีประเด็นแต�สําคัญและชัดเจนเพียงพอท่ีให4ผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย
ทุกกลุ�มสามารถปฏิบัติตามได4ในทิศทางเดียวกันประเด็นในแผนอาจประกอบด4วยวิสัยทัศน(ของชุมชน
วัตถุประสงค(ของแผนนโยบายของแผนเครื่องมือในการพัฒนาการจัดหาและกําหนดงบประมาณ
วิธีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดังต�อไปนี้ 

 วิสัยทัศน(คือการกําหนดสภาพหรือภาพอนาคตท่ีผู4มีส�วนได4ส�วนเสียทุกกลุ�มของชุมชนพึง
ประสงค(อยากให4เปZนวิสัยทัศน(ท่ีดีในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจําเปZนต4องสอดคล4องกับ
หลักการการอนุรักษ(ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 

 วัตถุประสงค(ของแผนคือผลลัพธ(ในภาพรวมและกว4าง ๆ ท่ีคาดหวังว�าจะเกิดข้ึนเม่ือได4
ปฏิบัติภารกิจต�าง ๆ เสร็จสิ้นวัตถุประสงค(จึงต4องอยู�บนพ้ืนฐานของการยอมรับและความสามารถใน
การจัดการของทุกฝXายรวมท้ังต4องปรับไปตามสถานการณ(ทางเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล4อมของ
ชุมชนด4วย 

 นโยบายของแผนคือแนวทางในการปฏิบัติหรือตัดสินใจเพ่ือให4การดําเนินการต�าง ๆ บรรลุ
วัตถุประสงค(ท่ีกําหนดไว4อย�างมีประสิทธิภาพวิธีการในการปฏิบัติงานท่ีกําหนดข้ึนมาจะช�วยให4ผู4มีส�วน
ได4ส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ สามารถดําเนินงานในทิศทางท่ีสอดคล4องกันและสามารถบรรลุวัตถุประสงค(
เดียวกันได4นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดข้ึนมาจึงต4องหลากหลายเพ่ือให4ผู4ปฏิบัติสามารถเลือก
นโยบายท่ีตนถนัดและปฏิบัติได4จริง 

 เครื่องมือในการพัฒนาคือสิ่งหรือกิจกรรมท่ีกําหนดข้ึนมาเพ่ือดําเนินงานตามนโยบายหรือ
แนวทางในการปฏิบัติซ่ึงจะทําให4บรรลุวัตถุประสงค(ท่ีกําหนดไว4ผู4มีส�วนได4ส�วนเสียทุกกลุ�มจําเปZนต4อง
เข4าใจข4อจํากัดของชุมชนเช�นข4อจํากัดด4านงบประมาณและเวลาข4อจํากัดในด4านการจัดการหรือการมี
ส�วนร�วมของคนท4องถ่ินข4อจํากัดในเรื่องขอบเขตของกฎหมายข4อจํากัดในด4านอํานาจของหน�วยงานท่ี



 

๔๑ 
 

เก่ียวข4อง ฯลฯ เพราะข4อกําจัดเหล�านี้เปZนป/จจัยสําคัญท่ีตีกรอบประเภทและลักษณะของเครื่องมือใน
การพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม 

 การกําหนดและจัดหางบประมาณควรเปZนหน4าท่ีของผู4บริหารท4องถ่ินหน�วยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวข4องกับการพัฒนาการท�องเท่ียวและหน�วยงานภาคเอกชนหรือองค(กรพัฒนาเอกชน (NGO) ท่ีมี
นโยบายในการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท้ังนี้งบประมาณจําเปZนต4องสอดคล4องไปตาม
ประเภทและลักษณะของเครื่องมือในการพัฒนานอกจากนี้กลุ�มต�าง ๆ ท่ีกําหนดและจัดหา
งบประมาณต4องแสดงต�อสาธารณชนอย�างชัดเจนโปร�งใสและตรวจสอบได4ในเรื่องจํานวนเงิน
งบประมาณแหล�งงบประมาณและแนวทางการใช4เงินงบประมาณ 

 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเปZนข้ันตอนท่ีสําคัญมากท่ีต4องปฏิบัติเปZนระยะ
และอย�างต�อเนื่องเพราะจะทําให4ผู4 ท่ีเ ก่ียวข4องทุกกลุ�มรู4ว�าการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพียงใดรวมท้ังสามารถช�วยหาแนวทางแก4ไขหรือปรับแผนได4ทันต�อสถานการณ( ท้ังนี้การ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานควรเปZนหน4าท่ีของกลุ�มท่ีรับผิดชอบการวางแผนและการ
ปฏิบัติงานให4เปZนไปตามแผนซ่ึงจําเปZนต4องรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลต�อ
สาธารณชนในชุมชนให4ทราบอย�างชัดเจนและท่ัวถึงเพ่ือกระตุ4นให4ผู4มีส�วนได4ส�วนเสียทุกกลุ�มมีส�วนร�วม
ในการแสดงความคิดเห็นต�อการดําเนินงานและร�วมกันแก4ไขป/ญหาท่ีเกิดข้ึนระหว�างการดําเนินงานซ่ึง
จะทําให4มีประสบการณ(เพ่ิมข้ึนในการวางแผนและการดําเนินงานในครั้งต�อไป 

 กลยุทธOท่ี ๓ การกําหนดเครื่องมือเพ่ือพัฒนาการท!องเท่ียว 
 แม4ว�าผู4มีส�วนได4ส�วนเสียทุกกลุ�มมีส�วนร�วมในการวางแผนดําเนินงานตามแผนและติดตาม

ผลการดําเนินงานโดยตลอดแต�หากเครื่องมือท่ีใช4ในการดําเนินงานไม�สอดคล4องกับลักษณะทางสังคม
วัฒนธรรมสภาพแวดล4อมทางธรรมชาติและความถนัดของชุมชนก็จะมีผลให4การพัฒนาการท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมไม�บรรลุวัตถุประสงค(และวิสัยทัศน(ท่ีกําหนดไว4เครื่องมือการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมจึงควรกําหนดโดยผู4เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยด4านการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมซ่ึงต4อง
สอดคล4องกับความต4องการและความสามารถในการดําเนินงานของผู4มีส�วนได4ส�วนเสียทุกกลุ�มรวมท้ัง
สอดคล4องกับวัตถุประสงค(และนโยบายของแผนพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
นอกจากนี้เครื่องมือในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมควรมีความชัดเจนและหลากหลายซ่ึง
ควรประกอบด4วย ๕ เครื่องมือได4แก�การกําหนดตัวชี้วัดระดับการพัฒนาการกําหนดขีดความสามารถ
ในการรองรับการท�องเท่ียวการกําหนดมาตรฐานสิ่งก�อสร4างการพัฒนาคนท4องถ่ินและการตลาดหาก
เครื่องมือมีความชัดเจนหลากหลายและสามารถดําเนินงานได4อย�างเปZนรูปธรรมก็จะก�อให4เกิดโอกาส
สูงสุดท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน(และวัตถุประสงค(ของแผนพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 การกําหนดตัวบ!งช้ีระดับการพัฒนา 
 ตัวบ�งชี้ (Indicator) หมายถึงสิ่งท่ีบ�งชี้วัดหรือสะท4อนสภาพหรือสถานการณ( ณ ช�วงเวลา

ใดเวลาหนึ่งของชุมชนซ่ึงอาจสะท4อนให4เห็นสภาพเชิงลบของพ้ืนท่ีเพ่ือทําให4ผู4มีส�วนได4ส�วนเสียทุกกลุ�ม
ตระหนักถึงป/ญหาและสามารถวางแผนแก4ไขหรือจัดการกับป/ญหาได4ทันท�วงที นอกจากนี้ดัชนี
สามารถสะท4อนให4เห็นสภาพเชิงบวกท่ีชุมชนต4องการให4เปZนหรือเกิดข้ึนซ่ึงจะช�วยให4ผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย
ทุกกลุ�มสามารถติดตามและตรวจสอบได4ว�าแผนโครงการหรือกิจกรรมท่ีดําเนินไปนั้นทําให4การ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเปZนไปตามวัตถุประสงค(ท่ีกําหนดไว4หรือไม�การกําหนดดัชนีให4



 

๔๒ 
 

เปZนไปในทิศทางใดนั้นข้ึนอยู�กับวัตถุประสงค(ของแผนพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของแต�ละ
ชุมชนตัวอย�างเช�น ถ4าแผนมีวัตถุประสงค(ท่ีป�องกันไม�ให4เกิดเชิงลบดัชนีท่ีกําหนดข้ึนมาก็ควรชี้ให4เห็น
สภาพการเปลี่ยนแปลงเชิงลบหรือป/ญหาท่ีกําลังขยายตัวเข4าสู�ระดับสูงสุดท่ีชุมชนยอมรับได4 (Limit of 
Acceptable Change: LAC) ซ่ึงจะช�วยสะท4อนให4ผู4มีส�วนได4ส�วนเสียทุกกลุ�มเห็นว�าต4องจัดทําแผน
หรือกิจกรรมในด4านใดบ4างเพ่ือป�องกันและแก4ไขป/ญหาอย�างเร�งด�วนก�อนท่ีจะสายเกินไปในทางตรงกัน
ข4าม ถ4าแผนมีวัตถุประสงค(ท่ีจะพัฒนาชุมชนให4เปZนต4นแบบแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมดัชนีควร
แสดงให4เห็นถึงสภาพเชิงบวกหรือประสิทธิผลของการพัฒนาท่ีต4องการให4เกิดข้ึนหลังจากเสร็จสิ้นการ
ดําเนินงาน ท้ังนี้เพ่ือให4ทุกกลุ�มทราบว�าแผนนั้นมีแนวโน4มท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค(มากน4อยเพียงใดและ
สามารถปรับแผนในระหว�างการดําเนินงานได4อย�างเหมาะสม ดัชนีท่ีกําหนดข้ึนไม�ว�าสะท4อนสภาพเชิง
ลบหรือเชิงบวกจําเปZนต4องสะท4อนให4เห็นสภาพการเปลี่ยนแปลง ๓ ด4านด4านเศรษฐกิจของคนท4องถ่ิน
ซ่ึงมีผลต�อความเปZนอยู�และสภาพสังคมของชุมชนด4านสังคมและวัฒนธรรมซ่ึงประกอบด4วย ความ
ร�วมมือและการช�วยเหลือเก้ือกูลของคนในชุมชน ความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย(สิน
การอนุรักษ(และคงไว4ซ่ึงวิถีชีวิตความเปZนอยู� วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนในชุมชน
และสุดท4ายสะท4อนให4เห็นสภาพด4านสิ่งแวดล4อมระบบนิเวศความสะอาด รวมท้ังความปลอดภัยของท่ี
อยู�อาศัยของคนในชุมชน หากผู4มีส�วนได4ส�วนเสียทุกกลุ�มร�วมกันกําหนดและเข4าใจดัชนีอย�างชัดเจน
และตรงกันก็จะตระหนักและสามารถแก4ไขป/ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช4มรดกทางวัฒนธรรมเปZน
ทรัพยากรการท�องเท่ียวได4อย�างทันเหตุการณ(รวมท้ังสามารถบรรลุและวัตถุประสงค(ของแผนพัฒนา
อย�างถูกทิศทาง 

 การกําหนดขีดความสามารถในการรองรับการท!องเท่ียว 
 ชุมชนหลายแห�งได4ใช4มรดกทางวัฒนธรรมเปZนทรัพยากรการท�องเท่ียวแต�ในขณะเดียวกัน

ก็ได4รับเชิงลบจากการท�องเท่ียวเนื่องจากมีนักท�องเท่ียวเข4ามาชมในพ้ืนท่ีมากจนเกินไปจึงก�อให4เกิด
ความไม�พอเพียงในด4านโครงสร4างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคสิ่งอํานวยความสะดวกและแรงงานรวมท้ัง
ก�อให4เกิดมลภาวะทางทัศนวิสัยและสิ่งแวดล4อม ด4วยเหตุนี้การสร4างความสมดุลระหว�างทรัพยากรการ
ท�องเท่ียวกับระดับการใช4ทรัพยากรโดยการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับการท�องเท่ียวจึงเปZน
เครื่องมือสําคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมการกําหนดขีดความสามารถ
ในการรองรับการท�องเท่ียวครอบคลุมเรื่องการกําหนดจํานวนและระดับความหนาแน�นของกลุ�มคนท่ี
เข4าชมพ้ืนท่ีหรือแหล�งท�องเท่ียวการกําหนดความถ่ีในการใช4ทรัพยากรการท�องเท่ียวในแต�ละครั้งหรือ
แต�ละช�วงเวลารวมท้ังการกําหนดระดับการเปลี่ยนแปลงสูงสุดท่ีชุมชนจะยอมรับได4แหล�งท�องเท่ียว
หรือพ้ืนท่ีเชิงวัฒนธรรมส�วนใหญ�นิยมใช4เกณฑ( ๒ เกณฑ(ต�อไปนี้เพ่ือกําหนดขีดความสามารถในการ
รองรับการท�องเท่ียวคือการกําหนดอัตราส�วนระหว�างนักท�องเท่ียวต�อคนท4องถ่ิน (Relative Visitor 
Density-RVD) และการกําหนดระดับการเปลี่ยนแปลงสูงสุดท่ีชุมชนจะยอมรับได4 (Limits of Acceptable 
Change-LAC) 

 ด4วยเหตุนี้ชุมชนหรือแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจึงใช4เกณฑ(นี้ในการกําหนดขีด
ความสามารถในการรองรับการท�องเท่ียวเพ่ือควบคุมอิทธิพลทางวัฒนธรรมของนักท�องเท่ียวท้ังนี้
อัตราส�วนจะมีค�าเท�าใดนั้นข้ึนอยู�กับระดับการเปลี่ยนแปลงสูงสุดท่ีชุมชนจะยอมรับได4 



 

๔๓ 
 

 ระดับการเปลี่ยนแปลงสูงสุดท่ีชุมชนจะยอมรับได4หมายถึงวงจํากัดการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ(หรือสภาพด4านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล4อมท่ีชุมชนยอมรับให4เกิดข้ึนได4ซ่ึงกระบวนการ
กําหนดระดับการเปลี่ยนแปลงของสแตนคีย(เปZนวิธีการหนึ่งท่ีนักพัฒนาการท�องเท่ียวนิยมใช4มาจนถึง
ป/จจุบันซ่ึงมีข้ันตอนต�อไปนี้ 

   ๑. จัดการประชุมหรือประชาพิจารณ(เพ่ือให4ผู4ท่ีมีส�วนได4ส�วนเสียทุกฝXายของชุมชน
ร�วมกันกําหนดอัตราส�วนระหว�างนักท�องเท่ียวต�อคนท4องถ่ินรูปแบบกิจกรรมการท�องเท่ียวเขตพ้ืนท่ีท่ี
จะพัฒนาระดับการพัฒนานโยบายและกฎระเบียบในการพัฒนาซ่ึงทุกประเด็นต4องเหมาะสมกับระบบ
นิเวศสังคมและวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีนอกจากนี้กําหนดอย�างชัดเจนว�าจะไม�อนุญาตให4ทํากิจกรรมการ
ท�องเท่ียวใดบ4าง 

   ๒. กําหนดดัชนีเชิงลบของสถานการณ(ทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล4อม
ท่ีสามารถสะท4อนให4ผู4มีส�วนได4ส�วนเสียทุกกลุ�มทราบว�าถ4าเหตุการณ(หรือสถานการณ(ท่ีกําหนดไว4
เกิดข้ึนจริงทุกกลุ�มต4องร�วมกันแก4ไขป/ญหาหรือจัดการเชิงลบ ณ ตอนนั้นอย�างทันที 

   ๓. ผู4ท่ีมีส�วนได4ส�วนเสียทุกกลุ�มทบทวนรูปแบบและลักษณะกิจกรรมรวมท้ังดัชนี
ข4างต4นว�าบรรลุความประสงค(ของทุกฝXายและป�องกันป/ญหาได4จริงหรือไม� 

   ๔. ระบุทางเลือกในการปฏิบัติงานท่ีจะให4ชุมชนหรือแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม
เปZนไปตามข4อจํากัดการเปลี่ยนแปลงท่ียอมรับได4รวมท้ังคิดต4นทุนของการปฏิบัติงานในแต�ละทางเลือก
ต4นทุนในท่ีนี้ไม�ได4หมายถึงเพียงเงินและเวลาท่ีใช4ไปแต�รวมถึงผลเสียทางสังคมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ยกเลิกหรือการพัฒนากิจกรรมการท�องเท่ียวบางอย�าง จากนั้นทุกกลุ�มจะต4องเลือกทางเลือกท่ี
เหมาะสมท่ีสุดหากผู4มีส�วนได4ส�วนเสียทุกกลุ�มมีส�วนร�วมในการกําหนดขีดความสามารถฯ และปฏิบัติ
ตามทางเลือกท่ีกําหนดไว4รวมท้ังใช4เครื่องมือ “การกําหนดมาตรฐานสิ่งก�อสร4าง” “การพัฒนาคน
ท4องถ่ิน” และ “การตลาด” ก็จะทําให4การกําหนดขีดความสามารถในการรองรับการท�องเท่ียวท่ีกล�าว
มาข4างต4นมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 การกําหนดมาตรฐานส่ิงก!อสร�าง 
 แม4ว�าการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนมีหลักการท่ีมุ�งเน4นอนุรักษ(ลักษณะท่ีแท4จริงและ

ความด้ังเดิมของชุมชนในแหล�งท�องเท่ียวแต�เปZนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม�ได4ท่ีต4องมีสิ่งก�อสร4างบางประการเพ่ือ
การคมนาคมขนส�งความสะดวกและความปลอดภัยของท้ังคนท4องถ่ินและนักท�องเท่ียวแต�หาก
สิ่งก�อสร4างมีลักษณะท่ีไม�สอดคล4องกับสภาพสังคมวัฒนธรรมและธรรมชาติของพ้ืนท่ีก็จะทําลายภูมิ
ทัศน(ของพ้ืนท่ีซ่ึงมีผลทําให4นักท�องเท่ียวไม�ประทับใจต�อสิ่งท่ีพบเห็นและอาจมีผลต�อความปลอดภัย
ของคนในชุมชน รูปแบบสิ่งก�อสร4างในชุมชนไม�ว�าเปZนโครงสร4างพ้ืนฐานหรือสิ่งอํานวยความสะดวกจึง
จําเปZนต4องสอดคล4องกับสภาพแวดล4อมทางธรรมชาติ ภูมิทัศน( วัฒนธรรม ลักษณะทางสถาป/ตยกรรม
ของท4องถ่ิน การยอมรับ และความสามารถในการจัดการของคนท4องถ่ิน รวมท้ังความต4องการและ
รูปแบบกิจกรรมของนักท�องเท่ียวซ่ึงมาตรฐานสิ่งก�อสร4างในชุมชนหรือพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมโดยส�วนใหญ�ครอบคลุม ๔ ด4านคือความหนาแน�นของสิ่งก�อสร4างความสูงของสิ่งก�อสร4าง
รูปแบบสถาป/ตยกรรมและการจัดการภูมิทัศน(๔๔ 
                                                           

 ๔๔ Saks, A, Helsinki’s image as a tourism destination in St Petersburg, Journal of 
Business Tourism. [Online], Retrieved from: http://www.theseus.fi/handle/10024/47672 [October 
17, 2012]. 



 

๔๔ 
 

 ความหนาแน�นของสิ่งก�อสร4างหมายถึงจํานวนอาคารท่ีต้ังอยู�ในบริเวณชุมชนหรือพ้ืนท่ีท่ี
เปZนแหล�งท�องเท่ียวซ่ึงจะมีความหนาแน�นเท�าใดนั้นย�อมข้ึนอยู�กับกฎหมายการยอมรับของท4องถ่ิน
วัฒนธรรมลักษณะทางธรรมชาติ ความเปราะบางทางระบบนิเวศ ขีดความสามารถในการรองรับการ
ท�องเท่ียวของพ้ืนท่ี รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงค(ของการพัฒนาการท�องเท่ียวในชุมชน อย�างไรก็
ตามการกําหนดความหนาแน�นของสิ่งก�อสร4างอาจใช4หลักการพ้ืนฐานท่ีไม�ซับซ4อนคือคิดเปZนอัตราส�วน
ระหว�างพ้ืนท่ีท่ีมีสิ่งก�อสร4างต�อพ้ืนท่ีท้ังหมดโดยส�วนใหญ�จะอนุญาตให4พ้ืนท่ีมีสิ่งก�อสร4างคิดเปZน ๒๕% 
ของพ้ืนท่ีท้ังหมดหรือ ๑/๔ ซ่ึงอาจมีความแตกต�างกันไปในแหล�งท�องเท่ียวแต�ละแห�งท้ังนี้ข้ึนอยู�กับ
ลักษณะและระดับของการพัฒนาท่ีเปZนท่ียอมรับของผู4มีส�วนได4ส�วนเสียทุกกลุ�ม๔๕ 

 ความสูงของสิ่งก�อสร4างข้ึนอยู� กับสภาพแวดล4อมของพ้ืนท่ีการยอมรับของคนท4อง
ถ่ินท่ีอาศัยรอบ ๆ สิ่งก�อสร4างนั้นและความต4องการของนักท�องเท่ียว ท้ังนี้ความสูงของสิ่งก�อสร4างต4อง
ไม�บังหรือมีความสูงเกินกว�าสภาพพ้ืนดินจะทนรับได4เพราะอาจมีผลต�อความปลอดภัยของคนท4อง
ถ่ินท่ีอาศัยรอบ ๆ ด4วยเหตุนี้นักพัฒนาชุมชนจึงกําหนดความสูงของสิ่งก�อสร4างให4เหมาะสมกับลักษณะ
ของพ้ืนท่ีตัวอย�างเช�นในพ้ืนท่ีท่ียังคงมีความเปZนธรรมชาติสิ่งก�อสร4างจะถูกกําหนดให4มีความสูงเพียง ๑
หรือ ๒ ชั้น รวมท้ังต4องมีพ้ืนท่ีโล�งท่ีกว4างมากและมีการจัดภูมิทัศน(ท่ีสอดคล4องกับสภาพแวดล4อมและ
วัฒนธรรมของพ้ืนท่ี ส�วนในพ้ืนท่ีท่ีเริ่มมีการใช4ท่ีดินมากข้ึนแต�ยังจําเปZนต4องรักษาสภาพธรรมชาติ
ของเดิมไว4ให4มากท่ีสุดสิ่งก�อสร4างท่ีอาจถูกกําหนดให4มีความสูงสุดได4ถึง ๔ ชั้นอย�างไรก็ตามสิ่งก�อสร4าง
ท่ีมีความสูงเกิน ๔ ชั้นถูกกําหนดให4สร4างข้ึนได4ในพ้ืนท่ีท่ีมีการพัฒนาแบบเมืองเท�านั้นรูปแบบ
สถาป/ตยกรรมของสิ่งก�อสร4างจําเปZนต4องสอดคล4องกับรูปแบบสถาป/ตยกรรมเดิมของท4องถ่ิน ท้ังนี้เพ่ือ
รักษาความเปZนเอกลักษณ(ของท4องถ่ินและเพ่ือป�องกันมลภาวะทางทัศนวิสัยท่ีเกิดจากความขัดแย4ง
ทางสถาป/ตยกรรมของสิ่งก�อสร4างใหม�และสิ่งก�อสร4างเก�า 

  นอกจากนี้รูปแบบสถาป/ตยกรรมด้ังเดิมของพ้ืนท่ียังเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศได4ดีกว�ารูปแบบสถาป/ตยกรรมใหม�เพราะคนท4องถ่ินย�อมรู4จักลักษณะภูมิประเทศของตนดี
และสามารถสร4างสิ่งก�อสร4างต�าง ๆ ท่ีสอดคล4องหรือทนกับสภาพภูมิอากาศได4 อย�างไรก็ตามหากพ้ืนท่ี
หรือแหล�งท�องเท่ียวไม�มีรูปแบบสถาป/ตยกรรมท4องถ่ินท่ีเด�นชัดหรือรูปแบบสถาป/ตยกรรมเดิมไม�
เอ้ืออํานวยต�อการใช4งานหลักเกณฑ(การออกแบบสิ่งก�อสร4างก็อาจปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม
เพ่ือประโยชน(ในการใช4งานแต�ยังจําเปZนต4องมีรูปแบบท่ีสอดคล4องกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศและ
วัฒนธรรมของพ้ืนท่ี นอกจากรูปแบบสิ่งก�อสร4าง วัสดุสิ่งก�อสร4างเปZนอีกป/จจัยท่ีต4องพิจารณา
สิ่งก�อสร4างใหม�ควรจะสร4างด4วยวัสดุท่ีมีอยู�ในท4องถ่ินเพราะจะทําให4กลมกลืนกับสิ่งก�อสร4างเก�าและ
วัสดุท่ีใช4อยู�ในท4องถ่ินอาจมีความเหมาะสมกับภูมิอากาศมากกว�าวัสดุจากท4องถ่ินอ่ืน นอกจากนี้การใช4
วัสดุก�อสร4างท่ีมีอยู�หรือสามารถผลิตได4ในพ้ืนท่ีนั้นจะช�วยทําให4ค�าใช4จ�ายในการขนส�งวัสดุลดลง 
อย�างไรก็ตามหากชุมชนในแหล�งท�องเท่ียวกําลังเผชิญป/ญหาความขาดแคลนวัสดุท4องถ่ินหรือการนํา
วัสดุท4องถ่ินมาใช4ในการก�อสร4างจะมีผลเสียต�อสภาพแวดล4อมและระบบนิเวศ ผู4ท่ีเก่ียวของกับการ
พัฒนาหรือสร4างสิ่งก�อสร4างในชุมชนก็ไม�ควรจะนําวัสดุท4องถ่ินดังกล�าวมาใช4แต�ใช4วัสดุทดแทนท่ีมี
ความคล4ายคลึงกับวัสดุท4องถ่ินภูมิทัศน(ของพ้ืนท่ีหมายถึงลักษณะของพ้ืนท่ีท่ีปรากฏ ณ ช�วงเวลาใด
                                                           

 ๔๕ Inskeep, Edward, Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development 
Approach, (Wiley; 1 edition, March 1, 1991), p. 135.  



 

๔๕ 
 

ช�วงเวลาหนึ่งและสะท4อนให4เห็นถึงกระบวนการทางนิเวศวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของพ้ืนท่ีนั้น การ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน(ของพ้ืนท่ีโดยขาดการวางแผนและการจัดการท่ีดีจะทําให4ลักษณะของพ้ืนท่ีขาด
ความเปZนด้ังเดิมและอาจเปลี่ยนระบบนิเวศของพ้ืนท่ีได4 

  ดังนั้นการจัดการภูมิทัศน(ท่ีดีต4องอยู�บนหลักการของการสร4างความสมดุลระหว�างความ
ดึงดูดใจการรักษาสภาพแวดล4อมทางธรรมชาติแบบยั่งยืนการใช4ภูมิทัศน(เดิมให4มากท่ีสุดรวมท้ังความ
ความกลมกลืนกับประวัติศาสตร(และวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี การจัดการภูมิทัศน(ไม�ได4หมายถึงเพียงแค�
การออกแบบภูมิทัศน(ให4สวยงามและมีประโยชน(ในการใช4งาน แต�ยังรวมถึงการจัดระเบียบและการ
ซ�อมบํารุงภูมิทัศน(ของพ้ืนท่ีอีกด4วยการควบคุมให4สิ่งก�อสร4างต�าง ๆ ในแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม
เปZนไปตามมาตรฐานของสิ่งก�อสร4างจะช�วยรักษาสภาพแวดล4อมทางธรรมชาติวัฒนธรรมและความ
ปลอดภัยของชุมชนซ่ึงจะทําให4ชุมชนมีความน�าอยู� นอกจากนี้การท่ีชุมชนมีสิ่งแวดล4อมท่ีสะอาด
สวยงามเปZนระเบียบและมีเอกลักษณ(ทางวัฒนธรรมจะยิ่งทําให4ชุมชนมีความน�าดึงดูดใจและเสริม
ประสบการณ(ให4กับนักท�องเท่ียวมากยิ่งข้ึน๔๖ 

 การส!งเสริมทักษะคนท�องถ่ิน 
 จุดเริ่มต4นท่ีสําคัญของการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมคือการมีส�วนร�วมของคน

ท4องถ่ินในทุกด4านและทุกกระบวนการของการพัฒนาอย�างไรก็ตามหากคนท4องถ่ินขาดข4อมูล
ประสบการณ(และทักษะท่ีเก่ียวกับการพัฒนาหรือการจัดการชุมชนให4เปZนแหล�งท�องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมอย�างยั่งยืนจะทําให4คนท4องถ่ินไม�สามารถมีส�วนร�วมในการตัดสินใจกําหนดป/ญหา วางแผน
ดําเนินงาน และประเมินผลได4อย�างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาคนท4องถ่ินโดยการอบรมให4
ความรู4และประสบการณ(จึงเปZนเครื่องมือท่ีสําคัญในการส�งเสริมให4คนท4องถ่ินมีส�วนร�วมในทุกด4านมาก
ยิ่งข้ึนซ่ึงจะส�งผลให4คนท4องถ่ินตระหนักถึงคุณค�าของมรดกทางวัฒนธรรมของตน เกิดความภาคภูมิใจ
และใช4มรดกทางวัฒนธรรมในทิศทางท่ียั่งยืน แม4ว�าข4อมูลและความรู4ในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมครอบคลุมหลากหลายเรื่องแต�การอบรมคนท4องถ่ินนั้นควรครอบคลุมเนื้อหาความรู4ท่ี
สามารถนําไปปฏิบัติใช4ได4จริงและทันต�อสถานการณ(ซ่ึงประกอบด4วย “พลวัตของการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม” (Cultural Tourism Dynamics) “กระบวนการวางแผนและเครื่องมือการพัฒนา”  

 “การจัดการการเงินและการตลาดสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก” และ “การสื่อความหมาย
ทางการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม” (Cultural Tourism Interpretation) 

 พลวัตของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมหมายถึงป/จจัยท่ีทําให4เกิดการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมองค(ประกอบของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมความสัมพันธ(ของแต�ละองค(ประกอบและ
หลักการในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หากผู4มีส�วนได4ส�วนเสียทุกกลุ�มเข4าใจพลวัตของการ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมก็จะเข4าใจว�าแต�ละฝXายมีความสัมพันธ(และต�อกันอย�างไร ซ่ึงจะช�วยให4เข4าใจ
สาเหตุของป/ญหาและมีส�วนร�วมในการตัดสินใจรวมท้ังหาแนวทางในการป�องกันหรือแก4ไขป/ญหาได4ดี
ข้ึน 

 กระบวนการวางแผนและเครื่องมือการพัฒนาเปZนความรู4ท่ีผู4มีส�วนได4ส�วนเสียทุกกลุ�มและ
ทุกระดับต4องเข4าใจเพราะจะทําให4ทุกกลุ�มมีความอดทนมากข้ึนท่ีจะรอให4การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
                                                           

 ๔๖ Motloch, John L, Introduction to Landscape Design. 2nd ed. (New York: John 
Wiley & Sons, 2001), p. 177. 



 

๔๖ 
 

พัฒนาไปอย�างช4า ๆ แต�เปZนตามข้ันตอน นอกจากนี้ผู4มีส�วนได4ส�วนเสียทุกกลุ�มสามารถบูรณาการ
ความรู4ด4านการวางแผนและเครื่องมือพัฒนากับความรู4หรือความชํานาญของท4องถ่ินเพ่ือตัดสินใจ
วางแผนและกําหนดเครื่องมือการพัฒนาได4อย�างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 การจัดการการเงินและการตลาดสําหรับธุรกิจขนาดเล็กเปZนความรู4อีกหมวดหนึ่งท่ีสําคัญ
เพราะจะส�งเสริมให4คนท4องถ่ินเข4ามามีส�วนร�วมในการลงทุนธุรกิจหรือเปZนเจ4าของธุรกิจได4เองโดยท่ีไม�
ต4องอาศัยความรู4และบุคลากรจากเมืองหรือต�างประเทศ คนท4องถ่ินจะได4รับผลประโยชน(โดยตรงและ
การรั่วไหลทางเศรษฐกิจก็จะลดลงซ่ึงจะมีผลทําให4คนท4องถ่ินหวงแหนทรัพยากรของตนและจะร�วมมือ
กันมากยิ่งข้ึน เพ่ืออนุรักษ(หรือพัฒนาทรัพยากรในชุมชนให4มีความยั่งยืนสําหรับคนรุ�นป/จจุบันและคน
รุ�นต�อไป การสื่อความหมายทางการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมหมายถึงการถ�ายโยงความคิดหรือ
ความรู4สึกของคนท4องถ่ิน รวมท้ังความสําคัญความหมายและคุณค�าของประวัติศาสตร(ความเชื่อและ
วัฒนธรรมท4องถ่ินให4นักท�องเท่ียวเข4าใจการอบรมให4คนท4องถ่ินสามารถสื่อความหมายเชิงวัฒนธรรม
ได4อย�างมีคุณภาพนอกจากจะส�งเสริมให4คนท4องถ่ินตระหนักถึงคุณค�าทางวัฒนธรรมของตนแล4วยังช�วย
ลดอคติด4านวัฒนธรรมอีกท้ังเพ่ิมคุณค�าประสบการณ(ของนักท�องเท่ียวอีกด4วย 

 การตลาดการท!องเท่ียว 
 ผู4มีส�วนได4ส�วนเสียทุกกลุ�มในชุมชนท่ีเปZนแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจําเปZนต4องสร4าง

เครือข�ายความร�วมมือทางการตลาดกับหน�วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ(การ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให4สอดคล4องกับความต4องการความสนใจและประโยชน(ของชุมชนท4องถ่ิน
ความพร4อมของสภาพแวดล4อมทางธรรมชาติและความต4องการของนักท�องเท่ียวการตลาดจึงไม�ได4ทํา
ข้ึนเพียงเพ่ือดึงดูดใจหรือบรรลุความต4องการของนักท�องเท่ียวเท�านั้น แต�ต4องคํานึงถึงป/จจัยท้ังหมดท่ีมี
ต�อการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแม4ว�าการตลาดแหล�งท�องเท่ียวโดยส�วนใหญ�เก่ียวข4องกับการพัฒนา
หรือปรับเปลี่ยนส�วนประสมการตลาด ๕ ด4านคือผลิตภัณฑ( (Product) การต้ังราคา (Pricing) การจัด
จําหน�าย (Place) การส�งเสริมการตลาด (Promotion) และความร�วมมือ (Partnership) อย�างไรก็
ตามกลยุทธ(หรือกิจกรรมการตลาดสําหรับการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีวางแผนหรือกําหนดข้ึนในแต�
ละครั้งอาจไม�ครอบคลุมส�วนประสมท้ัง ๕ นี้ ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับป/จจัยต�าง ๆ  

 ท่ีกล�าวมาข4างต4นด4วยเหตุนี้กลยุทธ(การตลาดสําหรับชุมชนหรือแหล�งท�องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมจึงไม�หลากหลายแต�มีความชัดเจนในการสร4างความสมดุลระหว�างอุปสงค(และอุปทานการ
ท�องเท่ียวซ่ึงสรุปได4ดังนี้กลยุทธ(การตลาดภายใต4 “ผลิตภัณฑ(” ส�วนใหญ�มุ�งเน4นด4านการจัดการสัมพันธภาพ
และประสบการณ(ระหว�างนักท�องเท่ียวกับคนท4องถ่ินซ่ึงประกอบด4วย 

 การอบรมคนท4องถ่ินให4มีทัศนคติท่ีดีตระหนักถึงคุณค�าและนําเสนออัตลักษณ(ของชุมชน
รวมท้ังสามารถจัดการบริการได4อย�างมีคุณภาพ 

 การพัฒนาสื่อความหมายทางวัฒนธรรมในรูปแบบต�าง ๆ เช�นสื่อสิ่งพิมพ(สื่ออิเล็กทรอนิกส(
กิจกรรมการสาธิต ฯลฯ 

 การจัดการภูมิทัศน(ท้ังภายในและรอบ ๆ พ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิมคุณภาพประสบการณ(ให4แก�
นักท�องเท่ียว 



 

๔๗ 
 

 การผสมผสานการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกับการท�องเท่ียวรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีสามารถ
พัฒนาข้ึนได4ในชุมชนเช�นการท�องเท่ียวเพ่ือการศึกษา (Education Tourism) การท�องเท่ียวเชิงจิต
วิญญาณ (Spiritual Tourism) การท�องเท่ียวเพ่ือทําอาหาร (Culinary Tourism) ฯลฯ 

 การพัฒนาของท่ีระลึกท่ีสอดคล4องและสะท4อนให4เห็นถึงอัตลักษณ(ทางวัฒนธรรมของ
ท4องถ่ินซ่ึงนอกจากเพ่ิมคุณภาพประสบการณ(ให4แก�นักท�องเท่ียวแล4วยังเพ่ิมรายได4ให4แก�คนท4องถ่ินด4วย 

 กลยุทธ(การตลาดภายใต4 “การต้ังราคา”สําหรับชุมชนหรือแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม
นั้นคือการต้ังราคาให4สูงในช�วงเวลาและฤดูกาลของการท�องเท่ียวเช�นวันหยุดสุดสัปดาห(ช�วงเวลาของ
การพักผ�อนประจําป�ในทางตรงกันข4ามต้ังราคาตํ่าในช�วงนอกฤดูกาลกลยุทธ(การต้ังราคาจะช�วย
ควบคุมปริมาณนักท�องเท่ียวไม�ให4เกินขีดความสามารถในการรองรับนอกจากนี้ยังช�วยทําให4ชุมชน
สามารถมีรายได4ตลอดป� 

 กลยุทธ(การตลาดภายใต4 “การจัดจําหน�าย”เปZนสิ่งท่ีช�วยเสริมความเข4มแข็งด4านการตลาด
ให4กับชุมชนท้ังนี้เพราะชุมชนหรือแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยส�วนใหญ�ไม�มีความชํานาญในการ
ขายดังนั้นจําเปZนต4องมีตัวกลางท่ีมีความชํานาญช�วยนําเสนอและขายผลิตภัณฑ(การท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมให4กับนักท�องเท่ียวโดยตรงดังนั้นชุมชนหรือแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจึงจําเปZนต4องมี
เครือข�ายความร�วมมือกับหน�วยงานภาคเอกชนได4แก� โรงแรม บริษัทจัดนําเท่ียว บริษัทเดินทางขนส�ง
บริษัทจัดการประชุมและนิทรรศการ เพ่ือมีช�องทางจัดจําหน�ายท่ีหลากหลายและเพ่ิมโอกาสในการ
ขายให4มากยิ่งข้ึน 

 กลยุทธ(การตลาดภายใต4 “การส�งเสริมการตลาด”สําหรับการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
มุ�งเน4นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication-IMC) ซ่ึง
หมายถึงกระบวนการสื่อสารเพ่ือจูงใจนักท�องเท่ียวในระยะยาวและต�อเนื่อง ทําให4นักท�องเท่ียวมี
ความรู4ความคุ4นเคยและความเข4าใจต�อท้ังคนและวัฒนธรรมท4องถ่ินซ่ึงจะมีอิทธิพลให4พฤติกรรมของ
นักท�องเท่ียวไม�ขัดแย4งกับสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนท4องถ่ิน การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
สําหรับการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจําเปZนต4องใช4เครื่องมือท่ีหลากหลายได4แก�เว็บไซต(หนังสือแนะนํา
การเดินทางท�องเท่ียวโบรชัวร(ของแหล�งท�องเท่ียวชุดข4อมูลและโสตทัศนวัสดุสําหรับสื่อมวลชน (Press 
Kit) การจัดนําเท่ียวให4กับตัวกลางและสื่อมวลชน (Familiarization Trip: FAM Trip) และการจัด
นิทรรศการทางวัฒนธรรม 

 กลยุทธ(การตลาดภายใต4 “ความร�วมมือ”เปZนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดของการตลาดท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมเพราะหากผู4มีส�วนได4ส�วนเสียแต�ละกลุ�มในชุมชนมีความขัดแย4งกันในวัตถุประสงค(ทาง
การตลาดเช�น หากฝXายหนึ่งต4องการดึงดูดนักท�องเท่ียวจํานวนมากเพ่ือเพ่ิมรายได4ให4กับชุมชน ในขณะ
ท่ีอีกฝXายต4องการใช4การตลาดภายใต4หลักการของการอนุรักษ(ก็จะทําให4แนวทางและกลยุทธ(การตลาด
ท่ีจัดข้ึนมา โดยแต�ละฝXายขัดแย4งกันเองซ่ึงจะกลายเปZนเชิงลูกโซ�ต�อการจัดการด4านคุณภาพการตลาด
และภาพลักษณ(ของชุมชน ดังนั้นการตลาดท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจึงจําเปZนต4องเกิดจากความร�วมมือ
ของทุกฝXายและครอบคลุมการดําเนินงานด4านการตลาดในทุกระดับได4แก�การตัดสินใจกําหนด       



 

๔๘ 
 

อัตลักษณ(ของชุมชนและนักท�องเท่ียวกลุ�มเป�าหมายการกําหนดและวางแผนกลยุทธ(การตลาดรวมท้ัง
การดําเนินงานและประเมินผลกลยุทธ(การตลาดร�วมกัน๔๗ 

 จากการศึกษาและการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับบทบาทท่ีมีต�อการพัฒนาการท�องเท่ียว
เพ่ือให4เกิดการพัฒนาอย�างยั่งยืนนั้นได4มีนักวิชาการท่ีเสนอแนวคิดไว4พอสังเขปดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๒.๒ แสดงความถ่ีของป/จจัยด4านบทบาทการบริหารจัดการ 

 
นักวิชาการ 

ปmจจัยด�านบทบาทการบริหารจัดการ 
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(๒๕๕๔) 

� � � � � � 

การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย 
(๒๕๖๑) 

� � � � � � 

Motloch. (2001) � � �   � 
ความถ่ี ๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ๓ 

 
 กล�าวโดยสรุปจากการทบทวนวรรณกรรมการท�องเท่ียวจะพัฒนาได4อย�างยั่งยืนและเปZน

ประโยชน(สูงสุดต�อท้ังคนท4องถ่ินซ่ึงเปZนเจ4าของมรดกทางวัฒนธรรมและนักท�องเท่ียวได4นั้นจําเปZนต4อง
เริ่มต4นจาก “การมีส�วนร�วม” ของผู4มีส�วนได4ส�วนเสียทุกกลุ�มท้ังผู4ท่ีอยู�ในชุมชนและผู4อ่ืนท่ีได4รับจาก
การใช4มรดกทางวัฒนธรรมเปZนทรัพยากรการท�องเท่ียวโดยเฉพาะอย�างยิ่งคนท4องถ่ินท่ีเปZนผู4อยู�อาศัย
ในชุมชนจําเปZนต4องมีบทบาทสูงสุดในการตัดสินใจว�าจะให4มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนนั้นพัฒนาไป
ในทิศทางใดโดยผ�านกระบวนการของการวางแผนท่ีเปZนระบบและกลยุทธ(การพัฒนาอ่ืน ๆ ได4แก�
ความชัดเจนของเจ4าภาพและแผนพัฒนาข4อกฎหมายและการจัดระเบียบการได4รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาล ตลอดจนการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการประเมินเพ่ือการปรับปรุง
แก4ไข จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับบทบาทการบริหารจัดการทําให4ผู4วิจัยจึงเลือกท่ีจะศึกษา
จากตัวแปรท้ังตามท่ีได4ดังกล�าวโดยการพัฒนาเปZนโมเดลย�อยได4ดังนี้ 

 
 

                                                           

 ๔๗Derrett, Ros, “The Tourism Culture of Cultural Tourism: Planning through 
Community Consultation.” In Mike Robinson, Nigel Evans and Paul Callaghan, eds. Tourism 
and Cultural Change: Tourism and Culture, towards the 21st Century, Sunderland: The Center 
for Travel and Tourism and Business Education, 1996), pp. 61–74. 



 

๔๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒.๓ องค(ประกอบของบทบาทการบริหารจัดการ 

 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท้ังสองเรื่องผู4วิจัยเห็นว�าตัวแปรท้ังสองเปZนป/จจัยส�งเสริม

เพ่ือให4เกิดการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนโดยเปZนบทบาทของภาครัฐและของภาคเอกชนในการ
พัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียวเพ่ือให4เกิดการผลักดันความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท�องเท่ียว
ของประเทศ จึงได4รวบท้ังสองตัวแปรเปZนตัวแปรเดียวคือ บทบาทการบริหารจัดการภาครัฐและ
เอกชนดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒.๔ องค(ประกอบของบทบาทการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน 

 
 

บทบาทการ
บริหารจัดการ 

ด4านความชัดเจนของเจ4าภาพและแผนพัฒนา 

ด4านข4อกฎหมายและการจัดระเบียบ 

สร4างเครือข�ายความร�วมมือระหว�างองค(กร   

ด4านการสนับสนุนจากภาครัฐ 

บทบาทการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐและเอกชน 

การวางแผน 

การปฏิบัติตามแผน 

การแก4ไขปรับปรุง   

การตรวจสอบ 

ข4อกฎหมายและการจัด
ระเบียบ 

สร4างเครือข�ายความร�วมมือ
ระหว�างองค(กร   

การสนับสนุนจากภาครัฐ 

ความชัดเจนของเจ4าภาพ
และแผนพัฒนา 



 

๕๐ 
 

๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส!วนร!วม 
 ๒.๓.๑ ความหมายของการมีส!วนร!วม 
 ยุวัฒน( วุฒิเมธี ให4ความหมายว�าเปZนกิจกรรมในการเป�ดโอกาสให4ประชาชนได4มีส�วนร�วม

ในการคิดริเริ่มการพิจารณาการตัดสินใจการร�วมปฏิบัติและร�วมรับผิดชอบในเรื่องต�าง ๆ อันเปZน
ผลกระทบมาถึงตน๔๘ 

  ส�วนความหมายด4านการดําเนินงานโครงการการมีส�วนร�วมหมายถึงการทํางานร�วมกันกับ
กลุ�มเพ่ือให4บรรลุวัตถุประสงค(ด4วยความต้ังใจโดยกระทําการงานดังกล�าวในห4วงเวลาและลําดับ
เหตุการณ(ท่ีทรงประสิทธิภาพ๔๙ โดยให4ผู4เข4าร�วมได4ใช4ความคิดความรู4ความสามารถแรงงานสนับสนุน
หรือจัดการทรัพยากรเช�น เงินทุน วัสดุในกิจกรรมการพัฒนา๕๐ 

  ส�วนความหมายในด4านการจัดการหมายถึง การท่ีกลุ�มของประชาชนก�อให4เกิดการรวมตัว
ท่ีสามารถจะกระทําการตัดสินใจใช4ทรัพยากรและมีความรับผิดชอบในกิจกรรมท่ีกระทําโดยกลุ�ม๕๑ 

  ในประเด็นการตัดสินใจหมายถึง เปZนการเข4าร�วมอย�างแข็งขันของประชาชนในการ
ดําเนินการตัดสินใจในทุกระดับและทุกรูปแบบของกิจกรรมต�าง ๆ ทางด4านเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองและโดยเฉพาะในบริบทของกระบวนการวางแผนท่ีมีการกําหนดรูปแบบ๕๒ 

  จากศึกษาคําจํากัดความและแนวคิดข4างต4นสามารถสรุปความหมายการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในความหมายกว4าง หมายถึง การทํางานร�วมกันกับกลุ�มเพ่ือให4บรรลุวัตถุประสงค( โดยเป�ด
โอกาสให4ประชาชนได4มีส�วนร�วมกระทําการตัดสินใจใช4ทรัพยากร และมีความรับผิดชอบในกิจกรรมท่ี
กระทําโดยกลุ�ม ให4มีส�วนร�วมในการคิดริเริ่มการพิจารณาการตัดสินใจ การร�วมปฏิบัติและร�วม
รับผิดชอบในเรื่องต�าง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง การมีส�วนร�วมจึงเปZนหัวใจของการ
เสริมสร4างพลังการทํางานร�วมกันเปZนกลุ�มและเปZนการเสริมสร4างความสามัคคีความรู4สึกร�วม
รับผิดชอบกับกลุ�มด4วย สําหรับการศึกษาครั้งนี้ขอนิยามคําว�า “การมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
สนับสนุนการบริหารงานเทศบาล” หมายถึง การส�งเสริมสนับสนุนและเป�ดโอกาสให4ประชาชนได4เข4า
มามีบทบาทหรือมีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรมโครงการขององค(การปกครองส�วนท4องถ่ินท้ังท่ีเปZน
ทางการและไม�เปZนทางการ ในการร�วมคิด ร�วมวิเคราะห(ป/ญหา ร�วมวางแผน ร�วมดําเนินการ ร�วม
ตัดสินใจ ร�วมติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน รวมท้ังร�วมรับผลประโยชน(หรือผลกระทบจากการ
พัฒนา 

                                                           

 ๔๘ ยุวัฒน( วุฒิเมธี, หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร: ไทยอนุเคราะห(ไทย, 
๒๕๓๖), หน4า ๑๔๕. 
 ๔๙ นิรันดร( จงวุฒิเวศย(, กลวิธี แนวทาง วิธีการส!งเสริมการมีส!วนร!วมของประชาชนในงาน, 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ(แห�งจุฬา, ๒๕๓๗), หน4า ๑๖๕. 
 ๕๐ ปรัชญา เวสารัชช(, การมีส!วนร!วมของประชาชนในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร(, ๒๕๓๘), หน4า ๑๗๗. 
 ๕๑ Hoy, W. K. & Miskel, C. G, Educational administration, (2nded), (New York: Intrator 
Jessica, 2002), p. 145. 
 ๕๒ Franklyn, Popular Participation in Planning for Basic Needs, (Great Britain: Black 
more Press. 1985), pp. 23-28. 



 

๕๑ 
 

 ๒.๓.๒ แนวคิดลักษณะการมีส!วนร!วม 
 การมีส�วนร�วมของประชาชนสามารถจําแนกตามลักษณะงานหรือกิจกรรมท่ีดําเนินการได4

หลายลักษณะท้ังในด4านบริหารจัดการ ด4านทางการเมือง การพัฒนาชุมชน รวมถึงด4านบริบทของการ
มีส�วนร�วม ซ่ึงนักวิชาการหลายท�านได4ให4แนวคิดและทัศนะเก่ียวกับลักษณะของการมีส�วนร�วมไว4
หลากหลายประการได4แก� ลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการชุมชนสามารถ
แบ�งเปZนลักษณะการมีส�วนร�วมไว4 ๕ ประการคือ 

 ๑) เปZนสมาชิก (Membership): คณะกรรมการชุมชนสมาชิกองค(กรชุมชน 
 ๒) เปZนผู4เข4าร�วมประชุม (Attendance at Meeting): การปฏิบัติของโครงการฯ 
 ๓) เปZนผู4ออกเงิน (Financial Contribution): ผู4สนับสนุนทางด4านการเงินและอุปกรณ(

ต�าง ๆท้ังจากภายในและภายนอกชุมชน 
 ๔)  เปZนกรรมการ (Membership on Committees): ผู4เข4าร�วมกิจกรรมของโครงการฯ 
 ๕) เปZนประธานหรือผู4นํา (Position of Leadership) ในกิจกรรมต�าง ๆ ของโครงการ

ลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนทางด4านการเมือง 
 การมีส!วนร!วมเป+น๓ประเภทคือ 
 ๑) การมีส�วนร�วมในระดับแนวนอน (Horizontal forms of participation) เปZนการมี

ส�วนร�วมแบบด้ังเดิมท่ีกําหนดโดยการเข4าร�วมเปZนสมาชิกพรรคการเมืองหรือพฤติกรรมทางการเมือง
เช�น การเลือกต้ัง การรณรงค(หาเสียง กิจกรรมกลุ�มผลประโยชน( การแนะนําชักชวน การมีส�วนร�วม
แบบนี้ประชาชนจะเข4ามีส�วนในความพยายามท่ีจะมีอิทธิพลต�อการตัดสินใจต�าง ๆ 

 ๒) การมีส�วนร�วมในแนวต้ัง (Vertical forms of participation) เกิดในช�วงต�อจากแบบท่ี 
๑ การมีส�วนร�วมในแนวต้ังเปZนการท่ีประชาชนมีความสัมพันธ(ในเรื่องต�าง ๆ กับผู4นําหรือเจ4าหน4าท่ี
เพ่ือได4รับผลประโยชน(จากกันและกัน 

 ๓) การมีส�วนร�วมในการบริหาร (Participation in administrative process) เปZนการมีส�วนร�วมท่ี
เปZนท้ังแนวนอนและแนวต้ัง อาจเปZนการแบบของกิจกรรมท่ีกลุ�มผลประโยชน(กําหนดการตัดสินใจใน
การบริหารหรือแลกเปลี่ยนแต�มีการเข4าไปร�วมมากกว�า ๒ แบบข4างต4นเช�น การตัดสินใจยอมรับ
เทคโนโลยี การวางแผนทํากิจกรรมมุงหลังคาบ4านร�วมกัน การวางแผนการตลาด การเข4าร�วมรับการ
ฝ�กอบรม๕๓ 

 ลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนมีดังนี้ 
 ๑) ร�วมทําการศึกษาค4นคว4าป/ญหาและสาเหตุของป/ญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนรวมท้ังความต4องการ

ของชุมชน 
 ๒) ร�วมคิดหาสร4างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพ่ือแก4ไขและลดป/ญหาของชุมชนหรือเพ่ือ

สร4างสรรค(สิ่งใหม�ท่ีเปZนประโยชน(ต�อชุมชนหรือสนองความต4องการของชุมชน 

                                                           

 ๕๓ Reeder, W.W, Some Aspects of the Informal Social Participation of Farm 
Family, (New York: Cornell University Press, 1963), p. 155. 



 

๕๒ 
 

 ๓) ร�วมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือขจัดและแก4ไขป/ญหา
ตลอดจนสนองความต4องการของชุมชน๕๔ 

 ๔) ร�วมการตัดสินใจการใช4ทรัพยากรท่ีมีจํากัดให4เปZนประโยชน(ต�อส�วนรวม 
 ๕) ร�วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให4มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๖) ร�วมการลงทุนในกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง 
 ๗) ร�วมปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานโครงการและกิจกรรมให4บรรลุตามเป�าหมาย 
 ๘) ร�วมควบคุมติดตามประเมินผลและร�วมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมท่ีได4ทําไว4โดย

เอกชนและรัฐบาลให4ใช4ประโยชน(ได4ตลอดไป 
 ลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชน แบ�งออกเปZน ๕ ระดับ ดังนี้๕๕ 
 ๑) ประชาชนมีส�วนร�วมในการค4นหาป/ญหาและความต4องการของชุมชนตลอดจน

เรียงลําดับความสําคัญของป/ญหาร�วมกับผู4ปฏิบัติงานในสนาม (Organizer) 
 ๒) ประชาชนมีส�วนร�วมในการวิเคราะห(หาสาเหตุแห�งป/ญหาและแนวทางต�าง ๆ ท่ีอาจ

นํามาใช4ในการแก4ป/ญหา 
 ๓) ประชาชนมีส�วนร�วมในการพิจารณาแนวทางและวิธีการท่ีจะใช4ในการแก4ป/ญหาและ

วางแผนเพ่ือแก4ป/ญหาร�วมกันกับผู4ปฏิบัติงานสนาม 
 ๔) ประชาชนมีส�วนร�วมในการดําเนินงานตามแผนเพ่ือแก4ป/ญหา 
 ๕) ประชาชนมีส�วนร�วมในการติดตามผลการปฏิบัติงานร�วมกับผู4ปฏิบัติงานในสนาม 
 ในขณะเดียวกันได4กล�าวถึงลักษณะหรือมิติของการมีส�วนร�วมไว4 ๔ รูปแบบคือการมีส�วน

ร�วมในการตัดสินใจการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานโครงการการมีส�วนร�วมได4รับผลประโยชน(และการ
มีส�วนร�วมในการประเมินผล จากแนวคิดดังกล�าวสามารถแบ�งลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชน
เพ่ือให4เปZนแนวทางไปสู�การวิเคราะห(การมีส�วนร�วมแล4วเม่ือมองในมิติของการมีส�วนร�วม๕๖ ได4เสนอ
แนวคิดเบ้ืองต4นในการวิเคราะห(การมีส�วนร�วมว�ามี๓มิติ (Dimensions) โดยมิติการมีส�วนร�วมจะ
ประกอบด4วยประเด็นคําถามดังนี้๕๗ 

 ๑) มีส�วนร�วมอะไรบ4าง (What) แบ�งเปZน 
  ๑.๑) การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 
  ๑.๒) การมีส�วนร�วมในการดําเนินการ (Implementation) 
  ๑.๓) การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน( (Benefits) 

                                                           

 ๕๔ ไพรัตน( เดชะรินทร(, การพัฒนาชนบทแบบผสมผสานสําหรับประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: 
ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๔), หน4า ๑๓๓. 
 ๕๕ อคิน รพีพัฒน(, การมีส!วนร!วมของชุมชนในสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยในการมีส!วนร!วมของ
ประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ(, ๒๕๒๗), หน4า ๑๐๔-๑๑๑. 
 ๕๖ ชินรัตน( สมสืบ, การมีส!วนร!วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท, (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ-
ราช, ๒๕๓๙), หน4า ๑๓๒. 
 ๕๗ Cohen, John M. and Uphoff, Norman T, Rural Development Participation: 
Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation.’ In Rural 
Development Monograph. 2 The Rural Development Committee Center for International 
Studies, (New York: Cornell University, 1977), p. 179. 



 

๕๓ 
 

  ๑.๔) การมีส�วนร�วมในการประเมินผล (Evaluation) 
 ๒) มีส�วนร�วมกับใครบ4าง (Whose) ได4แก�การมีส�วนร�วมกับชาวบ4านผู4นําชุมชนเจ4าหน4าท่ี

ของรัฐบาลเจ4าหน4าท่ีต�างชาติ (จากองค(กรท่ีให4ทุนเปZนต4น) ท้ังนี้ให4พิจารณาคุณลักษณะทางประชากร
สังคมและเศรษฐกิจของผู4เข4ามีส�วนร�วมในเรื่องอายุเพศสถานภาพครอบครัวระดับการศึกษาระดับชั้น
ทางสังคมอาชีพระดับรายได4ระยะเวลาท่ีอยู�อาศัยการถือครองท่ีดิน 

 ๓) มีส�วนร�วมอย�างไรบ4าง (How) โดยพิจารณาจาก 
  ๓.๑) การมีส�วนร�วมเกิดจากเบ้ืองบนหรือเบ้ืองล�าง 
  ๓.๒) ถูกบังคับให4เข4าร�วมกิจกรรมหรือแรงจูงใจ 
  ๓.๓) โครงสร4างชุมชน 
  ๓.๔) ช�องทางการมีส�วนร�วมท่ีเกิดข้ึน 

- การมีส�วนร�วมโดยผ�านป/จเจกชนหรือผ�านกลุ�ม 
- การมีส�วนร�วมโดยตรงหรือโดยอ4อม (ผ�านตัวแทน) 
- การมีส�วนร�วมอย�างเปZนทางการหรือไม�เปZนทางการ 

  ๓.๕) ระยะเวลา (Duration) ความต�อเนื่องของกิจกรรม 
  ๓.๖) ขอบข�าย (Scope) ความครอบคลุมของกิจกรรม 
  ๓.๗) ผลท่ีเกิดจากการมีส�วนร�วม 
 จากแนวคิดดังกล�าวสรุปได4ว�า ลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนามี

ลักษณะแตกต�างกันไป ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนท่ี
ปรากฏเช�น การร�วมคิด ร�วมศึกษา วางแผนดําเนินการ ตัดสินใจ ควบคุมติดตามประเมินผล ร�วม
ลงทุน และร�วมรับผลประโยชน( ซ่ึงสามารถดําเนินการโดยผ�านช�องทางท้ังทางตรงและทางอ4อมโดย
ทางตรงได4แก� การเปZนสมาชิก กรรมการ ประธานหรือผู4นํา ผู4เข4าร�วมประชุมผู4ออกเงินเปZนต4นส�วน
ทางอ4อมได4แก�การเลือกต้ังผู4แทนโดยสามารถแบ�งระดับการมีส�วนร�วมออกเปZน ๓ ประเภทคือ 

 ๑) การมีส�วนร�วมในระดับแนวนอน (Horizontal Forms of Participation) 
 ๒) การมีส�วนร�วมในระดับแนวต้ัง (Vertical Forms of Participation) 
 ๓) การมีส�วนร�วมในการบริหาร (Participation in Administrative Process) เปZนการมี

ส�วนร�วมท่ีเปZนท้ังแนวนอนและแนวต้ัง 
 ลักษณะการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานกับเทศบาลในการศึกษานี้เปZน

การศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานเทศบาลในกิจกรรมทางการ
บริหาร ๕ กิจกรรมหลักโดยลักษณะการให4ประชาชนมีส�วนร�วมในกระบวนการดังกล�าว ต้ังแต�การเริ่ม
ดําเนินงานจนกระท่ังสิ้นสุดกระบวนการโดยเริ่มจากการร�วมลําดับป/ญหา วิเคราะห(หาสาเหตุ ร�วม
พิจารณาแนวทางแก4ป/ญหา ร�วมดําเนินการตามแผน และร�วมติดตามผลการปฏิบัติงาน 

 ๒.๓.๓ รูปแบบการมีส!วนร!วมของประชาชน 
 รูปแบบการมีส�วนร�วมของประชาชนจําแนกตามมิติระดับการมีส�วนร�วมใน๓รูปแบบดังนี้ 
 ๑) การมีส�วนร�วมแบบชายขอบ (Marginal Participation) เปZนการมีส�วนร�วมท่ีเกิดจาก

ความสัมพันธ(เชิงอํานาจไม�เท�าเทียมกันกล�าวคือฝXายหนึ่งรู4สึกด4อยอํานาจกว�ามีทรัพยากรหรือความรู4
ด4อยกว�าอีกฝXายหนึ่งเปZนต4น 



 

๕๔ 
 

 ๒) การมีส�วนร�วมแบบบางส�วน (Partial Participation) เปZนการมีส�วนร�วมท่ีเกิดจากการ
กําหนดนโยบายของรัฐโดยไม�รู4ความต4องการของประชาชน ดังนั้นการมีส�วนร�วมจึงเปZนเพียง
ประชาชนได4ร�วมแสดงความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมบางส�วนบางเรื่องเท�านั้น 

 ๓) การมีส�วนร�วมแบบสมบูรณ( (Fully Participation) เปZนการมีส�วนร�วมในทุกข้ันตอน
ของการพัฒนาด4วยความเท�าเทียมกันทุกฝXาย จัดเปZนการมีส�วนร�วมในการพัฒนาอย�างแท4จริงของ
ประชาชนตามแนวความคิดและหลักการพัฒนาชุมชน เม่ือนํามาใช4ในการเรียนรู4จะสนับสนุนและ
ส�งเสริมให4กระบวนการเรียนรู4ร�วมกันของชุมชนดําเนินไปอย�างมีประสิทธิภาพ๕๘ 

 รูปแบบการมีส�วนร�วมได4จําแนกตามลักษณะการมีส�วนร�วมไว4ดังนี้ 
 ๑) การมีส�วนร�วมแบบเปZนไปเอง (Spontaneous) ซ่ึงโดยการอาสาสมัครหรือการรวมตัว

กันเองเพ่ือแก4ไขป/ญหาของตนเองโดยเปZนการกระทําไม�ได4รับการช�วยเหลือจากภายนอกซ่ึงเปZน
รูปแบบท่ีเปZนเป�าหมาย 

 ๒) การมีส�วนร�วมแบบชักนํา (Induced) ซ่ึงเปZนการเข4าร�วมโดยความต4องการความ
เห็นชอบหรือสนับสนุนโดยรัฐบาลซ่ึงเปZนรูปแบบท่ัวไปของประเทศกําลังพัฒนา 

 ๓) การมีส�วนร�วมแบบบังคับ (Coercive) เปZนการเข4าร�วมโดยความต4องการความเห็นชอบ
หรือสนับสนุนโดยรัฐบาลภายใต4การจัดการโดยเจ4าหน4าท่ีของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรงรูปแบบนี้
เปZนรูปแบบท่ีผู4กระทําได4รับผลทันทีแต�จะไม�ได4ผลในระยะยาวและมักจะมีผลเสียตรงท่ีไม�ได4รับการ
สนับสนุนจากประชาชนในท่ีสุด๕๙ รูปแบบของการมีส�วนร�วมของนักการศึกษาอีกท�านหนึ่งสามารถ
กล�าวได4ว�า 

 ๑) การท่ีประชาชนมีส�วนร�วมโดยตรง (Direct Participation) โดยผ�านองค(กรท่ีจัดต้ังโดย
ประชาชน (Inclusive Organization) การรวมกลุ�มเยาวชนต�าง ๆ 

 ๒) การท่ีประชาชนมีส�วนร�วมทางอ4อม (Indirect Participation) โดยผ�านองค(กรผู4แทน
ของประชาชน (Representative Organization) กรรมการของกลุ�มหรือชุมชน 

 ๓) การมีประชาชนมีส�วนร�วมโดยเป�ดโอกาสให4 (Open Participation) โดยผ�านองค(กรท่ี
ไม�ใช�ผู4แทนของประชาชน (Non-Representative Organization) เช�นสถาบันหรือหน�วยงานท่ีเชิญ
ชวนหรือเป�ดโอกาสให4ประชาชนเข4ามามีส�วนร�วมเม่ือไรท่ีได4ทุกเวลา๖๐ 

 ๒.๓.๔ แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการมีส!วนร!วม 
 โครงการพัฒนาใด ๆ ท่ีเก่ียวข4องกับการบริหารกิจการสาธารณะในกระบวนการท่ีรัฐบาล

ทําการส�งเสริมชักนําและสร4างโอกาสให4ประชาชนได4มีส�วนร�วมดําเนินงานท้ังกระบวนการถือเปZน
หลักการสําคัญอย�างหนึ่งท่ีจะทําให4โครงการนั้นประสบผลสําเร็จได4ง�ายข้ึน ซ่ึงกระบวนการมีส�วนร�วม
                                                           

 ๕๘เฉลียว บุรีภักดี และคณะ, ชุดวิชาการวิจัยชุมชน สํานักมาตรฐานการศึกษา สํานักงานสภาสถาบัน
ราชภัฏกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร: เอสอาร(พริ้น
ติ้งแมสโปรดักส( จํากัด, ๒๕๔๕), หน4า ๑๖๕. 
 ๕๙ United Nations, “Popular Participation as a Strategy for Promoting Community 
Level Action andNational Development”, In Department of International Economic and Social 
Affairs, (New York: United Nations, 1981), p. 187. 
 ๖๐นิรันดร( จงวุฒิเวศย(, กลวิธี แนวทาง วิธีการส!งเสริมการมีส!วนร!วมของประชาชนในงาน, 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ(แห�งจุฬา,๒๕๓๗), หน4า ๑๔๓. 



 

๕๕ 
 

เปZนข้ันตอนท่ีแสดงวิธีการและแนวทางการดําเนินงานท่ีประชาชนสามารถเข4ามามีส�วนร�วมในกิจกรรม
ชุมชน ท้ังนี้มีองค(กรหน�วยงานนักวิชาการได4เสนอแนวคิดกระบวนการมีส�วนร�วมไว4ในประเด็นต�าง ๆ
หลายทัศนะแต�ก็เปZนไปในทิศทางเดียวกันต้ังแต�ข้ันตอนเริ่มต4นจนสิ้นสุดกระบวนการ ท้ังนี้องค(การ
อนามัยโลกได4เสนอกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมไว4 ๔ ข้ันตอนดังนี้๖๑ 

 ๑) การวางแผนประชาชนต4องมีส�วนร�วมในการวิเคราะห(ป/ญหาจัดอันดับความสําคัญ
ต้ังเป�าหมายกําหนดการให4ทรัพยากรกําหนดวิธีติดตามประเมินผลและประการท่ีสําคัญคือต4อง
ตัดสินใจด4วยตนเอง 

 ๒) การดําเนินกิจกรรมประชาชนต4องมีส�วนร�วมในการดําเนินการและบริหารการใช4
ทรัพยากรมีความรับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมทางการเงิน 

 ๓) การใช4ประโยชน(ประชาชนต4องมีความสามารถในการนําเอากิจกรรมมาใช4ให4เกิด
ประโยชน(ได4ซ่ึงเปZนการเพ่ิมระดับของการพ่ึงตนเองและการควบคุมทางสังคม 

 ๔) การได4รับประโยชน(ประชาชนต4องได4รับการแจกจ�ายผลประโยชน(จากชุมชนในพ้ืนฐาน
ท่ีเท�าเทียมกันซ่ึงเปZนผลประโยชน(ส�วนตัวสังคมหรือในรูปวัตถุก็ได4กระบวนการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการพัฒนามีกระบวนการข้ันตอนดังนี้ สอดคล4องกันคือ๖๒  

 ๑) การมีส�วนร�วมในการพัฒนาค4นป/ญหาและสาเหตุของป/ญหา 
 ๒) การมีส�วนร�วมในการวางแผนดําเนินการ 
 ๓) การมีส�วนร�วมในการลงทุนร�วมกันตัดสินใจและปฏิบัติงาน 
 ๔) การมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล 
 นอกจากนี้ในแง�การพัฒนาท4องถ่ินนักการศึกษากล�าวว�าประชาชนอาจเข4าไปมีส�วนร�วมใน

กระบวนการพัฒนาท4องถ่ินได4 ๕ ลักษณะคือ๖๓ 
 ๑) การค4นหาป/ญหาสาเหตุของป/ญหาตลอดแนวทางแก4ไข 
 ๒) การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาแก4ไขป/ญหา 
 ๓) การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนา 
 ๔) การได4รับผลประโยชน(จากการพัฒนา 
 ๕) ประเมินผลกิจกรรมการพัฒนา 
 ตามท่ีนักวิชาการได4ให4แนวทางกระบวนการมีส�วนร�วมไว4ในประเด็นต�าง ๆ สรุปได4ว�า

กระบวนการมีส�วนร�วมเริ่มต4นจาก การศึกษาข4อมูล สาเหตุของป/ญหา การพิจารณาตัดสินใจเลือก
แนวทาง การวางแผนพัฒนา แก4ไขป/ญหาการดําเนินการหรือปฏิบัติงาน และสิ้นสุดท่ีการติดตาม
ประเมินผล โดยการดําเนินการท่ีให4ประชาชนผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย (Stakeholders) ในฐานะเจ4าของ
ชุมชนหรือทรัพยากรได4มีส�วนร�วมในการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรและมีส�วนร�วมตามกระบวนการใน

                                                           

 ๖๑เจิมศักดิ์ ป�¥นทอง, การระดมประชาชนเพ่ือการพัฒนาชนบทในการบริหารงานพัฒนาชนบท, 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ(โอเดียนสโตร(, ๒๕๒๗), หน4า ๑๗๖. 
 ๖๒อคิน รพีพัฒน(, การมีส!วนร!วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคม และวัฒนธรรมไทย, 
(กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ(, ๒๕๒๗), หน4า ๖๘. 
 ๖๓สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต, แนวความคิดการมีส!วนร!วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเมือง
ท�องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๔), หน4า ๑๒๓. 



 

๕๖ 
 

ทุกข้ันตอนหรือมากข้ันตอนให4มากท่ีสุด มิใช�มีส�วนร�วมเพียงข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งก็จะช�วยลดความ
ขัดแย4งและสร4างการมีส�วนร�วมให4เกิดข้ึนอย�างแท4จริงซ่ึงเปZนป/จจัยสําคัญป/จจัยหนึ่งท่ีทําให4การ
ดําเนินงานพัฒนาไปในทางท่ีดีประสบผลสําเร็จได4 และเกิดผลดีต�อชุมชนระดับของการมีส�วนร�วมใน
การพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาอาจแบ�งตามระดับปริมาณของการมีส�วนร�วมได4
เปZน๓ระดับคือการมีส�วนร�วมแบบถูกกระทําการมีส�วนร�วมเพียงบางส�วนและการมีส�วนร�วมท่ีแท4จริง 

 ระดับท่ี ๑ การมีส�วนร�วมแบบถูกกระทํา (Passive Participation) หรือการมีส�วนร�วม
เทียม (Pseudo Participation) เปZนระดับการมีส�วนร�วมท่ีคนในชุมชนไม�มีอํานาจใด ๆ ในการตัดสินใจแต�
กระทําตามการตัดสินใจของผู4อ่ืน (Manipulation) เช�น หน�วยงานภาคราชการผู4นําเปZนต4นกิจกรรม
สําคัญในการมีส�วนร�วมระดับนี้คือการชี้แจง (Therapy) ให4เข4าใจ 

 ระดับท่ี ๒ การมีส�วนร�วมเพียงบางส�วน (Partial Participation) หรือการมีส�วนร�วมใน
พิธีกรรม (Tokenism Participation) เปZนระดับการมีส�วนร�วมในส�วนใดส�วนหนึ่งเท�านั้นกิจกรรม
สําคัญในระดับนี้คือการให4ข4อมูลข�าวสารแก�คนในชุมชน (Informing) การปรึกษาหารือกัน (Consultation) 
และการให4แสดงความคิดเห็น (Placation) แต�ไม�มีอํานาจในการตัดสินใจ๖๔ 

 ระดับท่ี ๓ การมีส�วนร�วมท่ีแท4จริง (Genuine Participation) หรือการมีส�วนร�วมท่ี
อํานาจเปZนของประชาชน (Citizen Power) เปZนระดับการมีส�วนร�วมท่ีรับฟ/งความคิดเห็นของประชาชน  
ให4ความสําคัญต�อประชาชนในลักษณะท่ีเปZนหุ4นส�วนของการพัฒนาให4อํานาจในการตัดสินใจเปZนของ
ประชาชนซ่ึงอาจจะผ�านตัวแทน (Delegated Poser) หรือประชาชนโดยตรง (Citizen Control) อัน
เปZนการมีส�วนร�วมในระดับสูงสุดและมีความสําคัญอย�างมากต�อการเรียนรู4ร�วมกันของชุมชนและการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชน 

 ๑. การมีส�วนร�วมแบบถูกกระทํา ประกอบด4วย 
   ๑.๑ ถูกจัดกระทํา 
   ๑.๒ การชี้แจง 
   ๑.๓ การให4ข4อมูลข�าวสาร 
 ๒. การมีส�วนร�วมเพียงบางส�วน 
   ๒.๑ การปรึกษาหารือ 
   ๒.๒ การให4แสดงความคิดเห็น 
   ๒.๓ ไม�มีอํานาจตัดสินใจ 
 ๓. การมีส�วนร�วมท่ีแท4จริง 
   ๓.๑ การรับฟ/งความคิดเห็น 
   ๓.๒ การเปZนหุ4นส�วน 
   ๓.๓ การใช4อํานาจผ�านตัวแทน 
   ๓.๔ การใช4อํานาจของประชาชนโดยตรง 
 แต�ยังมีนักการศึกษาอีกส�วนมองว�าการมีส�วนร�วมของประชาชนในโครงการนั้นมี ๕ ระดับ

คือ 
                                                           

 ๖๔ Franklyn, Popular Participation in Planning for Basic Needs, (Great Britain: Black 
more Press, 1985), pp. 23-28. 



 

๕๗ 
 

 ๑) ประชาชนเข4าร�วมรับผลประโยชน(จากโครงการโดยเปZนผู4รับบริการและรับความรู4จาก
เจ4าหน4าท่ี 

 ๒) ประชาชนเข4าร�วมดําเนินโครงการในลักษณะแรงงานการบริจาคสิ่งของอํานาจการ
ตัดสินใจเปZนของเจ4าหน4าท่ี 

 ๓) ประชาชนเข4าร�วมโครงการและร�วมตัดสินว�ากิจกรรมนั้นดําเนินอย�างไรแต�วัตถุประสงค(
และการวางแผนเจ4าหน4าท่ีเปZนผู4ตัดสินใจ 

 ๔) ประชาชนเข4ามีส�วนร�วมและเพ่ิมบทบาทร�วมกับเจ4าหน4าท่ีในการควบคุมและประเมิน
โครงการว�าบรรลุวัตถุประสงค(ของโครงการหรือไม� 

 ๕) ประชาชนมีส�วนร�วมในการคิดและวางแผนโครงการโดยประชาชนหรือตัวแทนเปZนผู4
ตัดสินใจเก่ียวกับโครงการท้ังหมด๖๕ 

 เม่ือพิจารณาการมีส�วนร�วมท้ัง ๕ ระดับดังกล�าวจะเห็นว�าการมีส�วนร�วมจากระดับ ๑–๔ 
เปZนการมีส�วนร�วมในระดับท่ีผิวเผินเท�านั้นปลายทางของการบริการยังเปZนการประเมินโดยเจ4าหน4าท่ี
เหมือนเดิมส�วนการมีส�วนร�วมในระดับท่ี ๕ ถือว�าเปZนระดับอุดมคติท่ีประชาชนได4มีส�วนในการ
ตัดสินใจ 

 ๒.๓.๕ ปmจจัยท่ีมีผลต!อการมีส!วนร!วมของประชาชน 
 ในการดําเนินงานพัฒนาหรือกิจกรรมโครงการใด ๆ ก็ตามสิ่งท่ีสําคัญต�อการตัดสินใจเข4า

มามีส�วนร�วมของประชาชนมีหลายประการท้ังด4านป/จจัยตัวบุคคลองค(กรและชุมชน ท้ังนี้ภาครัฐ
จําเปZนต4องคํานึงถึงการส�งเสริมสนับสนุนช�วยเหลือประชาชนเพ่ือให4ประชาชนเข4ามามีส�วนร�วมในการ
ให4ความร�วมมือในกิจกรรมการพัฒนาต�าง ๆ ของชุมชนเพ่ือให4ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค(และเกิด
การพัฒนาท่ีดีเกิดผลดีต�อชุมชนป/จจัยท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมเกิดจากความศรัทธาท่ีมีต�อความเชื่อถือ
บุคคลและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ความเกรงใจท่ีมีต�อบุคคลท่ีเคารพนับถือหรือมีเกียรติยศตําแหน�งอํานาจบีบ
บังคับท่ีเกิดจากคนท่ีมีอํานาจเหนือกว�าทําให4เกิดการบีบบังคับให4มีส�วนร�วมในการกระทําต�าง ๆ๖๖ 
ป/จจัยท่ีผลักดันให4ประชาชนเข4ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาท4องถ่ินได4กล�าวถึงดังนี้๖๗ 

 ๑) ป/จจัยสภาพแวดล4อมท้ังทางกายภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองและความ
ปลอดภัย 

 ๒) ป/จจัยผลักดันจากบุคคลอ่ืนโดยเฉพาะผู4นํา 
 ๓) ป/จจัยท่ีเปZนรางวัลตอบแทนเช�นค�าตอบแทนแรงงานเงินป/นผลจากสหกรณ(ออมทรัพย( 
 ๔) ป/จจัยภายในตัวบุคคลได4แก�ความคาดหวังในประโยชน(ส�วนรวมความรู4สึกเกรงใจไม�

กล4าปฏิเสธเม่ือถูกชักชวนหรือความรู4สึกว�าเปZนพันธะท่ีต4องเข4าร�วมเพ่ือให4เกิดความสามัคคี 

                                                           

 ๖๕ Rifkin, S.B, Muller, F. & Bichman, W, Primary health care: on measurer participation, 
(SocSci Med 26, 1995), p. 156. 
 ๖๖ นิรันดร( จงวุฒิเวศย(, กลวิธี แนวทาง วิธีการส!งเสริมการมีส!วนร!วมของประชาชนในงาน, 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ(แห�งจุฬา, ๒๕๓๗), หน4า ๑๕๔. 
 ๖๗ ปรัชญา เวสารัชช(, การมีส!วนร!วมของประชาชนในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร(, ๒๕๒๘), หน4า ๑๓๒. 



 

๕๘ 
 

 ป/จจัยท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนได4แก�ความเกรงใจผู4ท่ีมีสถานภาพท่ีสูงกว�า
ความต4องการเปZนกลุ�มเปZนพวกความเชื่อในตัวผู4นําความใกล4ชิดกับเจ4าหน4าท่ีของรัฐการคํานึงถึง
ผลประโยชน(ตอบแทนการยอมรับแบบอย�างความไม�พอใจต�อสภาพแวดล4อมการยอมรับในอํานาจรัฐ
และฐานะทางเศรษฐกิจป/จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนามี ๕ ประการ
ได4แก�ป/จจัยด4านสังคมเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมและด4านจิตวิทยาทางสังคมป/จจัยท่ีมีผลต�อการเข4า
มามีส�วนร�วมของคนในชุมชนในกระบวนการพัฒนาท4องถ่ินไว4ด4วยกัน ๓ ประการได4แก� 

 ๑) ด4านความผูกพันเปZนเครือญาติและความผูกพันในชุมชน 
 ๒) ด4านการมีภาวะทางเศรษฐกิจและ 
 ๓) ด4านการสนับสนุนจากองค(กรภายในหมู�บ4านในประเด็นเดียวกันจากการศึกษาของ 

Creighton๖๘  
 จากผลการทบทวนวรรณกรรมเอกสารและแนวคิดของนักการศึกษาพบว�า การท่ีคนเรา

จะพิจารณาว�าตนได4รับผลกระทบและเลือกท่ีจะมีส�วนร�วมในโครงการการมีส�วนร�วมของประชาชน
หรือไม�นั้นอย�างน4อยข้ึนอยู�กับป/จจัยสําคัญ ๖ ประการคือ ความใกล4ชิดป/ญหา ประโยชน(ทางด4าน
เศรษฐกิจ การเข4าถึงประโยชน(ใช4สอยหรือบริการ ประเด็นทางด4านสังคม/สิ่งแวดล4อม ค�านิยมและ
อํานาจ ดังนั้นในการบริหารจัดการเม่ือต4องการให4ประชาชนเข4ามามีส�วนร�วมต4องนึกถึงป/จจัยเหล�านี้ 
เพ่ือพิจารณาเปZนสิ่งจูงใจต�อไป ดังนั้นผู4วิจัยจึงได4สรุปแนวคิดเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชนใน
การพัฒนาการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีภาคกลางโดยมุ�งประเด็นไปศึกษาในป/จจัยต�าง ๆ ดังท่ีได4รับการ
มอบหมายตามกฎหมายนอกจากนี้ประชาชนโดยท่ัวไปจะเข4ามามีส�วนร�วมป/จจัยท่ีเปZนส�วนสําคัญคือ
การให4ข4อมูลข�าวสารต�อสาธารณชนท่ัวไปถึงผลท่ีจะติดตามมาของการมีส�วนร�วมหรือการไม�ทําตาม
กิจกรรมท่ีนําเสนอและต4องแสดงให4เห็นชัดเจนเพ่ือให4ประชาชนเห็นช�องทางในการเข4ามีส�วนร�วมได4ถ4า
เขาต4องการท่ีจะมีส�วนร�วมจึงได4มาซ่ึงตัวแปรท่ีใช4ในการศึกษาดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๕ องค(ประกอบของการมีส�วนร�วม 
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การมีส!วนร!วม 

การมีส�วนร�วมวางแผน 

การมีส�วนร�วมแก4ไขป/ญหา 

การมีส�วนร�วมรับผลประโยชน(   

การมีส�วนร�วมประเมิน 
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๒.๔ แนวคิดการบริหารด�วยหลักอปริหานิยธรรม 
 หลักอปริหานิยธรรม คือ ธรรมอันไม�เปZนท่ีต้ังแห�งความเสื่อม เปZนไปเพ่ือความเจริญ

ถ�ายเดียว สําหรับหมู�ชนหรือผู4บริหารบ4านเมือง ครั้งหนึ่งวัสสการพราหมณ(อํามาตย(ผู4ใหญ�ในมคธรัฐเข4า
เฝ�าพระพุทธเจ4าเพ่ือต4องการท่ีจะทราบเหตุแห�งเสื่อมเพราะพระเจ4าอชาตศรัตรูต4องการตจะปราบ
แคว4นวัชชี แต�ยกกองทัพไปรบเม่ือใดก็ต4องพ�ายแพ4กลับมาทุกทีไม�สามารถเอาชนะกษัตริย(แห�งแคว4น
วัชชีได4เลย จะมีวิธีการอย�างไรทําให4แคว4นวัชชีพินาศถึงความวอดวาย” พระพุทธเจ4าแทนท่ีจะตอบ
คําถามวัสสการพราหมณ(แต�ได4หันไปสนทนากับพระอานนท(ความว�า๖๙ “สมัยนั้น ท�านพระอานนท( ยืน
ถวายอยู�งานพัดพระผู4มีพระภาคเจ4า อยู� ณ เบ้ืองพระปฤษฎางค( ลําดับนั้นพระผู4มีพระภาคเจ4ารับสั่งกะ
ท�านพระอานนท(ตามลําดับว�า   

  (๑) ดูกรอานนท( เธอได4ยินมาอย�างไร พวกเจ4าวัชชีหม่ันประชุมกันเนือง ๆ หรือ  
   (๒) พวกเจ4าวัชชีพร4อมเพรียงกันประชุมพร4อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร4อม

เพรียงกันทํากิจท่ีเจ4าวัชชีพึงกระทําหรือ  
  (๓) พวกเจ4าวัชชีไม�ได4บัญญัติสิ่งท่ีมิได4บัญญัติไว4 ไม�ถอนสิ่งท่ีได4บัญญัติไว4แล4ว 

สมาทานประพฤติอยู�ในวัชชีธรรมของเก�าตามท่ีบัญญัติไว4แล4ว พวกเจ4าวัชชีจักไม�บัญญัติสิ่งท่ีมิได4
บัญญัติไว4 จักไม�ถอน สิ่งท่ีได4บัญญัติไว4แล4ว จักสมาทานประพฤติอยู�ในวัชชีธรรมของเก�าตามท่ีบัญญัติ
ไว4  

   (๔) พวกเจ4าวัชชีสักการเคารพนับถือบูชา ท�านท่ีเปZนผู4ใหญ�ของพวกเจ4าวัชชี และเชื่อ
ฟ/งถ4อยคําของท�านเหล�านั้นหรือ  

   (๕) พวกเจ4าวัชชีไม�ฉุดคร�าขืนใจสตรีหรือ กุมารีในสกุลให4อยู�ร�วมด4วยหรือ  
   (๖) พวกเจ4าวัชชีสักการะเคารพ นับถือ บูชาเจดีย(ของพวกเจ4าวัชชี ท้ังภายใน

ภายนอก และไม�ปล�อยให4ธรรมิกพลี ท่ีเคยให4ท่ีเคยกระทํา แก�เจดีย(เหล�านั้นเสื่อมทรามไปหรือ  
   (๗) ดูกรอานนท( เธอได4ยินมาอย�างไร พวกเจ4าวัชชีจัดแจงไว4ดีแล4วซ่ึงความอารักขา

ป�องกันคุ4มครองอันเปZนธรรมในพระอรหันต(ท้ังหลาย ด4วยต้ังใจว�า ไฉนหนอ พระอรหันต(ท่ียังมิได4มา 
พึงมาสู�แว�นแคว4นและท่ีมาแล4ว พึงอยู�เปZน ผาสุกในแว�นแคว4น ดังนี้หรือ” 

  พระอานนท(ทูลตอบไปตามลําดับว�า “ข4าพระองค(ได4ยินมาอย�างนั้น พระเจ4าข4า” 
พระพุทธเจ4าจึงสรุปเปZนข4อ ๆ ว�า “หากพวกเจ4าวัชชีปฏิบัติตามนี้หลักนี้ พึงหวังได4ซ่ึงความเจริญอย�าง
เดียวไม�มีเสื่อมเพียงนั้น จากนั้นพระผู4มีพระภาคเจ4าจึงรับสั่งกะวัสสการพราหมณ(อํามาตย(ผู4ใหญ�ใน
มคธรัฐว�า “ดูกรพราหมณ( สมัยหนึ่ง เราอยู�ท่ีสารันททเจดีย(เขตเมืองเวสาลีนี้ ณ ท่ีนั้นเราได4แสดงอปริ
หานิยธรรมท้ังเจ็ดนี้ แก�พวกเจ4าวัชชี ก็อปริหานิยธรรมท้ังเจ็ดนี้ จักต้ังอยู�ในพวกเจ4าวัชชีและพวกเจ4า
วัชชีจักสนใจในอปริหานิยธรรมท้ังเจ็ดนี้อยู�เพียงใดพราหมณ(พึงหวังได4ซ่ึงความเจริญอย�างเดียว ไม�มี
เสื่อมเพียงนั้น  

 หากว�าโดยสรุปในอปริหายนิธรรมได4แก� (๑) หม่ันประชุมกันเนืองนิตย( (๒) พร4อมเพรียง
กันประชุม พร4อมเพรียงกันเลิกประชุม พร4อมเพรียงกันทํากิจท่ีพึงทํา ข4อนี้แปลอีกอย�างหนึ่งว�า พร4อม
เพรียงกันลุกข้ึนป�องกันบ4านเมือง พร4อมเพรียงกันทํากิจท้ังหลาย (๓) ไม�บัญญัติสิ่งท่ีมิได4บัญญัติไว4 (อัน

                                                           

 ๖๙ ที.ม., ๑๐/๖๘/๗๙.   
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ขัดต�อหลักการเดิม) ไม�ล4มล4างสิ่งท่ีบัญญัติไว4 (ตามหลักการเดิม) ถือปฏิบัติม่ันตามวัชชีธรรม (หลักการ) 
ตามท่ีวางไว4เดิม (๔) ท�านเหล�าใดเปZนผู4ใหญ�ในชนชาววัชชี เคารพนับถือท�านเหล�านั้น เห็นถ4อยคําของ
ท�านว�าเปZนสิ่งอันควรรับฟ/ง (๕) บรรดากุลสตรีกุลกุมารีท้ังหลาย ให4อยู�ดีโดยมิถูกข�มเหง หรือฉุดคร�า
ขืนใจ (๖) เคารพสักการะบูชาเจดีย( (ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรีย(ต�าง ๆ) ของวัชชี 
(ประจําชาติ) ท้ังหลาย ท้ังภายในและภายนอก ไม�ปล�อยให4ธรรมิกพลีท่ีเคยให4เคยทําแก�เจดีย(เหล�านั้น
เสื่อมทรามไป (๗) จัดให4ความอารักขา คุ4มครอง ป�องกัน อันชอบธรรม แก�พระอรหันต(ท้ังหลาย (ใน
ท่ีนี้กินความกว4าง หมายถึง บรรพชิตผู4ดํารงธรรมเปZนหลักใจของประชาชนท่ัวไป) ต้ังใจว�าขอพระ
อรหันต(ท้ังหลายท่ียังมิได4มา พึงมาสู�แว�นแคว4น ท่ีมาแล4วพึงอยู�ในแว�นแคว4นโดยผาสุกปริหานิยธรรม
เจ็ดประการนี้ พระพุทธเจ4าตรัสแสดงแก�เจ4าวัชชีท้ังหลายผู4ปกครองรัฐโดยระบอบสามัคคีธรรมซ่ึงรัฐ
คู�อริยอมรับว�า เม่ือชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ จะเอาชนะด4วยการรบไม�ได4 นอกจากจะใช4การ
เกลี้ยกล�อมหรือยุแยงให4แตกสามัคคี การประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในกิจการบางอย�าง แม4จะเปZน
จุดเริ่มต4นท่ีดีตามหลักอปริหานิยธรรมคือธรรมอันไม�เปZนท่ีต้ังแห�งความเสื่อมเปZนไปเพ่ือความเจริญ
ถ�ายเดียว สําหรับหมู�ชนหรือผู4บริหารบ4านเมือง หากหม่ันประชุมกันเนืองนิตย( พร4อมเพรียงกันประชุม 
พร4อมเพรียงกันเลิกประชุม พร4อมเพรียงกันทํากิจท่ีพึงทํา ย�อมมีแต�ความเจริญ แต�มีข4อแม4ว�าในการ
ประชุมนั้นต4องรับฟ/งความคิดเห็นของบุคคลท่ีมีความเห็นแตกต�างด4วย หากต�างฝXายต�างมุ�งประชุมเพ่ือ
มุ�งหวังถึงผลประโยชน(ตนและหวังถึงการได4มาซ่ึงอํานาจ การประชุมนั้นก็วุ�นวายเพราะหาบทสรุปท่ี
ถูกต4องเหมาะสมไม�ได4 

 หลักอปริหานิยธรรมสําหรับฝXายศาสนจักร หรือฝXายภิกษุสงฆ(ท่ีตรัสสั่งสอนเหล�าภิกษุสงฆ(
ใน ๔ ข4อแรกนั้นเหมือนกับท่ีตรัสแก�เจ4าลิจฉวี มีแตกต�างกัน ๓ ข4อสุดท4าย ซ่ึงอปริหานิยธรรมสําหรับ
พระภิกษุนั้นมี ๖ นัย 

 อปริหานิยธรรม ๗ สําหรับพระภิกษุ นัยท่ี ๑ หม่ันประชุมกันเนือง ๆ ประชุมหรือเลิก
ประชุม และทํากิจของส�วนรวมอย�างพร4อมเพรียงกัน ไม�บัญญัติสิ่งท่ีมิได4บัญญัติ ไม�ถอนสิ่งท่ีได4บัญญัติ
ไว4แล4วยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีบัญญัติไว4 เคารพนับถือเชื่อฟ/งและให4เกียรติแก�ผู4เปZนประธาน 
ผู4บริหารหมู�คณะ และปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีบัญญัติไว4 ไม�ลุอํานาจแก�ความอยากท่ีเกิดข้ึน คือไม�ลุแก�
ตัณหาอันจะก�อให4เกิดภพใหม� ยินดีในความสงบ สันโดษ หมายถึง การยินดีในการอยู�ปXา ต้ังใจอยู�เสมอ
ว�า พระภิกษุสามเณรผู4มีศีลท่ียังไม�มาสู�อาวาสขอให4มา ท่ีมาแล4วขอให4อยู�ผาสุก 

 อปริหานิยธรรม ๗ สําหรับพระภิกษุ นัยท่ี ๒ ไม�เปZนผู4ชอบการงาน ไม�ยินดีแล4วในการงาน 
ไม�เปZนผู4ชอบการคุย ไม�ยินดีแล4วในการคุย ไม�เปZนผู4ชอบการนอนหลับ ไม�ยินดีแล4วในการนอนหลับ ไม�
เปZนผู4ชอบการคลุกคลีด4วยหมู�คณะ ไม�ยินดีแล4วในการคลุกคลีด4วยหมู�คณะ ไม�เปZนผู4มีความปรารถนา
ลามก ไม�ลุอํานาจแก�ความปรารถนาลามก เปZนผู4ไม�มีมิตรชั่ว สหายชั่ว หรือคบคนชั่ว ไม�ถึงความนอน
ใจในระหว�าง เพราะการบรรลุคุณวิเศษเพียงข้ันตํ่า 

 อปริหานิยธรรม ๗ สําหรับพระภิกษุ นัยท่ี ๓ เปZนผู4มีศรัทธา เปZนผู4มีใจประกอบด4วยหิริ 
เปZนผู4มีโอตัปปะ เปZนพหูสูต เปZนผู4ปรารถนาความเพียร เปZนผู4มีสติตั้งม่ัน เปZนผู4มีป/ญญา 

 อปริหานิยธรรม ๗ สําหรับพระภิกษุ นัยท่ี ๔ เจริญสติสัมโพชฌงค( เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค( 
เจริญวิริยสัมโพชฌงค(เจริญป�ติสัมโพชฌงค( เจริญป/สสัทธิสัมโพชฌงค( เจริญสมาธิสัมโพชฌงค( เจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค( 



 

๖๑ 
 

 อปริหานิยธรรม ๗ สําหรับพระภิกษุ นัยท่ี ๕ เจริญอนิจจสัญญา เจริญอนัตตสัญญา เจริญ
อสุภสัญญา เจริญอาทีนวสัญญา เจริญปหานสัญญา เจริญวิราคสัญญา เจริญนิโรธสัญญา 

 อปริหานิยธรรม ๗ สําหรับพระภิกษุ นัยท่ี ๖ เข4าไปต้ังกายกรรมประกอบด4วยเมตตาใน
เพ่ือนพรหมจรรย(ท้ังในท่ีลับและท่ีแจ4ง เข4าไปต้ังวจีกรรมประกอบด4วยเมตตาในเพ่ือนพรหมจรรย(ท้ังใน
ท่ีลับและท่ีแจ4ง เข4าไปต้ังมโนกรรมประกอบด4วยเมตตาในเพ่ือนพรหมจรรย(ท้ังในท่ีลับและท่ีแจ4ง 
แบ�งป/นลาภอันเปZนธรรมท่ีได4มาโดยธรรม แก�เพ่ือนพรหมจรรย( มีศีลเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย( ท้ัง
ในท่ีแจ4งและท่ีลับ มีทิฐิเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย( ท้ังในท่ีแจ4งและท่ีลับ๗๐ 

 สรุปจากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับหลัการบริหารแนวพุทธสามารถนําไปประยุกต(เข4ากับ
การบริหารจัดการแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีสําคัญได4 ๔ แนวทาง คือ  

 ๑. แนวทางท่ีใช4หลีกความพร4อมเพรียงกันท้ังการเตรียมความพร4อมในการบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีท�องเท่ียวก�อนมีการเป�ดให4เข4าท�องเท่ียวจริง 

 ๒. แนวทางการให4ยึดกฎกติกาของชาวคณะของสังคมและท4องถ่ิน ยึดหลักการตามข4อ
สัญญาของท4องถ่ินท่ีมีไว4 

 ๓. ยึดแนวทางให4มีสัมมาคารวะ อ�อนน4อมถ�อมตนต�อผู4ท่ีมีบุญคุณและให4เกียรติแก�ผู4ท่ีอยู�
ในท4องถ่ินหรือสังคม และผู4มาเยือนเพ่ือการท�องเท่ียว 

 ๔. ยึดแนวทางให4เคารพต�อสถานท่ีท่ีอันเปZนท่ีเคารพสักการะของคนในท4องถ่ิน เคารพปู
ชนียสถานต�าง ๆ ของท4องถ่ิน เช�น ศาสนสถาน อนุสาวรีย(ผู4ทําประโยชน(แก�ชาติและท4องถ่ิน รวมถึง
การเอาใจใส�ตอบแทนให4การอุปถัมภ(สถานท่ี 

 จากผลสรุปหลักการบริหารแนวพุทธตามหลักอปริยหานิยธรรม ๗ ผู4วิจัยสามารถทําการ
สรุปรวมหลักธรรมท่ีจะใช4ในการะบวนการวิจัยออกเปZนตัวแปรย�อยท้ังหมด ๔ ตัวแปรย�อยดังต�อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๖ องค(ประกอบของการปฏิบัติตามหลักอปริยหานิยธรรม 
 
 

                                                           

 ๗๐พระธรรมโกศาจารย( (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(มหา
จุฬาลงกรณ(ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน4า ๖๗. 

หลักอปริหานิยธรรม 

ด4านความพร4อมเพรียงกัน 

ด4านยึดกติกาของท4องถ่ิน 

ด4านการเคารพต�อสถานท่ี 

ด4านการมีสัมมาคารวะ 



 

๖๒ 
 

๒.๕ แผนยุทธศาสตรOการท!องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร(การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–

๒๕๖๔) แผนแม�บทการพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติซ่ึงปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจอยู�ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติเปZนแผนท่ีกําหนดกรอบแนวทางและทิศทางในการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวซ่ึงปรากฏแนวทางการพัฒนาดังนี้ ส�งเสริมความร�วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ4าน 
เพ่ือขยายโอกาส ด4านการค4า การลงทุน และการท�องเท่ียว รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพในการใช4ทรัพยากร
ร�วมกัน นําไปสู�การพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในภูมิภาคโดย ๑) ส�งเสริมให4
ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาความร�วมมือด4านการท�องเท่ียวกับประเทศในกลุ�มอาเซียน
และอินโดจีน โดยเฉพาะการสนับสนุนการดําเนินการด4านการตลาดร�วมกันเพ่ือพัฒนาศักยภาพด4าน
การท�องเท่ียวในภูมิภาค และการพัฒนาโครงข�ายโครงสร4างพ้ืนฐานระหว�างแหล�งท�องเท่ียว
ภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบ4านเพ่ือเสริมศักยภาพ ด4านการท�องเท่ียวระหว�างกัน ๒)  พัฒนา
ระบบโครงข�ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว�างกันให4เปZนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ท่ีสามารถสนับสนุนการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ เพ่ือนําไปสู�การใช4ประโยชน(ในทรัพยากรร�วมกัน
อย�างมีประสิทธิภาพและเสริมขีดความสามารถด4านการค4า การลงทุน และการท�องเท่ียวระหว�างไทย
กับประเทศเพ่ือนบ4าน ๓) ร�วมมือกับประเทศท่ีสามและ/หรือองค(กรระหว�างประเทศในการฟYxนฟูภาวะ 
เศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ4าน โดยการกระตุ4นธุรการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพ 
ส�งเสริมการค4าบริการท่ีมีศักยภาพเพ่ือสร4างงาน กระจายรายได4และหารายได4จากเงินตราต�างประเทศ 
พัฒนาการท�องเท่ียวท่ียั่งยืน เพ่ือเพ่ิมการจ4างงานและกระจายรายได4สู�ชุมชนโดย  

  ๑) พัฒนาคุณภาพแหล�งท�องเท่ียวให4สามารถรองรับการขยายตัวของนักท�องเท่ียวไทยและ
ต�างประเทศ โดยการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวเชิงกลุ�มพ้ืนท่ี พร4อมท้ังสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมการ
ท�องเท่ียวรูปแบบใหม�ท่ีสอดคล4องกับศักยภาพเชิงวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู�ในพ้ืนท่ี
และไม�ส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล4อม โดยคํานึงถึงขีดความสามารถของพ้ืนท่ีในการรองรับนักท�องเท่ียว 
เช�น การท�องเท่ียวเชิงนิเวศอย�างถูกวิธี การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี การท�องเท่ียวเชิง
เกษตร กิจกรรมการท�องเท่ียวเพ่ือการกีฬา สวนสุขภาพและสวนสนุก  

  ๒)  ปรับปรุงคุณภาพด4านด4านการบริการและผลิตภัณฑ(ท่ีเก่ียวเนื่องกับการท�องเท่ียวท้ัง
ทางตรงและทางอ4อมให4ได4มาตรฐานและเพียงพอ โดยให4ความสําคัญต�อการเพ่ิมและกวดขันมาตรฐาน
ด4านความปลอดภัยของนักท�องเท่ียว การแก4ไขป/ญหาการลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักท�องเท่ียว การ
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท�องเท่ียว โดยเฉพาะด4านการเดินทางเข4าออกประเทศ การ
เดินทางในประเทศ การให4บริการข4อมูลข�าวสารท่ีทันสมัย รวมท้ังพัฒนาบุคลากรทางการท�องเท่ียวให4
มีคุณภาพและปริมาณสอดคล4องกับกิจกรรมการท�องเท่ียวแต�ละประเภท  

  ๓)  ส�งเสริมบทบาทชุมชนและองค(กรชุมชนท4องถ่ิน ให4มีส�วนร�วมในการบริหารจัดการ
แหล�งท�องเท่ียวอย�างครบวงจร ท้ังการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว การบํารุงรักษา และการพัฒนาสิ่ง
อํานวยความสะดวกด4านการท�องเท่ียว โดยรณรงค(สร4างจิตสํานึกและเสริมสร4างความรู4 ความเข4าใจท่ี
ถูกต4องแก�ชุมชนและท4องถ่ินในการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน รวมท้ังสนับสนุนให4มีการพัฒนา
สินค4าหัตถกรรมพ้ืนบ4าน และบริการในท4องถ่ินท่ีเชื่อมโยงกับธุรกิจการท�องเท่ียว  



 

๖๓ 
 

 ๔) ให4ความสําคัญกับกลุ�มเป�าหมายนักท�องเท่ียวท่ีมีระยะพักนานและนักท�องเท่ียวท่ีมี
คุณภาพจากต�างประเทศ โดยเฉพาะนักท�องเท่ียวกลุ�มการประชุม การจัดนิทรรศการนานาชาติ เพ่ือ
เพ่ิมสัดส�วนของรายได4ต�อนักท�องเท่ียวและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช4ประโยชน(ทรัพยากรการ
ท�องเท่ียว โดยให4มีระบบบริหารจัดการเฉพาะข้ันมารับผิดชอบ รวมท้ังให4มีศูนย(ประชุมและศูนย(แสดง
สินค4านานาชาติในเมืองหลักท่ีมีศักยภาพข้ึนมารองรับ  

 ๕) ประชาสัมพันธ(และสร4างจิตสํานึกการท�องเท่ียวมีคุณภาพ เพ่ือส�งเสริมให4คนไทยเท่ียว
เมืองไทยมากข้ึน และเร�งรัดการกระจายตัวของนักท�องเท่ียวไปยังแหล�งท�องเท่ียวต�าง ๆ ท่ีได4รับการ
พัฒนาให4เชื่อมโยงกับแหล�งท�องเท่ียวหลักในพ้ืนท่ี เพ่ือการสร4างงานและกระจายรายได4ไปสู�ชุมชนและ
ท4องถ่ิน 

 พัฒนาธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ เพ่ือเปZนแหล�งสร4างและกระจายรายได4ใหม�ท่ีสําคัญ โดย
สนับสนุนบริการรักษาพยาบาลและส�งเสริมสุขภาพสําหรับชาวต�างประเทศพัฒนาคุณภาพบริการด4าน
การรักษาพยาบาลและส�งเสริมสุขภาพของไทยให4ทันสมัยโดยเฉพาะแพทย(แผนไทยและยาสมุนไพร 
โดยปรับปรุงกฎ ระเบียบ ให4สามารถรับรองมาตรฐานการข้ึนทะเบียนยาได4 สนับสนุนธุรกิจด4าน
ภัตตาคารและร4านอาหาร โดยให4มีมาตรการจูงใจเพ่ือกระตุ4นให4ผู4ประกอบการภัตตาคารและ
ร4านอาหารท้ังในประเทศและต�างประเทศหันมาควบคุมดูแลมาตรฐานและสุขอนามัยของตนเองให4
มากข้ึนเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู4บริโภคท้ังชาวไทยและชาวต�างประเทศ พร4อมท้ังส�งเสริมและ
ประชาสัมพันธ(การจัดงานเทศกาลอาหารไทยให4เปZนท่ีรู4จักอย�างแพร�หลายอย�างเปZนระบบและต�อเนื่อง 
ส�งเสริมบริการด4านการศึกษาของประเทศให4มีมาตรฐานเปZนท่ียอมรับรวมท้ังสนับสนุนการศึกษา
นานาชาติ และฝ�กอบรมวิชาชีพเฉพาะด4านสําหรับชาวต�างประเทศโดยปรับปรุงกฎระเบียบให4
เอ้ืออํานวยต�อการเดินทางเข4ามาศึกษาและฝ�กอบรมในประเทศ โดยเฉพาะหลักสูตรระยะสั้น และ
จัดระบบการศึกษาและฝ�กอบรมให4เปZนมาตรฐานสากลท่ีสามารถเชื่อมโยงและประสานกับ
สถาบันการศึกษาระหว�างประเทศ สําหรับเปZนทางเลือกสําหรับผู4ต4องการศึกษาต�อต�างประเทศ 
 ยุทธศาสตร(การท�องเท่ียวป� พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได4กําหนดวัตถุประสงค( วิสัยทัศน( 
เป�าหมาย ไว4ดังนี้ 

 เปyาประสงคO ขีดความสามารถนากรแข�งขันด4านการท�องเท่ียวของประเทศไทยเพ่ิมข้ึน
รายได4จากการท�องเท่ียวของประเทศเพ่ิมข้ึน โดยเน4นการพัฒนากิจกรรมท่ีสร4างมูลค�าและคุณค�าสร4าง
รายได4และกระจายรายได4โดยคํานึงถึงความสมดุลและยั่งยืน 

 วิสัยทัศนO ประเทศไทยเปZนแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการแข�งขัน
ด4านการท�องเท่ียวในระดับโลก สามารถสร4างรายได4และกระจายรายได4โดยคํานึงถึงความเปZนธรรม
สมดุลและยั่งยืน 

 เปyาหมายอันดับ ขีดความสามารถในการแข�งขันด4านการท�องเท่ียวของประเทศไทย
เพ่ิมข้ึนไม�น4อยกว�า ๕ อันดับ หรือเปZนลําดับ ๑-๗ ของทวีปเอเชีย ๑) อันดับขีดความสามารถด4าน
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข4องด4านการท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึนไม�น4อยกว�า ๕ อันดับ หรือเปZนอันดับ ๑-๗ ของทวีป
เอเชีย ๒) อันดับขีดความสามารถด4านสภาวะแวดล4อมและสิ่งอํานวยความสะดวกด4านการดําเนินธร
กิจเพ่ิมข้ึนไม�น4อยกว�า ๕ อันดับ หรือเปZนลําดับท่ี ๑-๗ ของทวีปเอเชีย ๓) อันดับขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย(ธรรมชาติและวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึนไม�น4อยกว�า ๕ อันดับ หรือเปZนอันดับท่ี ๑-๗ ของทวีป



 

๖๔ 
 

เอเชีย รายได4จากการท�องเท่ียวของประเทศเพ่ิมข้ึนไม�น4อยกว�าร4อยละ ๕ กลุ�มท�องเท่ียวได4รับการ
พัฒนา ๘ กลุ�มท�องเท่ียว 
 ยุทธศาสตร( เพ่ือให4บรรลุวิสัยทัศน( ภารกิจ วัตถุประสงค( และเป�าประสงค( ของแผนพัฒนา
การท�องเท่ียวแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ จึงได4กําหนดยุทธศาสตร(ออกเปZน ๔ ยุทธศาสตร( ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร(ท่ี ๑ การพัฒนาโครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการ
ท�องเท่ียว 

 ยุทธศาสตร(ท่ี ๒ การพัฒนาสินค4าและฟYxนฟูแหล�งท�องเท่ียวให4เกิดความยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร(ท่ี ๓ การพัฒนาสินค4า บริการและป/จจัยสนับสนุนการท�องเท่ียว 
 ยุทธศาสตร(ท่ี ๔ การส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และ

องค(กรปกครองส�วนท4องถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรการท�องเท่ียว 
 จากการทบทวนเอกสารแผนยุทธศาสตร(การพัฒนาการท�องเท่ียวผู4วิจัยสามารถสรุปให4เข4า
ประเด็นท่ีใช4ในการวิจัยได4ดังนี้ ด4านความเปZนจุดเด�นและดึงดูดจะมีความสอดคล4องกับยุทธศาสตร(ท่ี ๓
การพัฒนาสินค4า บริการและป/จจัยสนับสนุนการท�องเท่ียว ด4านความเปZนสถานท่ีพักผ�อนและ
เชื่อมโยงสอดคล4องกับยุทธศาสตร(ท่ี ๑ การพัฒนาโครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือ

การท�องเท่ียว  ด4านการสร4างประสบการณ(การท�องเท่ียวสอดคล4องกับยุทธศาสตร(ท่ี ๒ การพัฒนา
สินค4าและฟYxนฟูแหล�งท�องเท่ียวให4เกิดความยั่งยืน และสุดท4ายด4านการสร4างความประทับใจสอดคล4อง
กับยุทธศาสตร(ท่ี ๓ การพัฒนาสินค4า บริการและป/จจัยสนับสนุนการท�องเท่ียว จึงเปZนท่ีมาของตัวแปร
ท่ีใช4ในการวิจัยครั้งนี้ 
 
๒.๖ บริบทพ้ืนที่วิจัย 
 ในการศึกษาเรืองรูปแบบพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้ มีพ้ืนท่ีในการศึกษาท้ังหมด ๘ ตําบล ๖ อําเภอ โดยมีรายละเอียดข4อมูล
เชิงพ้ืนท่ีดังต�อไปนี้ 
 ๑) ตําบลเกาะเกิด๗๑  
  ประวัติความเปZนมา มีเรื่องเล�าต�อกันมาว�า แม�น้ําเจ4าพระยาได4ไหลผ�านพัดพาเอาดิน
ตะกอนมาทับถม กันเปZนเวลายาวนาน จนทําให4เกิดเกาะกลางแม�น้ําในบริเวณกว4าง เปZนท่ีต้ังของ
ตําบล จึงได4ตั้งชื่อตําบลว�า ตําบลเกาะเกิด 
  พ้ืนท่ี เปZนท่ีราบลุ�มแม�น้ําเจ4าพระยาไหลผ�าน 
  อาชีพ อาชีพหลัก ทําสวน / อาชีพเสริม รับจ4าง 
  สาธารณูปโภค จํานวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ�าใช4ในเขต อบต. ๔๓๔ ครัวเรือน จํานวนบ4านท่ีมี
โทรศัพท( ๘๐ หลังคาเรือน จํานวนประชากรท้ังสิ้น ๒,๑๓๑ คน  
  การเดินทาง เดินทางออกจาท่ีว�าการอําเภอบางปะอินข4ามเรือไปตามถนนลาดยางจาก
บ4านพลับไปทางถนนวงแหวนถึงท่ีทําการ อบต. ระยะทางประมาณ ๑๓ กม. 

                                                           

 ๗๑ ไทยตําบล ดอท คอม, ข�อมูลพ้ืนฐาน, [ออนไลน(], แหล�งท่ีมา: http://www.thaitambon.com/ 
tambon/140611 [๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑].  



 

๖๕ 
 

 ผลิตภัณฑ( สมุนไพรไทยอายุวัฒนะ, ขนมข4าวยาคู 
 เก่ียวกับการท�องเท่ียว ศูนย(ศิลปาชีพเกาะเกิด จัดต้ังข้ึนตามพระราชเสาวณีย(ของสมเด็จ
พระนางเจ4าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถเม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๐ โดยมีพระราชดําริให4
ก�อสร4างศูนย(ศิลปาชีพแห�งใหม�ข้ึนบนพ้ืนท่ีของตําบลเกาะเกิด เพ่ือส�งเสริมกิจกรรม ศิลปาชีพให4แก�
เกษตรกร ควบคู�ไปกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบด้ังเดิม ป/จจุบัน ศูนย(ศิลปาชีพเกาะเกิด มี
พ้ืนท่ีประมาณ ๒,๐๒๘ ไร� จัดสรรเนื้อท่ีออกเปZน ๔ ส�วนเพ่ือการดําเนินงานอย�างเปZนระบบ 
ประกอบด4วยพ้ืนท่ีทําเกษตรกรรม กลุ�มอาคารพิพิธภัณฑ( กลุ�มอาคารฝ�กงาน ท่ีพักอาศัยของสมาชิก 
ศิลปาชีพ และกลุ�มหมู�บ4านเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒) ตําบลไทรน4อย๗๒ 
 ประวัติความเปZนมา เทศบาลตําบลไทรน4อยต้ังอยู�ในเขตของอําเภอไทรน4อย ได4รับการ
เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลไทรน4อยเปZนเทศบาลตําบลไทรน4อย ตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปZนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ต้ังแต�วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 
เทศบาลตําบลไทรน4อยมีพ้ืนท่ี ๑.๒ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๒ หมู�บ4าน หมู�ท่ี ๑ ตําบลคลอง
ขวาง (บางส�วน) และหมู�ท่ี ๕ ตําบลไทรน4อย (บางส�วน) เทศบาลตําบลไทรน4อยต้ังอยู�บริเวณท่ีราบลุ�ม
ทางทิศตะวันตกของตําบลไทรน4อย โดยมีคลองพระพิมลราชา และคลองทวีวัฒนาไหลผ�าน 
 สภาพข4อมูลท่ัวไป เทศบาลตําบลไทรน4อย ต้ังอยู�ในเขตของอําเภอไทรน4อย ได4รับการ
เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลไทรน4อยเปZนเทศบาลตําบลไทรน4อย ตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปZนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ต้ังแต�วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 
เทศบาลตําบลไทรน4อย มีพ้ืนท่ี ๑.๒ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๒ หมู�บ4าน หมู�ท่ี ๑ ตําบลคลอง
ขวาง (บางส�วน) และหมู�ท่ี ๕ ตําบลไทรน4อย  (บางส�วน) เทศบาลตําบลไทรน4อยต้ังอยู�บริเวณ ท่ีราบ
ลุ�มทางทิศตะวันตกของตําบลไทรน4อย โดยมีคลองพระพิมลราชา และคลองทวีวัฒนาไหลผ�าน จํานวน
ประชากร ๒,๕๔๖ คน 
  ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตําบลไทรน4อย มีพ้ืนท่ีส�วนหนึ่งเปZนท่ีราบภาคกลางตอนล�าง
ในเขตลุ�มแม�น้ําเจ4าพระยา พ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเปZนท่ีราบลุ�ม มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
ประมาณ ๑-๒ เมตร ความต�างระดับมีน4อยประมาณ ๑-๕ เมตร 
  ลักษณะของชุมชน ลักษณะของการต้ังถ่ินฐานของชุมชนเทศบาลตําบลไทรน4อย เปZนการ
ต้ังถ่ินฐานตามเส4นทางของการคมนาคม คือคลองพระพิมลราชาและคลองทวีวัฒนา ในป/จจุบันการ 
คมนาคมทางน้ํามีบทบาทลดลง และการต้ังถ่ินฐานของชุมชนจึงเริ่มขยายตัวออกไป ตามเส4นทางของ
การคมนาคมทางบกท่ีสําคัญ คือ ถนนบางกรวย-ไทรน4อย  
 เก่ียวกับการท�องเท่ียว หมู�บ4านท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ(โฮมสเตย(ไทยน4อย เขาจันทร(โฮมสเตย(
ชุมชนหมู�บ4านเศรษฐกิจพอเพียง สวนสละ สวนอิทผาลัม พร4อมเยี่ยมชมกลุ�มเพาะเห็ดครบวงจร กลุ�ม
หัตถกรรมเพ่ือพัฒนาครอบครัว ชมไก�เถ่ือน ณ เขตอนุรักษ(พันธุ(ไก�เถ่ือน ศึกษาธรรมชาติและพรรณไม4
บนยอดเขาจันทร( ล�องเรืออ�างเก็บน้ําคลองปXาบอน กิจกรรมตกปลาอ�างเก็บน้ํา ชมพันธุ(ไม4หายากสวน
ลุงเม�น ชมวิถีชีวิตเงาะปXาซาไก  
                                                           

 ๗๒ เทศบาลตําบลไทรน4อย, ข�อมูลพ้ืนฐาน, [ออนไลน(], แหล�งท่ีมา: http://sainoi.go.th/public/ 
location/data/index/menu/24 [๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑].  



 

๖๖ 
 

  กิจกรรม 
   พักอาศัยในบ4านทรงไทย เรียนรู4วิถีชีวิตพ้ืนบ4านและทําอาหารกับเจ4าของบ4าน 
   ตักบาตรพระสงฆ(ในตอนเช4า 
   เรียนรู4การทําขนมไทย 
   ฝ�กและเรียนรู4การบรรจุภัณฑ(น้ําด่ืม 
   ฝ�กการทําดอกไม4จันทน(  

   ศึกษาและเรียนรู4การทํานา 
   ศึกษาและเรียนรู4การปลูกพืชผักการเกษตร 
   ศึกษาและเรียนรู4ด4านโบราณสถาน ศาสนา ประวัติศาสตร( ศิลปวัฒนธรรมท่ีวัดไทร
น4อย (โบสถ(หลวงพ�อใหญ�) 
   แลกเปลี่ยนเรียนรู4ทางภาษาซ่ึงกันและกันกับนักเรียนในโรงเรียนวัดไทรน4อย 
โรงเรียนบางบาล โรงเรียนวัดปราสาททอง 
   กิจกรรมนําเท่ียวบริเวณใกล4เคียงท่ีพักตามแหล�งเท่ียวธรรมชาติและโบราณสถาน 
   ล�องเรือชมธรรมชาติ 
   ข้ึนรถชมธรรมชาติและไหว4พระศักด์ิสิทธิ์ 
  ๓) ตําบลท�าช4าง๗๓ 
 ประวัติความเปZนมา หมู�บ4านต4นโพธิ์, ไผ�หลวง รกรากพ้ืนฐานเดิมเปZนชาวเวียงจันทร( 
อพยพมาในรัชกาลท่ี ๒ โดยการนําของนายเท�า มาพบภูมิประเทศ เหมาะแก�การประกอบอาชีพ
เพราะพ้ืนท่ีมีหนองน้ํา และต4นไผ�มาก ซ่ึงเดิมใช4ในการประกอบอาชีพ จึงได4ตั้งรกรากบริเวณนั้น 
  พ้ืนท่ี ตําบลท�าช4าง อําเภอนครหลวง อยู�ทางทิศเหนือของอําเภอ ห�างจากท่ีว�าการอําเภอ 
๙ กิโลเมตร สภาพพ้ืนท่ีเปZนท่ีราบลุ�ม มีแม�น้ําปXาสักไหลผ�าน 
  อาชีพ อาชีพหลัก มีด/อาชีพเสริม ทํานา ค4าขาย รับจ4าง 
  สาธารณูปโภค ตําบลท�าช4างมีจํานวน ๘ หมู�บ4าน มีไฟฟ�าและน้ําประปาใช4ครบทุก
ครัวเรือน โทรศัพท(สาธารณะ จํานวน ๒ แห�ง จํานวนประชากร ๔,๕๕๖ คน 
 ผลิตภัณฑ( มีดอรัญญิก, เคียว 
 เก่ียวกับแหล�งท�องเท่ียว สินค4าโอทอป ๑) ผลิตภัณฑ(/ภูมิป/ญญาบ4านไผ�หนอง บ4านต4นโพธิ์ 
บ4านกุฎีกรุ และบ4านสามไถ เปZนถ่ินผลิตหัตถกรรมท่ีลือชื่อกันมาเปZนเวลานานนับชั่วอายุคน นั่นคือ "มี
อรัญญิก" ในอนาคตชาวบ4านท�าช4างจะมีมีด และเครื่องมือเครื่องใช4ท่ีทําด4วยเหล็กเนื้อดี ขายท่ีบ4าน
อรัญญิก อ.ท�าเรือ เพราะเปZนชุมชนท่ีใหญ�กว�า และยังเปZนโรงบ�อน คนท่ัวไปจึงเรียกมีอรัญญิก ๒) 
ผลิตภัณฑ(/ภูมิป/ญญากลุ�มโพธิ์ทอง จัดต้ังกลุ�มเม่ือ ป� พ.ศ. ๒๕๔๓ ช�างตีเหล็กของหมู�บ4านอรัญญิก มี
ชื่อเสียงด4านการทําอาวุธในสงคราม ต�อมาได4พัฒนาผลิตภัณฑ(จากการทําอาวุธ มาเปZนการผลิต
เครื่องใช4บนโต©ะอาหาร โดยมีสแตนเลสเปZนวัตถุดิบ   
 
 
                                                           

 ๗๓ ไทยตําบล ดอท คอม, ข�อมูลพ้ืนฐาน, [ออนไลน(], แหล�งท่ีมา: http://www.thaitambon.com/ 
tambon/140302 [๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑]. 



 

๖๗ 
 

 ๔) ตําบลคลองจิก๗๔ 
 ประวัติความเปZนมา ตําบลคลองจิกในสมัยก�อน ชาวบ4านต้ังถ่ินฐานบ4านเรือน บริเวณริม
คลอง ซ่ึงบริเวณลําคลองต�าง ๆ จะมีต4นไม4ชนิดหนึ่งข้ึนอยู�สองฝ/¥ง ชาวบ4านเรียกต4นไม4ชนิดนี้ว�า “ต4น
จิก” จึงเรียกชุมชนบริเวณนี้ว�า “ชาวบ4านคลองจิก” มีหมู�บ4านจํานวน ๘ หมู� คือ หมู�ท่ี ๑ บ4านคลอง
จิก, หมู�ท่ี ๒ บ4านลาว, หมู�ท่ี ๓ บ4านคลองทราย, หมู�ท่ี ๔ บ4านคลองทราย, หมู�ท่ี ๕ บ4านคลองทราย, 
หมู�ท่ี ๖ บ4านคลองหลุม, หมู�ท่ี ๗ บ4านคลองหลุม และ หมู�ท่ี ๘ บ4านเสาวังคา 
  พ้ืนท่ี มีภูมิประเทศ เปZนท่ีราบลุ�ม มีน้ําท�วมทุกป� พ้ืนท่ีเปZนเกษตรกรรม มีแหล�งน้ํา
ธรรมชาติ 
  อาชีพ อาชีพหลัก ทํานา 
  สาธารณูปโภค จํานวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ�าใช4ในเขต อบต. ๓,๔๕๕ ครัวเรือน จํานวนบ4านท่ี
มีโทรศัพท( ๒,๐๕๔ หลังคาเรือน คิดเปZนร4อยละ ๖๐.๐๐ ของจํานวนหลังคาเรือน จํานวนประชากร 
๗,๗๒๙ คน 
 การเดินทาง การเดินทางเข4าสู�ตําบลหนองจิก จากกรุงเทพฯ สามารถให4เส4นทางถนนสาย
เอเชีย กรุงเทพฯ-อยุธยา ถึงประตูน้ําพระอินทร( ให4ชิดซ4ายจนถึงสะพานวงแหวน ข4ามลงมาท่ีทางหลวง
แผ�นดินหมายเลข ๓๒ ชิดซ4ายเลี้ยวเจ4าถนนทางหลวงแผ�นดินหมายเลข ๓๐๘ (ถนนอุดมสรยุทธ) 
ประมาณ ๑ กิโลเมตร ก็เข4าสู�เขตตําบลคลองจิก 
  ผลิตภัณฑ( คอนโดปลา, พิมเสนน้ํา, ขิงดองสามรส 
 ๕) ตําบลบ4านป�อม๗๕ 
   ประวัติความเปZนมา ตําบลบ4านป�อม มีมาต้ังแต�สมัยกรุงศรีอยุธยา ต้ังอยู�ริมแม�น้ํา
เจ4าพระยาตรงท่ีป�อมจําปาพล ป�อมนี้สร4างข้ึนในสมัยสมเด็จพระเจ4า จักรพรรด์ิ เปZนป�อมนอกพระนคร
ด4านตะวันตกอยู�เหนือวัดท�าการ4องข้ึนไปทางปากวัดภูเขาทอง และวัดท่ีต้ังอยู�บริเวณป�อม ชื่อวัดป�อม 
มี ๒ วัด คือวัดป�อมใหญ�ป/จจุบันมีการบูรณะแล4ว และวัดป�อมน4อย ป/จจุบันเปZนวัดร4างอยู�ในบริเวณ
ท่ีต้ังวัดท�าการ4อง เปZนสถานท่ีต้ังค�ายของพม�า ป� ๒๓๐๙ ตามคําบอกเล�าของคนกรุงเก�าว�า เม่ือมัง
มหานรธายกทัพมาถึงกรุงศรีอยุธยาได4มาต้ังค�ายล4อมกรุงรวมท้ังตําบลบ4านป�อมด4วย และจากการท่ีมี
ป�อมดังกล�าว สถานท่ีแห�งนี้จึงได4ตั้งชื่อว�า “บ4านป�อม” 
  พ้ืนท่ี ต้ังอยู�ทางทิศใต4ของอําเภอพระนครศรีอยุธยา ห�างจากอําเภอ ๕ กิโลเมตร 
  อาชีพ อาชีพหลัก ทํานา/อาชีพเสริม ถักเปลยวน เครื่องจักสาน เต4าเจี้ยวบรรจุขวด 
  สาธารณูปโภค มีไฟฟ�า ประปา โทรศัพท( และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ จํานวน
ประชากร ๖,๗๕๘ คน  
 การเดินทาง ทางรถยนต( ทางเรือ 
  ผลิตภัณฑ( เปลยวน, ซออู4 

                                                           

 ๗๔ ไทยตําบล ดอท คอม, ข�อมูลพ้ืนฐาน, [ออนไลน(], แหล�งท่ีมา: http://www.thaitambon.com/ 
tambon/140606 [๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑]. 
 ๗๕ ไทยตําบล ดอท คอม, ข�อมูลพ้ืนฐาน, [ออนไลน(], แหล�งท่ีมา: http://www.thaitambon.com/ 
tambon/140120 [๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑]. 



 

๖๘ 
 

 เก่ียวกับการท�องเท่ียว ๑) วัดไชยวัฒนาราม หรือ วัดชัยวัฒนาราม เปZนวัดเก�าแก�สมัย
อยุธยาตอนปลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้ังอยู�ท่ีตําบลบ4านป�อม อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณริมฝ/¥งแม�น้ําเจ4าพระยา ทางฝ/¥งตะวันตกนอกเกาะเมือง วัดไชยวัฒนา
รามเปZนวัดสร4างข้ึนในสมัยพระเจ4าปราสาททอง ๒) วัดท�าการ4อง เปZนวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สร4างข้ึนก�อนป� พ.ศ. ๒๐๙๒ ประมาณ ๔๕๐ ป� เศษมาแล4ว ไม�ปรากฏหลักฐานว�าใครเปZนผู4สร4างและ
สร4างในป�ใด สันนิษฐานว�าคงเปZนวัดท่ีราษฎรสร4าง เพราะไม�ปรากฏรายชื่อพระอารามหลวงสมัย
อยุธยา ตามบันทึกพระราชพงศาวดาร วัดท�าการ4องมีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร(ของกรุงศรี
อยุธยามากมาย  
 ๖) ตําบลปากจั่น๗๖ 
 ประวัติความเปZนมา ตําบลปากจั่น เดิมเปZนชุมชนต้ังอยู�ริมแม�น้ําปXาสัก ประชาชนมีอาชีพ
จับสัตว(น้ําโดยใช4เครื่องมือท่ีเรียกว�า "จั่น" จึงเรียกว�าบ4านปากจั่น ต�อมาชุมชนขยายข้ึนและยกฐานะ
เปZนตําบล เม่ือ พ.ศ. ๒๔๖๒ โดยรวมชุมชนใกล4เคียงเข4าด4วยกัน ชื่อว�า ตําบลปากจั่น 
  พ้ืนท่ี เปZนท่ีราบลุ�ม มีแม�น้ําปXาสักไหลผ�าน พ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ ๖,๗๐๔ ไร� 
  อาชีพหลัก ทํานา/อาชีพเสริม รับจ4าง 
  สาธารณูปโภค จํานวนบ4านท่ีมีโทรศัพท( ๒๔๐ หลังคาเรือน จํานวนประชากร ๓,๓๑๐ คน 
 การเดินทาง จากกรุงเทพฯ มาตามถนนสานเอเซียถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ�าน
อําเภอบางปะอิน อําเภออุทัย แยกเข4าอําเภอนครหลวงตรงบริเวณตําบลบ�อโพง (ลอดใต4สะพานบ�อ
โพง) ไปตามทางหลวงท4องถ่ิน ประมาณ ๘ กิโลเมตร เข4าสู�ตําบลปากจั่น 
 ผลิตภัณฑ( ข4าวสาร 
 เก่ียวกับการท�องเท่ียววัดละมุด ต้ังอยู�เลขท่ี ๑๓๘ บ4านละมุด หมู�ท่ี ๒ ตําบลปากจั่น 
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดคณะสงฆ(มหานิกาย มีท่ีดินต้ังวัดเนื้อท่ี ๓๑ ไร� สร4าง
ข้ึนเปZนวัดต้ังแต�สมัยอยุธยา ประมาณป� พ.ศ.๒๑๐๐ ได4รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ต้ังแต�ป� พ.ศ.
๒๑๑๐ วัดนี้เคยเปZนท่ีพํานักของเจ4าละมุดขณะประชวน ครั้นหายแล4วจึงได4สร4างวัดข้ึน เปZนเวลานาน
กว�า ๒๐๐ ป� มาแล4ว 
 ๗) ตําบลหนองน้ําใหญ�๗๗ 
 ประวัติความเปZนมา พ้ืนท่ีของตําบลเปZนท่ีราบลุ�ม เม่ือมีฝนตกลงมามากทําให4เกิดน้ําขัง
เปZนแอ�ง มีสัตว(เลี้ยงลงไปกิน เล�นน้ํา เช�น วัว ควาย ต�อมาได4เกิดเปZนหนองน้ําขนาดใหญ�ข้ึนมา และใน
ตําบลนี้ในอดีตมีสาว ๆ และผู4สูงอายุท่ีเปZนผู4หญิงอาศัยอยู�มาก สมัยก�อนนุ�งผ4ากระโจมอก จึงทําให4
เรียกชื่อบ4านว�า "หมู�บ4านหนองนมใหญ�" เปZนชื่อท่ีไม�สุภาพ ก็เลยเรียกชื่อในต�อมาว�า "บ4านหนองน้ํา
ใหญ�" เพราะมีลําคลองท่ีมีน้ําไหลผ�านตลอดป� 

                                                           

 ๗๖ ไทยตําบล ดอท คอม, ข�อมูลพ้ืนฐาน, [ออนไลน(], แหล�งท่ีมา: http://www.thaitambon.com/ 
tambon/140325 [๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑]. 
 ๗๗ ไทยตําบล ดอท คอม, ข�อมูลพ้ืนฐาน, [ออนไลน(], แหล�งท่ีมา: http://www.thaitambon.com/ 
tambon/140813 [๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑]. 
  



 

๖๙ 
 

  พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีส�วนใหญ�เปZนดินเหนียวหรือดินร�วนเหนียว ท่ีราบลุ�ม โดยมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 
๒๐.๑๘๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๒,๖๑๕ ไร� จํานวนประชากร ๖,๐๘๐ คน 
  อาชีพ อาชีพหลัก ทํานา/อาชีพเสริม ทําพวงหรีดผ4า 
  สาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปโภคครบถ4วน 
 การเดินทาง จากกรุงเทพฯ สามารถใช4เส4นทางสายเอเชีย พอถึงอยุธยา โดยใช4เส4นทาง
หลักของอยุธยาตรงมาถึงศาลากลางจังหวัดหลังเก�า เลี้ยวซ4ายตรงมาถึงทางแยกโรงพยาบาลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาตรงไปถึงสะพานวัดกษัตริย(ตราวรวิหาร ตรงไปถึงสี่แยกวรเชษฐ( เลี้ยวขวาถึงทาบ
แยกเข4าอําเภอบางบาลตรงไปจนถึงอําเภอผักไห� ผ�านตลาดอําเภอ ผักไห�ไปทางตําบลอมฤต ถึง
สะพานข4าคลองชลประทานเลี้ยวซ4ายตรงไปจนถึงตลาดลาดชะโด 
  ผลิตภัณฑ( พวงหรีดผ4า, ถ่ัวอัด 
 เก่ียวกับการท�องเท่ียว  ๑) ตลาดลาดชะโดก�อต้ังมาเปZนเวลานับ ๑๐๐ ป� โดยพัฒนามา
จากตลาดน้ํา ท่ีชุมชนชาวจีนได4มาสร4างเรือนแพทรงไทย ค4าขายเรียงรายอยู�สองฝ/¥งคลอง คนใน
ท4องถ่ินท้ังชุมชนใกล4เคียง ก็จะพายเรือออกมาจับจ�ายสินค4ากัน ต�อมาได4ใช4พ้ืนท่ีริมน้ํา ณ ป/จจุบัน ซ่ึง
เปZนของวัดลาดชะโดสร4างเปZนตลาดไม4 ยกพ้ืนสูงพ4นน้ําทําการค4าขาย แล4วได4ค�อยๆ ขยายตัวและ
พัฒนาตามลําดับ จนเพ่ิมข้ึนเปZนจํานวนนับร4อยคูหาในอดีตตลาดลาดชะโด มีความเฟY¥องฟูเปZนอย�าง
มาก เปZนศูนย(กลางการค4าขายของทางน้ํา คึกคักไปด4วยผู4คนท่ีมาทําการค4าขายระหว�างกัน ในตลาด
นอกจากร4านค4าท่ีจํานวนสรรพสินค4ามากมายแล4ว ยังมีร4านของทอง ร4านขายยาจีน ร4านถ�ายรูป 
โรงหนัง-ละคร โรงสีข4าว เปZนต4น ๒) วัดย�านอ�างทอง (จุฬาโลก) ต้ังอยู�ท่ีบ4านย�านอ�างทอง หมู�ท่ี ๖ ต.
บ4านใหญ� เปZนวัดเก�าแก� มีโบสถ(เก�าแก� มีสถาป/ตยกรรมท่ีสวยงาม และมีวัตถุมงคลล้ําค�า ฝาผนังวิหาร
ลายเขียนภาพจิตรกรรม บานประตูและหน4าต�างแกะสลักเปZนรูปเทพและยักษ( โบราณวัตถุมี 
ธรรมาสน( ตู4พระไตรป�ฎก รูปป/xน สําหรับเจดีย(มี ๔ องค( ล4อมรอบวิหาร สิ่งสําคัญของวัดท่ีกรม
ศิลปากรได4ข้ึนทะเบียนโบราณสถานก็คือ อุโบสถและมณฑปยอดปรางค( วัดย�านอ�างทองสร4างข้ึนเปZน
วัดนับต้ังแต�เม่ือใดนั้น ไม�มีหลักฐานแน�ชัด แต�ได4มีการปรับปรุงพัฒนาข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี ๓ จึงถือเอา
ประมาณ พ.ศ. ๒๓๖๗ ซ่ึงรัชกาลท่ี ๔ เม่ือครั้งยังผนวชอยู�ได4มาเทศน(ในงานฉลองนี้ด4วย พร4อมกับการ
ฉลองก็ได4ใช4นามว�า "วัดจุฬาโลก" ให4สอดคล4องกับวัดของสหาย คือ "วัดโมลีโลก" เดินทางไปสะดวกท้ัง
ทางบกและทางน้ํา ทางบกมีถนนลาดยางถึงวัด 
 ๘) ตําบลบ4านโพธิ์๗๘ 
 ประวัติความเปZนมา เนื่องจาก วัดโพธิ์ เดิมต้ังอยู�ท่ี หมู� ๑ ตําบลบ4านโพธิ์ แต�ป/จจุบันนี้ วัด
โพธิ์ ได4ย4าย ไปอยู�ท่ี หมู�ท่ี ๔ ตําบลบ4านแพน ดังนั้น ตําบลบ4านโพธิ์ จึงใช4ชื่อวัดโพธิ์ เปZนชื่อตําบล บ4าน
โพธิ์ ตราบเท�าทุกวันนี้ ป/จจุบันได4ยกฐานะเปZนองค(การบริหารส�วนตําบลบ4านโพธิ์ ประกอบด4วย ๑๒ 
หมู�บ4าน 
  พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีส�วนใหญ�เปZนท่ีราบลุ�มน้ําท�วมถึงและติดกับแม�น้ําลําคลองต�าง ๆ ได4แก� แม�น้ํา
น4อย แม�น้ําปลายนา คลองต4นตาล คลองรางจระเข4 คลองแวะ คลองหัวโพธิ์ คลองหัวไร�แตง มีพ้ืนท่ี
ประมาณ ๔,๙๖๖ ไร� 
                                                           

 ๗๘ ไทยตําบล ดอท คอม, ข�อมูลพ้ืนฐาน, [ออนไลน(], แหล�งท่ีมา: http://www.thaitambon.com/ 
tambon/141208 [๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑]. 
 



 

๗๐ 
 

  อาชีพ อาชีพหลัก ทํานา ทําสวน/อาชีพเสริม รับจ4าง 
 สาธารณูปโภค ไฟฟ�า ในเขตองค(การบริหารส�วนตําบล มีไฟฟ�าใช4ทุกหมู�บ4าน ประปาใน
เขตองค(การบริหารส�วนตําบล มีประปาหมู�บ4านจํานวน ๑๐ แห�ง โทรศัพท( ในเขตองค(การบริหารส�วน
ตําบล มีโทรศัพท(ใช4เกือบทุกหมู�บ4าน จํานวนประชากร ๓,๐๘๐ คน 
 การเดินทาง การเดินทางไปตําบลมี ๑ เส4นทาง ซ่ึงสะดวกและรวดเร็ว มีรถโดยสารประจํา
หน�วยงาน และมีรถจักรยานยนต(รับจ4างไปตําบล ระยะทางจากอําเภอเสนาไปตําบลบ4านโพธิ์ประมาณ 
๓ กิโลเมตรห�างจากจังหวัด ฯ ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร 
 ผลิตภัณฑ( แหล�งท�องเท่ียววังมัจฉา วัดรางจระเข4 
 เก่ียวกับการท�องเท่ียว ๑) วังมัจฉา วัดรางจระเข4 หมู�ท่ี ๑๐ ตําบลบ4านโพธิ์ อําเภอเสนอ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดรางจระเข4สร4างข้ึนเม่ือประมาณ ป� พ.ศ. ๒๒๙๐ สมัยอยุธยา บริเวณท่ีต้ัง
วัดมีลําคลอง แต�เดิมมีจระเข4มาอาศัยวางไข� และออกลูกจํานวนมาก ชาวบ4านจึงเรียกว�า คลองราง
จระเข4 เม่ือได4จัดสร4างวัดข้ึนมากก็เรียกนามวัดว�า “วัดรางจระเข4” ตามไปด4วย ตราบเท�าทุกวันนี้ ๒) 
พิพิธภัณฑ(พ้ืนบ4านวัดโพธิ์เปZนแหล�งรวบรวมวัตถุโบราณ ซ่ึงแสดงถึงวิถีชีวิตชาวบ4านในท4องถ่ิน รวมท้ัง
ศิลปวัตถุทางพุทธศาสนา อาทิเช�น พระพุทธรูปสมัยอู�ทอง สมัยอยุธยา และรัตนโกิสินทร(  
  
๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
 ๒.๗.๑ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการท!องเท่ียวชุมชน 
 การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข4องในครั้งนี้เปZนการศึกษางานวิจัยด4านการจัดการท�องเท่ียว
ชุมชน ซ่ึงผู4วิจัยทบทวนจากงานวิจัยต�าง ๆ ท่ีได4ทําการวิจัยผ�านมาแล4ว โดยมีงานวิจัยท่ีศึกษาดังนี้ 

 ปzยะปาน ผู�มีทรัพยO๗๙ ได4ศึกษาเรื่องการศึกษาศักยภาพและมูลค�าผลิตภัณฑ(การท�องเท่ียว
ต�อการสร4างรายได4ในกลุ�มจังหวัดภาคใต4 เปZนการประเมินศักยภาพทางทรัพยากรท�องเท่ียวศักยภาพ
การท�องเท่ียวและการประเมินมูลค�าทางเศรษฐกิจของเส4นทางการท�องเท่ียวเดิมโดยผู4วิจัยเลือกกลุ�ม
ตัวอย�างในการเก็บรวบรวมข4อมูลจาก ๗ จังหวัดผลการศึกษาพบว�า ท้ัง ๗ จังหวัดมีทรัพยากรทางการ
ท�องเท่ียวท่ีสวยงามมีวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ท้ังวัฒนธรรมท4องถ่ินภาคใต4 วัฒนธรรมจีน วัฒนธรรม
อิสลาม สามารถเชื่อมโยงเส4นทางคมนาคมและท�องเท่ียวท้ังเส4นทางสนามบินนานาชาติของจังหวัดใน
กลุ�มภาคใต4ฝ/¥งอันดามันและทางบกไปสู�ภูมิภาคต�าง ๆ ได4อย�างสะดวก ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายใน
การพัฒนาการท�องเท่ียวโดยต้ังเป�าหมายการสร4างรายได4ด4านการท�องเท่ียวในป� พ.ศ. ๒๕๕๘ ให4ถึง
ระดับ ๒ ล4านล4านบาท โดยเฉพาะพ้ืนท่ีการท�องเท่ียวฝ/¥งอันดามันเปZนพ้ืนท่ีสําคัญท่ีทางรัฐบาลต4องการ
ส�งเสริม นอกจากนี้การเข4าสู�ประชาคมอาเซียนจะช�วยสนับสนุนให4ธุรกิจเก่ียวกับการท�องเท่ียวมีรายได4
เพ่ิมข้ึนจากนักท�องเท่ียวต�างชาติท่ีจะเดินทางมาท�องเท่ียวในประเทศไทย ข4อพึงระวังและต4องปรับปรุง
แก4ไขก็คือการไม�มีโปรแกรมการท�องเท่ียวท่ีพัฒนาข้ึนโดยคนท4องถ่ินซ่ึงเปZนผลมาจากการขาดแคลน
มัคคุเทศก(ท4องถ่ินบุคลากรทางการท�องเท่ียวขาดความรู4ในด4านภาษา รัฐยังขาดการพัฒนาโครงสร4าง
พ้ืนฐานเพ่ือรองรับนักท�องเท่ียว ถึงแม4การท�องเท่ียวจะขยายตัวสูงแต�ภาครัฐมิได4พัฒนาโครงสร4าง
พ้ืนฐานท่ีจําเปZนมารองรับเช�น การไม�มีป�ายบอกทางแหล�งท�องเท่ียว ป�ายจราจร ป�ายจํากัดความเร็ว 
                                                           

 ๗๙ ป�ยะปาน ผู4มีทรัพย(, “การศึกษาศักยภาพและมูลค�าผลิตภัณฑ(การท�องเท่ียวต�อการสร4างรายได4ใน
กลุ�มจังหวัดภาคใต4”, รายงานการวิจัย, (คณะวิทยาการจัดการ: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ(, ๒๕๕๖), หน4า ๑. 



 

๗๑ 
 

รวมท้ังการไม�มีเส4นทางทางถนนท่ีเข4าถึงในบางแหล�งท�องเท่ียว ความรู4ด4านการท�องเท่ียวและบริการ
ด4านต�าง ๆ จึงควรมีการเตรียมบุคลากรเพ่ือรองรับนักท�องเท่ียวอันเนื่องมาจากการเข4าสู�ประชาคม
อาเซียน ป/ญหาอีกประการหนึ่งท่ีรัฐบาลควรต4องรีบเข4าไปดําเนินการแก4ไขก็คือการท่ีผู4ประกอบการ
ต�างชาติเข4ามาครอบงําเปZนเจ4าของธุรกิจท�องเท่ียวโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตโดยมีชาวรัสเซีย เกาหลี 
ธุรกิจเกือบท้ังหมดจึงเปZนของคนต�างชาติรวมถึงการใช4ชื่อคนไทยเข4าครอบครองท่ีดิน 

 ดวงพร อ!อนหวาน๘๐ ได4ศึกษาเรื่องแผนงานการสร4างความเข4มแข็งให4ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง
กรณีศึกษาอาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม� จากผลการศึกษาพบว�า อําเภอกัลยาณิวัฒนาเปZน
พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพเปZนแหล�งท�องเท่ียวเชิงนิเวศสามารถดึงดูดนักท�องเท่ียวประเภทชอบสิ่งแวดล4อม
ธรรมชาติเพ่ือเรียนรู4แหล�งธรรมชาติใหม� ๆ ท่ียังมีความอุดมสมบูรณ(ของแหล�งธรรมชาติพ้ืนท่ีส�วนใหญ�
เปZนพ้ืนท่ีภูเขาท่ีมีลักษณะสลับซับซ4อนทัศนียภาพสวยงามสภาพปXาท่ัวไปเปZนปXาสนสองใบและสนสาม
ใบเปZนผืนปXาสนท่ีมีขนาดใหญ�ท่ีสุดในประเทศไทยและใหญ�ท่ีสุดในตะวันออกเฉียงใต4สภาพอากาศเย็น
สบายตลอดท้ังป�และมีแหล�งน้ําท่ีสําคัญเช�น ห4วยฮ4อม ห4วยแจ�มหลวง ห4วยแม�ละอุป มีน้ําตกตาม
ธรรมชาติท่ีสวยงามหลายแห�งเช�นน้ําตกตะลอโปะโกระน้ําตกโปXงสะแยงด4านประชากรก็พบว�า
ประชากรเปZนชาวไทยภูเขา ๓ ชนเผ�าคือชนเผ�าปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) ม4ง และเผ�าลีซูปกาเกอะญอ 
เปZนชนเผ�าท่ีใหญ�ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดนับถือศาสนาพุทธ คริสต( และนับถือผีมีวัดประจําอําเภออยู�
หนึ่งแห�งท่ีสําคัญคือวัดจันทร( และมีอาศรมกระจายในพ้ืนท่ีครอบคลุมเกือบท้ังอําเภอ จํานวน ๑๒ 
อาศรม บางอาศรมยกฐานะเปZนวัดเรียบร4อยแล4วจากข4อมูลเชิงคุณภาพพบว�า ชาวบ4านมีความเข4าใจ
เรื่องการท�องเท่ียวโดยชุมชนเข4าใจว�าการท�องเท่ียวกําลังจะเข4ามาในพ้ืนท่ีแต�ชาวบ4านยังขาดความ
ม่ันใจและไม�รู4จะเริ่มต4นอย�างไรในการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน แม4ว�าท่ีผ�านมาชาวบ4านจะได4รับการ
ฝ�กอบรมในเรื่องการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ(การเปZนมัคคุเทศก(ท4องถ่ินและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการท�องเท่ียว 
แต�การจัดฝ�กอบรมเหล�านั้นให4กับชุมชนไม�ได4มีการศึกษาความต4องการของชุมชนหรือประเมินความรู4
ความต4องการของชุมชนก�อน หลักสูตรท่ีจัดให4จึงไม�ได4แก4ป/ญหาหรือตอบสนองความต4องการหรือ
ความจําเปZนพ้ืนฐานในการจัดการท�องเท่ียวให4กับชุมชน อีกท้ังการจัดการอบรมไม�มีความต�อเนื่องให4
เกิดประโยชน(จริง ๆ รวมถึงยังไม�ได4มีการติดตามและประเมินผลการฝ�กอบรมทําให4ชุมชนยังขาด
ความรู4ในการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนและไม�สามารถสร4างกลุ�มข้ึนมาเองได4 ชุมชนยังต4องการการ
สนับสนุนจากหน�วยงานต�าง ๆ เพ่ือจัดต้ังกลุ�มข้ึนมาบริหารจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน 

 ประภาศรี ศรีประดิษฐO๘๑ ได4ศึกษาเรื่องการศึกษาศักยภาพและมูลค�าของผลิตภัณฑ(การ
ท�องเท่ียวต�อการสร4างรายได4ของจังหวัดอุตรดิตถ(แพร�และน�านในเขตภาคเหนือ จากผลการศึกษา
พบว�า การศึกษาด4านอุปทานและศักยภาพของแหล�งท�องเท่ียวโดยกําหนดกรอบสําหรับการตรวจสอบ
มาตรฐานคุณภาพไว4 ๖ มิติได4แก� ลักษณะทางกายภาพแหล�งท�องเท่ียว ปริมาณของกิจกรรมหรือการ

                                                           

 ๘๐ ดวงพร อ�อนหวาน, “แผนงานการสร4างความเข4มแข็งให4ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงกรณีศึกษาอําเภอกัลยาณิ
วัฒนา จังหวัดเชียงใหม�”, รายงานการวิจัย, (คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล4านนา เชียงใหม�, ๒๕๕๖), หน4า ๑. 
 ๘๑ประภาศรี ศรีประดิษฐ(, “การศึกษาศักยภาพและมูลค�าของผลิตภัณฑ(การท�องเท่ียวต�อการสร4าง
รายได4 ของจังหวัดอุตรดิตถ( แพร� และน�านในเขตภาคเหนือ”, รายงานการวิจัย, (ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร( คณะ
มนุษยศาสตร(: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๖), หน4า ๑๗๔. 



 

๗๒ 
 

ใช4สอย ประเภทการท�องเท่ียว การออกแบบการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก ทัศนคติและพฤติกรรม
นักท�องเท่ียว การยอมรับของประชากรในท4องถ่ิน และมลพิษทางการท�องเท่ียวหรือผลกระทบ
ข4างเคียง ข4อมูลจากผู4ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข4องกับการท�องเท่ียวพบว�า จังหวัดอุตรดิตถ(มีวัฒนธรรม
ประเพณีและวิถีชีวิตท่ีมีเอกลักษณ(เฉพาะตัวแหล�งท�องเท่ียวท่ีหลากหลายท้ังศิลปวัฒนธรรม
โบราณสถานและธรรมชาติท่ีสวยงาม การคมนาคมท่ีสะดวกท้ังทางรถยนต(และรถไฟ ด4านโอกาสของ
จังหวัดได4แก�นโยบายการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจและอนุภูมิภาคลุ�มแม�น้ําโขงสนับสนุนการเชื่อมโยง
การค4าการลงทุนและการท�องเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบ4าน การส�งเสริมการท�องเท่ียวในระดับนานาชาติ
มากข้ึนและนักท�องเท่ียวมีกระแสนิยมการท�องเท่ียวทางธรรมชาติ การท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ(และการ
ท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม การพัฒนาจุดผ�านแดนถาวรภู�ดู�เพ่ือการติดต�อกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวจังหวัดแพร� มีวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตท่ีมีเอกลักษณ(ประชาชนมี
ความชํานาญในการผลิตผลิตภัณฑ(จากภูมิป/ญญาท4องถ่ินหลายด4านเช�น การทอผ4า การย4อมผ4าม�อฮ�อม
การทําเฟอร(นิเจอร(ไม4 การผลิตสุรากลั่นพ้ืนบ4าน การตีเหล็ก แหล�งท�องเท่ียวท่ีหลากหลายท้ัง
ศิลปวัฒนธรรม สถาป/ตยกรรม โบราณสถาน และแหล�งธรรมชาติท่ีบริสุทธิ์สวยงาม เปZนจุดเชื่อมโยง
ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล�างโดยมีการคมนาคมท่ีสะดวกท้ังทางรถยนต(รถไฟและ
เครื่องบิน จังหวัดน�านมีทรัพยากรปXาไม4ท่ีสมบูรณ(หลากหลายเปZนต4นกําเนิดแม�น้ําน�าน แหล�งท�องเท่ียว
ทางเกษตร ประวัติศาสตร( ธรรมชาติและวัฒนธรรม ภาคประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาจังหวัดสูง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท4องถ่ินท่ีโดดเด�นเปZนเอกลักษณ(ของวัฒนธรรมล4านนาท่ียังคง
รักษาไว4อย�างยั่งยืน นอกจากนี้ชายแดนยังติดต�อกับต�างประเทศได4หลายช�องทางได4แก�สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม และประเทศจีน นโยบายการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจและอนุ
ภูมิภาคลุ�มแม�น้ําโขงสนับสนุนการเชื่อมโยงการค4าการลงทุนและการท�องเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบ4าน
การส�งเสริมการท�องเท่ียวในระดับนานาชาติมากข้ึน และนักท�องเท่ียวมีกระแสนิยมการท�องเท่ียวทาง
ธรรมชาติการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ(และการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม 

 มาฆะ ขิตตะสังคะ๘๒ ได4ทําการวิจัยเรื่องการศึกษาการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนกรณีศึกษาจังหวัดเชียงรายเชียงใหม�และ
แม�ฮ�องสอน ผลของการศึกษาสรุปได4ว�า ชุมชนหมู�บ4านชาติพันธุ(ท้ัง ๑๒ หมู�บ4านแสดงศักยภาพความ
เปZนแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไม�กลืนกลายตามความทันสมัย
ตามข4อค4นพบดังนี้ (๑) ความพร4อมของชุมชนกับการบริหารจัดการแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมี
ความสัมพันธ(อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ (๒) การศึกษาผลกระทบระหว�างป/จจัยภายนอกต�อการบริหาร
จัดการแหล�งท�องเท่ียวโดยชุมชนพบมีความสัมพันธ(ทางสถิติอย�างมีนัยสําคัญ (๓) แนวทางการบริหาร
จัดการการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมข้ึนอยู�กับองค(ประกอบด4าน
กิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน การจัดการกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชน การจัดการการบริการด4านท่ีพักแรม และการจัดการบริการด4านอาหารมีความสัมพันธ(ใน
ทิศทางเดียวกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ (๔) การพัฒนาโครงสร4างคณะกรรมการพัฒนาการท�องเท่ียว
                                                           

 ๘๒ มาฆะ ขิตตะสังคะ, “การศึกษาการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนกรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย เชียงใหม� และแม�ฮ�องสอน”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัย
และพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๕๓), หน4า ๑.  



 

๗๓ 
 

และระบบบริหารจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนท4องถ่ิน ความพร4อมของชุมชนในการ
แสดงศักยภาพของการเปZนแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยังคงพ่ึงพิงป/จจัยภายนอกท่ีเปZนองค(กร
เก่ียวกับการพัฒนาการท�องเท่ียวในการแนะนําการให4การศึกษา และฝ�กอบรมการสนับสนุนการ
พัฒนาโครงสร4างพ้ืนฐานและการเพ่ิมจํานวนนักท�องเท่ียว การประเมินทรัพยากรของแหล�งท�องเท่ียว
จึงควรเน4นการศึกษาจุดแข็งและจุดอ�อนด4วย การวิเคราะห(สถานท่ีต้ังแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ของชุมชนท4องถ่ินในป/จจุบันท่ีแสดงเส4นทางเข4าถึงแหล�งท�องเท่ียวและขอบเขตพ้ืนท่ีของกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวเม่ือคณะกรรมการพัฒนาการท�องเท่ียวและประชาชนในชุมชนท4องถ่ินได4ร�วมทําการประเมิน
วิเคราะห(ย�อมสามารถทําการเสนอแผนพัฒนาปรับปรุงข้ึนใหม�ตามสาระสําคัญดังนี้ (๑) ร�วมตกลงทํา
ความเข4าใจเส4นทางการท�องเท่ียวและขอบเขตพ้ืนท่ีกิจกรรมการท�องเท่ียวให4สามารถเชื่อมโยงกับ
ระบบเส4นทางถนนท่ีนักท�องเท่ียวสามารถเดินทางเข4าไปถึงได4 (๒) ร�วมตกลงเสริมฐานการท�องเท่ียว
และขอบเขตพ้ืนท่ีกิจกรรมการท�องเท่ียวให4มีความต�อเนื่องและอาจเพ่ิมเติมพัฒนาสถานท่ีพักแรม
บริเวณจําหน�ายของท่ีระลึกและร4านบริการอาหารและเครื่องด่ืม (๓) ร�วมทําการปรับปรุงและให4
ความสําคัญต�อกิจกรรมท�องเท่ียวในป/จจุบันและร�วมพัฒนาฐานท�องเท่ียวใหม� (๔) ร�วมทําการขยาย
พ้ืนท่ีกิจกรรมท�องเท่ียวเม่ือพิจารณาถึงศักยภาพในความเปZนไปได4 (๕) ร�วมทําการกําหนดบริเวณการ
เข4าถึงเขตพ้ืนท่ีชุมชนท4องถ่ินเช�น แสดงประตูทางเข4าและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีแสดงให4
นักท�องเท่ียวได4เข4าใจเม่ือเดินทางมาถึง (๖) ร�วมทําการพัฒนาเส4นทางย�อยไปสู�บริเวณท่ีทําการขยาย
พ้ืนท่ีกิจกรรมท�องเท่ียวเช�น มีรถยนต(นําไปสู�จุดชมวิวของหมู�บ4าน 

 พระสมหมาย อตฺถสิทฺโธ (พืชสิงหO)๘๓ ได4ศึกษาเรื่อง รูปแบบการนําหลักอปริหานิยธรรม
ไปใช4ในการบริหารของผู4บริหาร สังกัดองค(การปกครองส�วนท4องถ่ิน จังหวัดร4อยเอ็ด งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค( ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาหลักอปริหานิยธรรมในคัมภีร(พระพุทธศาสนา ๒) เพ่ือ
วิเคราะห(รูปแบบการนําหลักอปริหานิยธรรมไปใช4ในการบริหารของผู4บริหารสังกัดองค(การปกครอง
ส�วนท4องถ่ิน จังหวัดร4อยเอ็ด ๓) เพ่ือสังเคราะห(รูปแบบหลักอปริหานิยธรรมไปใช4ในการบริหาร
องค(การปกครองส�วนท4องถ่ิน จังหวัดร4อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว�า 

       ๑) หลักอปริหานิยธรรมเปZนหลักธรรมไม�เปZนท่ีต้ังแห�งความเสื่อม เปZนไปเพ่ือความเจริญ
ฝXายเดียว มี ๒ ประเภท คือ ราชอปริหานิยธรรม (อปริหานิยธรรมสําหรับคฤหัสถ(ผู4มีหน4าท่ีในการ
ปกครอง) และภิกษุอปริหานิยธรรม (อปริหานิยธรรมสําหรับบรรพชิตผู4ใฝXธรรม) อปริหานิยธรรม
ปรากฏมีในพระสูตรต�าง ๆ เช�น มหาปริพพานสูตร เปZนต4น โดยแต�ละสูตรมีหลักธรรม ๔ ประการบ4าง
๖ ประการบ4าง และ ๗ ประการบ4าง 

       ๒) รูปแบบการนําหลักอปริหานิยธรรมไปใช4ในการบริหารของผู4บริหารสังกัดองค(การ
ปกครองส�วนท4องถ่ิน จังหวัดร4อยเอ็ด พบว�า องค(การปกครองส�วนท4องถ่ิน จังหวัดร4อยเอ็ด นําหลัก  
อปริหานิยธรรมไปบูรณาการเข4าไปในทุกข้ันตอนของกระบวนการบริหารเพ่ือพัฒนาการบริหารงาน
ขององค(การปกครองส�วนท4องถ่ิน จังหวัดร4อยเอ็ด ทําให4เกิดการมีส�วนร�วมความสามัคคีเปZนทีม
(Teamwork) และสามารถนามาบูรณาการเข4ากับบริหารงานท้ังในด4านการบริหารจัดการบุคลากร 
                                                           

 ๘๓ พระสมหมาย อตฺถสิทฺโธ (พืชสิงห(), “รูปแบบการนําหลักอปริหานิยธรรมไปใช4ในการบริหารของ
ผู4บริหาร สังกัดองค(การปกครองส�วนท4องถ่ิน จังหวัดร4อยเอ็ด”, ธรรมทรรศนO, ป�ท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๑ (มีนาคม-มิถุนายน 
๒๕๕๙): ๑๐๑-๑๐๒. 



 

๗๔ 
 

(Staffing) การประสานงาน (Coordinating) และการจัดองค(กร (Organizing) โดยการร�วมแรงร�วมใจ
เปZนคณะแต�ละฝXาย เปZนการผนึกกําลัง (Synergy) เปZนไปตามวัตถุประสงค( และพบว�า อปริหา      
นิยธรรม เปZนหลักป�องกันความเสื่อม เปZนไปเพ่ือความเจริญขององค(การฝXายเดียว องค(การปกครอง
ส�วนท4องถ่ิน จังหวัดร4อยเอ็ด สามารถนําไปเปZนแนวทางปฏิบัติด4านการบริหารจัดการได4เปZนอย�างดี 

       ๓) รูปแบบหลักอปริหานิยธรรมไปใช4ในการบริหารองค(การปกครองส�วนท4องถ่ิน จังหวัด
ร4อยเอ็ดพบว�า หลักอปริหานิยธรรมไปใช4ในการบริหารองค(การองค(การปกครองส�วนท4องถ่ิน จังหวัด
ร4อยเอ็ด มี ๖ รูปแบบคือ ๑) รูปแบบของความสามัคคีการจัดประชุมและเลิกประชุม คือ ร�วมกัน
ประชุมสามัญประจําป�เม่ือมีป/ญหาเร�งด�วนทุกภาคส�วนก็พร4อมเพรียงกันประชุมโดยยกประเด็นป/ญหา
มาปรึกษาหารือกัน จนมีแนวทางแก4ไขในท่ีสุด ด4วยพร4อมเพรียงกันทํากิจท่ีพึงกระทําร�วมกันเพ่ือสร4าง
ความสามัคคีให4เกิดข้ึนกับองค(กร ๒) รูปแบบของการเคารพต�อขบวนธรรมเนียมประเพณีเดิมของ
ท4องถ่ินรักษาขนบธรรมเนียมท่ีดีงาม ถือเปZนเป�ายุทธศาสตร(ท่ีทุกคนต4องปฏิบัติ ๓) รูปแบบของการ
เคารพผู4อาวุโสและปราชญ(ท4องถ่ินให4เกียรติยกย�องเชิดชูและเคารพในเป�ดโอกาสให4ผู4อาวุโสและ
ปราชญ(ท4องถ่ินเข4ามามีบทบาทในการพัฒนาท4องถ่ิน และมีส�วนในการวางหลักสูตรการศึกษาบางส�วน
ในระดับท4องถ่ินของจังหวัดร4อยเอ็ด ๔) รูปแบบของการส�งเสริมสถานะและบทบาทของสตรีส�งเสริม
ความเสมอภาคระหว�างหญิงชายสร4างความเข4มแข็งในตัวผู4หญิงเพ่ือปรับเปลี่ยนชีวิตของผู4หญิงให4
เปZนไปในทางท่ีดีข้ึนโดยสังคมมีส�วนร�วม มีการรวมกลุ�มจัดกิจกรรมในชุมชน ๕) รูปแบบของการถือ
แบบอย�างและยกย�องคนดีในการทํางานให4ความเคารพในการแสดงความคิดเห็นและรับฟ/ง
ข4อเสนอแนะท่ีเปZนประโยชน(ท่ีเหมาะสม ๖) รูปแบบของการปกป�องคุ4มครองผู4อยู�อาศัยแขกและคนท่ี
เข4ามาในท4องถ่ินจัดระเบียบและดูแลความสงบเรียบร4อยเน4นความสะอาด ความเปZนระเบียบ และถูก
สุขลักษณะของท่ีอยู�อาศัยเคารพซ่ึงกันและกันใช4สติป/ญญาในการดําเนินชีวิต 
 เสนอ อัศวมันตา๘๔ ได4ศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมของ
องค(การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว�า ๑) การประยุกต(ใช4หลักอปริหานิยธรรมในการ
บริหารจัดการขององค(การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี สามารถนําหลักอปริหานิยธรรมไปบูรณาการ
เข4าไปในทุกข้ันตอนของกระบวนการบริหาร เพ่ือพัฒนาการบริหารงานขององค(การบริหารส�วนจังหวัด
นนทบุรี ทําให4เกิดการมีส�วนร�วม ความสามัคคีเปZนทีม (Teamwork) และสามารถนามาบูรณาการเข4า
กับบริหารงานท้ังในด4านการบริหารจัดการบุคลากร (Staffing) การประสานงาน (Coordinating) 
และการจัดองค(กร (Organizing) โดยการร�วมแรงร�วมใจเปZนคณะแต�ละฝXาย เปZนการผนึกกําลัง 
(Synergy) เปZนไปตามวัตถุประสงค( และพบว�า อปริหานิยธรรม ๗ เปZนหลักป�องกันความเสื่อม เปZนไป
เพ่ือความเจริญขององค(การฝXายเดียว องค(การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี สามารถนําไปเปZนแนวทาง
ปฏิบัติด4านการบริหารจัดการได4เปZนอย�างดี ๒) แนวทางการนาหลักอปริหานิยธรรมไปบูรณาการเพ่ือ
การบริหารจัดการขององค(การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี พบว�า หลักอปริหานิยธรรม ๗ เปZนแนวทาง
ในการบริหารงานเพ่ือให4การทํางานเปZนระบบ ระเบียบ/คําสั่งสามารถนําไปปฏิบัติเปZนรูปธรรมบรรลุ
เป�าหมายตามวัตถุประสงค(อย�างชัดเจน แต�อย�างไรก็ตามจะต4องมีองค(ประกอบด4วย การวางแผน
                                                           

  ๘๔ เสนอ อัศวมันตา, “รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมขององค(การบริหารส�วน
จังหวัดนนทบุรี”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรO, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน4า (๒).  



 

๗๕ 
 

ยุทธศาสตร( การจัดองค(กร การบริหารบุคคล การสั่งการ การประสานงาน การตรวจสอบควบคุมและ
งบประมาณเข4าไปกํากับดูแล โดยยึดหลักคํานึงถึงผลประโยชน(ส�วนรวมและส�งเสริมระบบคุณธรรม ให4
มีการทํางานเปZนทีม ความสมัครสมานสามัคคี เคารพผู4ใหญ�อาวุโส ไม�รื้อท้ิงกฎเกณฑ(ระเบียบท่ีถูกต4อง
ชอบธรรม ธํารงรักษาประเพณีวัฒนธรรมจริยธรรมอันดีงามขององค(กร และร�วมรับผลประโยชน(สูงสุด
จากการบริหารจัดการขององค(การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรีท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทางปฏิบัติ
ต�อไปอย�างยั่งยืน 
 วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์๘๕ ได4ศึกษาเรื่องแบบจําลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการ
ขององค(กรปกครองส�วนท4องถ่ิน ผลการศึกษาพบว�า ๑) การศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีและหลักพุทธ
ธรรมเก่ียวข4องกับการบริหารเชิงพุทธบูรณาการ พบว�า องค(กรปกครองส�วนท4องถ่ินมีการใช4เทคนิค
การสร4างบูรณาการ ๓ ประการ (3C) ได4แก�ร�วมมือ (Co-ordination), ประสาน (Co-operation) และ
สอดคล4อง (Consistency) ในการบริหารองค(กรปกครองส�วนท4องถ่ิน ๓ ระดับ ได4แก� องค(การบริหาร
ส�วนจังหวัด เทศบาล และองค(การบริหารส�วนตําบล เก่ียวกับสาระงานท4องถ่ิน ๓ ประการ ได4แก� 
การเงิน บุคลากร และการมีส�วนร�วม โดยกลุ�มงานท4องถ่ิน ๓ กลุ�ม ได4แก� งานบริหาร งานบริการและ
งานสนับสนุน อันนําไปสู�คุณลักษณะของแบบจําลองการบริหารงานเชิงพุทธบูรณาการ ๓ ประการ 
ได4แก� ความเปZนเอกภาพ ความเข4มแข็ง และความยั่งยืน  
 ประพันธO นึกกระโทก๘๖ ได4ศึกษาเรื่องทุนทางสังคมกับการจัดการความรู4สู�องค(กรชุมชน
พ่ึงพาตนเองอย�างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง ผลการศึกษาพบว�า รูปแบบบูรณาการ
ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู4สู�องค(กรชุมชนในการพ่ึงพาตนเองอย�างยั่งยืน ๑) รูปแบบบูรณาการ
ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู4สู�องค(กรชุมชนในการพ่ึงพาตนเองอย�างยั่งยืนปXาทาม ชุมชนบ4าน
อาลอ-โดนแบน รูปแบบการบูรณาการจัดการความรู4สู�ชุมชนขององค(กรชุมชนพ่ึงพาตนเองอย�างยั่งยืน 
มีลักษณะการนําทุนทางสังคมมาใช4ควบคู�กับการจัดการความรู4สู�ชุมชนมีลักษณะค�อยเปZนค�อยไปโดย
ทุนทางสังคมท่ีถูกนํามาใช4ได4แก�ความไว4วางใจระหว�างบุคคลผู4เปZนต4นคิดการอนุรักษ(ฟYxนฟูปXาทาม ซ่ึง
คิดว�าผู4ริเริ่มไม�ได4มุ�งครอบครองปXาทามแต�เพียงผู4เดียวก�อให4เกิดการใช4ทุนทางบุคคลในชุมชนก�อต้ังเปZน
องค(กรเล็ก ๆ ในชุมชนมีวัตถุประสงค(หลักคือการอนุรักษ(ฟYxนฟูปXาทามโดยรอบชุมชนบ4านอาลอ-โดน
แบน และใช4ทุนทางความรู4ท่ีมีอยู�ในชุมชนมาทบทวนสร4างกิจกรรมอนุรักษ(ฟYxนฟูปXาทาม พร4อมกับการ
ใช4ทุนทางการเงินซ่ึงภายหลังการอนุรักษ(ฟYxนฟูปXาทามเกิดการสร4างเงินสร4างรายได4กลับเข4าสู�ชุมชน ๒) 
รูปแบบบูรณาการทุนทางสังคมกับการจัดการความรู4สู�องค(กรชุมชนในการพ่ึงพาตนเองอย�างยั่งยืน
เครือข�ายกองทุนสวัสดิการชุมชนรูปแบบการบูรณาการจัดการความรู4สู�ชุมชนขององค(กรชุมชนพ่ึงพา
ตนเองอย�างยั่งยืน เปZนลักษณะของการดึงทุนทางสังคมการประกอบอาชีพทางการเกษตร ภาวะผู4นํา
ของผู4นําชุมชน การจัดการความรู4เก่ียวกับการบริหารกลุ�มออมทรัพย(เพ่ือการผลิต การถ�ายทอด

                                                           

  ๘๕ วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์, “แบบจําลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค(กรปกครองส�วน
ท4องถ่ิน”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรO, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน4า (๑-๒). 
 

๘๖ ประพันธ( นึกกระโทก, “ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู4สู�องค(กรชุมชนพ่ึงพาตนเองอย�างยั่งยืน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรO, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน4า (๑-๒).  



 

๗๖ 
 

ประสบการณ(การบริหารขยายเปZนเครือข�าย การดึงทุนทางสังคมควบคู�ไปกับการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ(เสริมบทบาทผู4นําในองค(กรชุมชนให4มีความเข4มแข็งตามแบบของผู4นํา เปZนท่ียอมรับและ
ไว4วางใจของประชาชน ๓) รูปแบบบูรณาการทุนทางสังคมกับการจัดการความรู4สู�องค(กรชุมชนในการ
พ่ึงพาตนเองอย�างยั่งยืนกลุ�มผลิตผ4าห�มนวมบ4านหนองยารักษ( เปZนลักษณะของการดึงทุนทางสังคม
การประกอบอาชีพทางการเกษตร ภาวะผู4นําของผู4นําชุมชน การจัดการความรู4เก่ียวกับการบริหาร
กลุ�มออมทรัพย(เพ่ือการผลิต การถ�ายทอดประสบการณ(การบริหารขยายเปZนเครือข�าย การดึงทุนทาง
สังคมควบคู�ไปกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ(เสริมบทบาทผู4นําในองค(กรชุมชนให4มีความเข4มแข็ง
ตามแบบของผู4นํา เปZนท่ียอมรับและไว4วางใจของประชาชน และ ๔) รูปแบบบูรณาการทุนทางสังคม
กับการจัดการความรู4สู�องค(กรชุมชนในการพ่ึงพาตนเองอย�างยั่งยืน กองทุนชุมชนบ4านถนนหัก มีการ
ดึงทุนทางสังคมท่ีเกิดจากตัวบุคคลคือประธานกองทุนชุมชนบ4านถนนหัก มาใช4เชื่อมโยงกับทุนท่ีมีอยู�
ในสังคมท้ังทุนท่ีเปZนทรัพยากรบุคคล ทุนทางการเงินของสมาชิกท่ีเกิดจากการระดมทุน ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีนํามาพัฒนาต�อยอดอาชีพในชุมชนสร4างความเข4มแข็งให4แก�ชุมชนควบคู�กันกับ
กระบวนการจัดการความรู4สู�ชุมชนและหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข�ายกองทุนหมู�บ4านและ
ชุมชนเมืองท่ีเข4ามาเรียนรู4 รับฟ/งการถ�ายทอดประสบการณ( 
 กฤษฎา ให�วัฒนานุกูล๘๗ ได4ศึกษาเรื่องการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค(การอิสระด4านสิ่งแวดล4อมและสุขภาพ (กอสส.) ผลการศึกษาพบว�า การบริหารขององค(การอิสระ
ด4านสิ่งแวดล4อมและสุขภาพมีบทบาทท่ีสําคัญ ต�อกระบวนการรับฟ/งความคิดเห็นและการมีส�วนร�วม
ของประชาชน บนหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการได4แก� ๑) หลักนิติธรรม ๒) หลักคุณธรรม ๓) หลัก
ความโปร�งใส ๔) หลักการมีส�วนร�วม ๕) หลักความรับผิดชอบ และ ๖) หลักความคุ4มค�า โดยมี
หลักธรรมป/ญญา ๓ ได4แก� ๑) สุตมยป/ญญา คือการรับฟ/งข4อมูล ๒) จินตามยป/ญญา คือการคิด
วิเคราะห(ข4อมูลท่ีได4มา และ ๓) ภาวนามยป/ญญา คือการสังเคราะห(ข4อมูลสู�การตัดสินใจทําให4มี
กระบวนการในการทําหน4าท่ีรับฟ/งความคิดเห็นจากข4อมูลต�างๆได4เพ่ิมมากข้ึน บนพ้ืนฐานของความ
น�าเชื่อถือ จากการได4มาของข4อมูลเพ่ือนําไปใช4ประกอบการพิจารณาการให4ความเห็น ต�อโครงการท่ีมี
ผลกระทบอย�างรุนแรง ส�งผลให4ได4รับความเชื่อถือจากภาคประชาชน ภาครัฐและผู4ประกอบการ
อุตสาหกรรม นําไปสู�การพัฒนาท่ียั่งยืน มีความสมดุลของสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล4อม 
นอกจากนั้นรูปแบบการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค(การอิสระด4านสิ่งแวดล4อม
และสุขภาพนั้น ควรมีการออกพระราชบัญญัติองค(การอิสระด4านสิ่งแวดล4อมและสุขภาพ ในการ
รับรองสถานภาพองค(การอิสระด4านสิ่งแวดล4อมและสุขภาพเพ่ือการทําหน4าท่ีให4มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
เปZนองค(กรท่ีสามารถร4องขอข4อมูลและรวบรวบข4อมูลท่ีถูกต4องจากทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข4องได4 
ตรวจสอบความจริงของข4อมูลได4 มีอํานาจทางการปกครองในการตรวจสอบและถ�วงดุล เสนอแนะ 
ติดตาม ประเมินผล และลงโทษกับผู4ท่ีไม�ปฏิบัติตามกลไกทางการดําเนินการได4 โดยคณะกรรมการ มี
ความเปZนอิสระในการทําหน4าท่ีต�อกระบวนการให4ความเห็นโครงการท่ีมีผลกระทบอย�างรุนแรง ต�อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม มีระบบการตรวจสอบและถ�วงดุลกันเองภายใน ท้ังยังสามารถให4
                                                           

 
๘๗ กฤษฎา ให4วัฒนานุกูล, “การพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค(การอิสระด4าน

สิ่งแวดล4อมและสุขภาพ (กอสส.)”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรO, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน4า (๑-๒).  



 

๗๗ 
 

สังคมทําการตรวจสอบและถอดถอนได4 มีค�าตอบแทนและสวัสดิการท่ีครอบคลุมการทํางาน ทําหน4าท่ี
บนพ้ืนฐานของหลักธรรมภิบาล ๖ ประการ โดยการใช4หลักธรรมป/ญญา ๓ เปZนเครื่องมือในการบรูณา
การของการทําหน4าท่ี สามารถท่ีจัดการบริหารทรัพยากรการบริหาร (4Ms) คือ ด4านบุคลากร ด4าน
งบประมาณ ด4านการจัดการและด4านวัสดุอุปกรณ( ด4วยความเปZนอิสระ โดยคํานึงถึงประโยชน(ของ
สังคม ประเทศชาติรวมเปZนใหญ� ด4วยความซ่ือสัตย( มีศักด์ิศรี คํานึงถึงหลักของสิทธิมนุษยชน 
 
ตารางท่ี ๒.๓ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวข4องกับการจัดการท�องเท่ียวชุมชน 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ป�ยะปาน ผู4มีทรัพย( (รายงานการวิจัย 
คณะวิทยาการจัดการ: มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ(, ๒๕๕๖) 

การเข4าสู�ประชาคมอาเซียนจะช�วยสนับสนุนให4ธุรกิจ
เก่ียวกับการท�องเท่ียวมีรายได4เพ่ิมข้ึนจากนักท�องเท่ียว
ต�างชาติท่ีจะเดินทางมาท�องเท่ียวในประเทศไทย ข4อพึง
ระวังและต4องปรับปรุงแก4ไขก็คือการไม�มีโปรแกรมการ
ท�องเท่ียวท่ีพัฒนาข้ึนโดยคนท4องถ่ินซ่ึงเปZนผลมาจากการ
ขาดแคลนมัคคุเทศก(ท4องถ่ินบุคลากรทางการท�องเท่ียว
ขาดความรู4ในด4านภาษา รัฐยังขาดการพัฒนาโครงสร4าง
พ้ืนฐานเพ่ือรองรับนักท�องเท่ียว ถึงแม4การท�องเท่ียวจะ
ขยายตัวสูงแต�ภาครัฐมิได4พัฒนาโครงสร4างพ้ืนฐานท่ี
จําเปZนมารองรับ 

ดวงพร อ�อนหวาน (คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร( มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล4านนา เชียงใหม�, 
๒๕๕๖) 

ชาวบ4านมีความเข4าใจเรื่องการท�องเท่ียวโดยชุมชน เข4าใจ
ว�าการท�องเท่ียวกําลังจะเข4ามาในพ้ืนท่ีแต�ชาวบ4านยังขาด
ความม่ันใจและไม�รู4จะเริ่มต4นอย�างไรในการจัดการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชน แม4ว�าท่ีผ�านมาชาวบ4านจะได4รับการ
ฝ�กอบรมในเรื่องการท�องเ ท่ียวเชิ งอนุรักษ(การเปZน
มัคคุเทศก(ท4องถ่ินและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการท�องเท่ียว แต�
การจัดฝ�กอบรมเหล�านั้นให4กับชุมชนไม�ได4มีการศึกษา
ความต4องการของชุมชนหรือประเมินความรู4ความต4องการ
ของชุมชนก�อน 

ประภาศรี ศรีประดิษฐ( (รายงานการ
วิจัย, ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร( คณะ
มนุษยศาสตร(: มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
๒๕๕๖) 

การศึกษาด4านอุปทานและศักยภาพของแหล�งท�องเท่ียว
โดยกําหนดกรอบสําหรับการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ
ไว4 ๖ มิติได4แก� ลักษณะทางกายภาพแหล�งท�องเท่ียว 
ปริมาณของกิจกรรมหรือการใช4สอย ประเภทการ
ท�องเท่ียว การออกแบบการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก 
ทัศนคติและพฤติกรรมนักท�องเท่ียว การยอมรับของ
ประชากรในท4องถ่ิน และมลพิษทางการท�องเท่ียวหรือ
ผลกระทบข4างเคียง 

 



 

๗๘ 
 

ตารางท่ี ๒.๓ (ต�อ)  
นักวิจัย ผลการวิจัย 

มาฆะ ขิตตะสังคะ (รายงานการวิจัย, 
สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย, ๒๕๕๓) 

การพัฒนาโครงสร4างคณะกรรมการพัฒนาการท�องเท่ียว
และระบบบริหารจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนท4อง ถ่ิน ความพร4อมของชุมชนในการแสดง
ศักยภาพของการเปZนแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยังคง
พ่ึงพิงป/จจัยภายนอกท่ีเปZนองค(กรเก่ียวกับการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวในการแนะนําการให4การศึกษา และฝ�กอบรม
การสนับสนุนการพัฒนาโครงสร4างพ้ืนฐานและการเพ่ิม
จํานวนนักท�องเท่ียว การประเมินทรัพยากรของแหล�ง
ท�องเท่ียวจึงควรเน4นการศึกษาจุดแข็งและจุดอ�อนด4วย 

พระสมหมาย อตฺถสิทฺโธ (พืชสิงห() 
(ธรรมทรรศน(, ๒๕๕๙) 

องค(การปกครองส�วนท4องถ่ิน จังหวัดร4อยเอ็ด นําหลัก  
อปริหานิยธรรมไปบูรณาการเข4าไปในทุกข้ันตอนของ
กระบวนการบริหาร ทําให4เกิดการมีส�วนร�วมความสามัคคี
เปZนทีม(Teamwork) และสามารถนํามาบูรณาการเข4ากับ
บริหารงาน ท้ัง ในด4 านการบริหารจัดการ บุคลากร 
(Staffing) การประสานงาน (Coordinating) และการจัด
องค(กร (Organizing) โดยการร�วมแรงร�วมใจเปZนคณะแต�
ละฝXาย เปZนการผนึกกําลัง (Synergy) 

เสนอ อัศวมันตา (พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร(, 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘) 

นําหลักอปริหานิยธรรมไปบูรณาการเข4าไปในทุกข้ันตอน
ของกระบวนการบริหาร เพ่ือพัฒนาการบริหารงานของ
องค(การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี ทําให4เกิดการมีส�วน
ร�วม ความสามัคคีเปZนทีม (Teamwork) และสามารถนา
มาบูรณาการเข4ากับบริหารงานท้ังในด4านจัดการบุคลากร 
(Staffing) การประสานงาน (Coordinating) และการจัด
องค(กร (Organizing) โดยการร�วมแรงร�วมใจเปZนคณะแต�
ละฝXาย เปZนการผนึกกําลัง (Synergy) เปZนไปตาม
วัตถุประสงค( 

วาสิตา เกิดผล ประสพศักด์ิ (พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร(, มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘) 

องค(กรปกครองส�วนท4องถ่ินมีการใช4เทคนิคการสร4าง
บูรณาการ ๓ ประการ (3C) ได4แก�ร�วมมือ (Co-
ordination), ประสาน (Co-operation) และสอดคล4อง 
(Consistency) โดยกลุ�มงานท4องถ่ิน ๓ กลุ�ม ได4แก� งาน
บริหาร งานบริการและงานสนับสนุน อันนํ า ไปสู�
คุณลักษณะของแบบจําลองการบริหารงานเชิงพุทธบูรณา
การ ๓ ประการ ได4แก� ความเปZนเอกภาพ ความเข4มแข็ง 
และความยั่งยืน 



 

๗๙ 
 

ตารางท่ี ๒.๓ (ต�อ)  
นักวิจัย ผลการวิจัย 

ประพันธ( นึกกระโทก (พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร(, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘) 

รูปแบบการบูรณาการจัดการความรู4สู�ชุมชนขององค(กร
ชุมชนพ่ึงพาตนเองอย�างยั่งยืน มีลักษณะการนําทุนทาง
สังคมมาใช4ควบคู�กับการจัดการความรู4สู�ชุมชนมีลักษณะ
ค�อยเปZนค�อยไปโดยทุนทางสังคมท่ีถูกนํามาใช4ได4แก�ความ
ไว4วางใจระหว�างบุคคลผู4เปZนต4นคิดการอนุรักษ(ฟYxนฟูปXา
ทามซ่ึงคิดว�าผู4ริเริ่มไม�ได4มุ�งครอบครองปXาทามแต�เพียงผู4
เดียวก�อให4เกิดการใช4ทุนทางบุคคลในชุมชนก�อต้ังเปZน
องค(กรเล็ก ๆ ในชุมชนมีวัตถุประสงค(หลักคือการอนุรักษ(
ฟYxนฟูปXาทามโดยรอบชุมชนบ4านอาลอ-โดนแบน และใช4
ทุนทางความรู4ท่ีมีอยู�ในชุมชนมาทบทวนสร4างกิจกรรม
อนุรักษ(ฟYxนฟูปXาทามพร4อมกับการใช4ทุนทางการเงินซ่ึง
ภายหลังการอนุรักษ(ฟYxนฟูปXาทามเกิดการสร4างเงินสร4าง
รายได4กลับเข4าสู�ชุมชน 

กฤษฎา ให4วัฒนานุกูล (พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร(, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘) 

การบริหารขององค(การอิสระด4านสิ่งแวดล4อมและสุขภาพ
มีบทบาทท่ีสําคัญ ต�อกระบวนการรับฟ/งความคิดเห็นและ
การมีส�วนร�วมของประชาชนบนหลักธรรมาภิบาล ๖ 
ประการได4แก� ๑) หลักนิติธรรม ๒) หลักคุณธรรม ๓) 
หลักความโปร�งใส ๔) หลักการมีส�วนร�วม ๕) หลักความ
รับผิดชอบ และ ๖) หลักความคุ4มค�า โดยมีหลักธรรม
ป/ญญา ๓ ได4แก� ๑) สุตมยป/ญญา คือการรับฟ/งข4อมูล ๒) 
จินตามยป/ญญา คือการคิดวิเคราะห(ข4อมูลท่ีได4มา และ ๓) 
ภาวนามยป/ญญา คือการสังเคราะห(ข4อมูลสู�การตัดสินใจ
ทําให4มีกระบวนการในการทําหน4าท่ีรับฟ/งความคิดเห็น
จากข4อมูลต�าง ๆ ได4เพ่ิมมากข้ึน บนพ้ืนฐานของความ
น�าเชื่อถือ 

 
 ๒.๗.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการท!องเท่ียวอย!างย่ังยืน 
 การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข4องในครั้งนี้เปZนการศึกษางานวิจัยด4านการจัดการท�องเท่ียว
อย�างยั่งยืน ซ่ึงผู4วิจัยทบทวนจากงานวิจัยต�าง ๆ ท่ีได4ทําการวิจัยผ�านมาแล4ว โดยมีงานวิจัยท่ีศึกษาดังนี้ 

 ปทุมมาศ พูลทิพยO และคณะ๘๘ ได4ทําวิจัยเรื่องกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร(การวิจัยเชิง
บูรณาการของประเทศแบบมีส�วนร�วมและสอดคล4องกับยุทธศาสตร(ชาติผลการวิจัยพบว�า 
                                                           

 ๘๘ ปทุมมาศ พูลทิพย(, “กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร(การวิจัยเชิงบูรณาการของประเทศแบบมีส�วน
ร�วมและสอดคล4องกับยุทธศาสตร(ชาติเพ่ือการวางนโยบายและแผนการวิจัยแห�งชาติด4านอุตสาหกรรม”, รายงาน
การวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ, ๒๕๔๘), หน4า ๑๓๔. 



 

๘๐ 
 

กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร(และแผนงานวิจัยเชิงบูรณาการของประเทศแบบมีส�วนร�วมและ
สอดคล4องกับยุทธศาสตร(ชาติท่ีเหมาะสมประกอบด4วย ๙ ข้ันตอนได4แก� การจัดเตรียมข4อมูลการ
แต�งต้ังคณะทําการจัดทํายุทธศาสตร( และแผนงานวิจัยเชิงบูรณาการ การกําหนดกรอบแนวคิดของ
ยุทธศาสตร(และแผนงานวิจัยเชิงบูรณาการ การจัดทําร�างเนื้อหาของยุทธศาสตร(และแผนงานวิจัยเชิง
บูรณาการ การรับฟ/งข4อคิดเห็นจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข4อง การปรับปรุงร�างเนื้อหาของยุทธศาสตร(และ
แผนงานวิจัยเชิงบูรณาการ การประชาพิจารณ(ยุทธศาสตร(และแผนงานวิจัยเชิงบูรณาการ การ
ประกาศใช4และเผยแพร�ยุทธศาสตร(และแผนงานวิจัยเชิงบูรณาการและติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร(และแผนงานวิจัยเชิงบูรณาการ นอกจากนั้นในเรื่องการเผยแพร�
ยุทธศาสตร(และแผนงานวิจัยเชิงบูรณาการของประเทศโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาตินั้น 
รูปแบบท่ีเข4าถึงเจ4าหน4าท่ีท่ีเก่ียวข4องได4อย�างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ การจัดทําเว็บไซต( 
(Website) รองลงมาคือการจัดทํารูปเล�มเผยแพร�ซ่ึงผู4ตอบแบบสอบถามให4ความสําคัญในระดับ
ใกล4เคียงกันสําหรับการนํายุทธศาสตร(และแผนงานวิจัยเชิงบูรณาการของประเทศไปปฏิบัติ ผู4ตอบ
แบบสอบถามเห็นว�าหน�วยงานท่ีเก่ียวข4องควรดําเนินการดังนี้ คือให4หน�วยงานท่ีเก่ียวข4องมีส�วนร�วมใน
การจัดทํายุทธศาสตร(ต้ังแต�แรกควรมีการจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือกําหนดนโยบายแผนยุทธศาสตร(     
กลยุทธ(ท่ีสอดคล4องกับแผนยุทธศาสตร(ฯ ดําเนินการวิจัยไปในทิศทางท่ีสอดคล4องกับยุทธศาสตร(ฯ 
และส�งข4อมูลการติดตามประเมินผลให4สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติทราบ 

 พระมหาสุริยา มะสันเทียะ๘๙ ได4ทําการศึกษากลยุทธ(การตลาดท่ีมีผลต�อการส�งเสริม
คุณค�าการท�องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาในพระอารามหลวงชั้นเอกเปZนการวิจัยแบบผสมผสาน ผลการวิจัย
พบว�าโมเดลความสัมพันธ(เชิงสาเหตุท่ีพัฒนาข้ึนจากการวิจัยมีความเหมาะสม เนื่องจากมีความ
สอดคล4องกับข4อมูลเชิงประจักษ(และแต�ละองค(ประกอบของโมเดลมีความเท่ียงตรงมีความสามารถใน
การพยากรณ(ได4ระดับดีและเปZนท่ียอมรับได4 การทดสอบไค-สแควร( (Chi-square) ไม�มีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ (P=๐.๐๖๕) ซ่ึงเปZนไปตามเกณฑ(ท่ีกําหนดไว4เม่ือพิจารณาดัชนีกลุ�มท่ีกําหนดไว4ท่ี
ระดับมากกว�าหรือเท�ากับ ๐.๙๐ พบว�าดัชนีทุกตัวได4แก� GFI = ๐.๙๘๘, AGFI = ๐.๙๓๐, NFI = 
๐.๙๘๗, IFI = ๐.๙๙๓ และ CFI = ๐.๙๙๓ ผ�านเกณฑ(ตามลําดับส�วนดัชนีท่ีกําหนดไว4ท่ีระดับน4อย
กว�า ๐.๐๕ ได4แก� RMR = ๐.๐๑๙ และ RMSEA = ๐.๐๒๗ ผ�านเกณฑ(ท่ีกําหนดไว4 สรุปได4ว�า
ความสัมพันธ(เชิงสาเหตุท่ีเก่ียวข4องระหว�างป/จจัยส�วนบุคคลของนักท�องเท่ียวกิจกรรมการตลาดการ
ท�องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาท่ีส�งผลต�อกลยุทธ(การตลาดการท�องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาและนําไปสู�
ประสิทธิผลท่ีได4จากกลยุทธ(การตลาดในการเพ่ิมคุณค�าการท�องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาท่ีได4จากกรอบ
แนวคิดในการวิจัยท่ีได4มีความกลมกลืนกับข4อมูลเชิงประจักษ( ผลจากการสัมภาษณ(พระภิกษุและ
เจ4าหน4าท่ีของวัดพระอารามหลวงท้ัง ๙ วัดพบว�า มีการบูรณปฏิสังขรณ(และอนุรักษ(สถาป/ตยกรรม
ประติมากรรมจิตรกรรมโบราณสถานโบราณวัตถุในแหล�งท�องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาให4สมบูรณ(และ
ยั่งยืนอีกท้ังยังมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน(สวยงามสภาพแวดล4อมสะอาดร�มรื่นเสนาสนะสถานท่ีพัก
อาศัยอาคารทํากิจกรรมห4องน้ําห4องสุขามีสถานท่ีจอดรถเพียงพอเข4าออกสะดวกจัดร4านค4าให4เปZน
                                                           

 ๘๙ พระมหาสุริยา  มะสันเทียะ, “กลยุทธ(การเพ่ิมคุณค�าการตลาดสําหรับการท�องเท่ียวเชิงพุทธศาสนา
ของพระอารามหลวงในเกาะรัตนโกสินทร(”, ดุษฎีนิพนธOบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๘), หน4า ๑. 



 

๘๑ 
 

ระเบียบมีการควบคุมราคาไม�ให4เอาเปรียบนักท�องเท่ียวมีการประชาสัมพันธ(แหล�งท�องเท่ียวและ
กิจกรรมของวัดในวันสําคัญมีการฝ�กอบรมพัฒนาบุคลากรให4มีมารยาทในการบริการความรู4ทักษะใน
การสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาต�างชาติเพ่ือสร4างภาพลักษณ(ให4นักท�องเท่ียวมีความพึงพอใจได4รับ
รู4คุณค�าในการท�องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาท่ีน�าพอใจ 

 รัศมี อ!อนปรีดา๙๐ ได4ศึกษาเรื่องการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี
และสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบว�า ๑) การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและ
สมุทรสงคราม พบว�า โดยรวมอยู�ในระดับมาก (Χ= ๓.๕๖) เม่ือพิจารณาด4านพบว�า ป/จจัยด4านการ
สร4างและเผยแพร�ภาพลักษณ( (Χ= ๓.๗๒) อยู�ในระดับสูงสุด รองลงมาคือ ป/จจัยด4านการพัฒนากลไก
การบริหารจัดการ (Χ= ๓.๖๖) ป/จจัยด4านการพัฒนาโครงสร4างพ้ืนฐาน (Χ= ๓.๖๐) และป/จจัยด4าน
การพัฒนาคุณภาพสินค4าศักยภาพบุคลากรและการบริการด4านการท�องเท่ียว (Χ= ๓.๕๙) ตามลําดับ 
๒) ป/จจัยท่ีมีผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ประกอบด4วย ๕ ตัวแปร ได4แก�การมีส�วนร�วมรับผลประโยชน(
ความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว การมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผล การสร4างความยั่งยืนทาง
วัฒนธรรม และนโยบายการท�องเท่ียว (F=137.590, p-value=0.000) ซ่ึงป/จจัยท้ัง ๕ ป/จจัย สามารถ
อธิบายความผันแปรของการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและจังหวัด
สมุทรสงครามได4ร4อยละ ๗๐.๒๐ (Adjusted, R-Square = 0.7020) 

 ปzรันธO ชิณโชติ และธีระวัฒนO จันทึก๙๑ ได4ทําการศึกษา การพัฒนาตัวแบบยุทธศาสตร(
การจัดการคุณภาพเพ่ือการท�องเท่ียวเชิงสร4างสรรค(ของสวนผึ้ง ผลการวิจัยพบว�ายุทธศาสตร(การ
จัดการคุณภาพเพ่ือตัวแบบการท�องเท่ียวเชิงสร4างสรรค(ของสวนผึ้งจะเปZนแนวทางท่ีจะสามารถช�วย
พัฒนาการท�องเท่ียวของอําเภอสวนผึ้งจากความร�วมมือของทุกภาคส�วนในการส�งเสริมสินค4าหรือ
บริการ รวมถึงกิจกรรมส�งเสริมการท�องเท่ียวอย�างสร4างสรรค(และมีคุณภาพคงรักษาไว4ซ่ึงธรรมชาติ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล4อมในเวลาเดียวกัน ผู4วิจัยจึงได4นําเสนอองค(ประกอบของยุทธศาสตร( ๙ 
องค(ประกอบคือ PESS+DIMPE โดยองค(ประกอบภายนอกเปZนองค(ประกอบการจัดการคุณภาพได4แก� 
๑) ผลสัมฤทธิ์ (Performance) ในด4านผลสัมฤทธิ์นั้นสถานประกอบการทางการท�องเท่ียวหรือภาค
ส�วนต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข4องกับการท�องเท่ียวต4องสามารถเสนอสินค4าหรือบริการทางการท�องเท่ียวท่ีตอบ
วัตถุประสงค(ในท�องเท่ียวของลูกค4าได4ประกอบด4วยความสะดวกความปลอดภัยสามารถให4บริการแก�
นักท�องเท่ียวท่ีเดินทางเข4ามาท�องเท่ียวได4ตามวัตถุประสงค(ทางการท�องเท่ียวของนักท�องเท่ียวนั้น ๆ ๒) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในด4านประสิทธิภาพนั้นสินค4าและบริการทางการท�องเท่ียวต4องมีประสิทธิภาพ   
ท่ีตรงตามความต4องการของลูกค4าโดยสามารถจัดการลดต4นทุนต�าง ๆ ได4อย�างเหมาะสมนอกจากนั้น
ยังต4องสามารถสร4างความเชื่อม่ันจากลูกค4าด4วยการบริการท่ีมีประสิทธิภาพด4วย ๓) มาตรฐาน 
(Standard) สําหรับด4านมาตรฐานนั้นการนําเสนอสินค4าและบริการทางการท�องเท่ียวต4องมีความเปZน
มาตรฐานและความโปร�งใสชัดเจน ๔) ความพึงพอใจ (Satisfaction) ในด4านความพึงพอใจสินค4าและ
                                                           

 ๙๐ รัศมี อ�อนปรีดา, “การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม”, 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ป�ท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ (เมษายน ๒๕๕๘): ๑๓๕-๑๓๖. 
 ๙๑ ป�รันธ( ชิณโชติ และธีระวัฒน( จันทึก, “รูปแบบการจัดการการท�องเท่ียวเชิงสร4างสรรค(ของสวนผึ้ง”.
วารสาร Veridian E-JournalSilpakorn University, ป�ท่ี ๙ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม–เมษายน ๒๕๕๙): ๒๕๐. 



 

๘๒ 
 

บริการทางการท�องเท่ียวนั้นต4องมีรูปแบบท่ีสามารถสร4างความประทับใจให4แก�ลูกค4าหรืออาจจะเปZน
การเสนอคุณภาพเหนือความคาดหมายของลูกค4า ๕) พ้ืนท่ี (Destination) พ้ืนท่ีเปZนป/จจัยพ้ืนฐานท่ี
ผลักดันให4เกิดการท�องเท่ียวเชิงสร4างสรรค(ข้ึนได4ซ่ึงพ้ืนท่ีนั้นต4องพัฒนาจุดเด�นท่ีสามารถสร4างแรงดึงดูด
ทางการท�องเท่ียวได4 ๖) นวัตกรรม (Innovation) เปZนอีกป/จจัยท่ีช�วยส�งเสริมการท�องเท่ียวในเชิง
สร4างสรรค(ได4การนําเสนอกิจกรรมหรือสินค4าท่ีเปZนเอกลักษณ(จะสามารถส�งเสริมการท�องเท่ียวให4เติบโตข้ึน
ได4 ๗) บุคลากร (Man) บุคคลากรถือว�าเปZนหัวใจสําคัญของการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจสร4างสรรค(
โดยประกอบท้ังผู4ประกอบการชุมชนและภาครัฐท่ีจะต4องสามารถริเริ่มพัฒนารูปแบบการท�องเท่ียวเชิง
สร4างสรรค(ใหม� ๆ ให4เกิดข้ึนพร4อมการบริการด4วยความมีอัธยาศัยไมตรีเปZนเจ4าบ4านท่ีดีในส�วนของ
ผู4ประกอบการถือว�าเปZนผู4นําในความคิดเชิงสร4างสรรค(โดยสามารถสร4างสรรค(บริการทางการท�องเท่ียว
ใหม� ๆ ท่ีทําให4อําเภอสวนผึ้งเปZนท่ีนิยมในป/จจุบันได4 ๘)กระบวนการ (Process) คือการส�งเสริมการ
พัฒนาหรือการจัดการกระบวนการสร4างสรรค(ท่ีก�อให4เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ(รูปแบบกิจกรรมใหม� ๆ 
หรือการบริการท่ีสามารถตอบสนองความต4องการของลูกค4าในอุตสาหกรรมท�องเท่ียวได4ดังเช�น
กระบวนการจัดกิจกรรมส�งเสริมการท�องเท่ียวโดยจักรยานของอําเภอสวนผึ้งท่ีมีกระบวนการจัดให4
สอดคล4องกับธรรมชาติมีการป/¥นจักรยานเพ่ือสัมผัสกับธรรมชาติข4างทางมีข้ันตอนการปลูกปXาเพ่ือสร4าง
สํานึกในการอนุรักษ(ธรรมชาติและสิ่งแวดล4อมพร4อมร�วมรับประทานข4าวห�อกะเหรี่ยงและผูกข4อไม4
ข4อมือรับขวัญซ่ึงเปZนการส�งเสริมวัฒนธรรมท4องถ่ินไปในกระบวนการของกิจกรรมร�วมกัน ๙) 
เศรษฐกิจ (Economic) ประโยชน(ทางเศรษฐกิจต4องเกิดข้ึนกับทุกภาคส�วนไม�ว�าจะเปZนนักท�องเท่ียวท่ี
รู4สึกคุ4มค�ากับเงินท่ีจ�ายไปกับบริการทางการท�องเท่ียวผู4ประกอบการได4รับผลตอบแทนจากสิ่งท่ีลงทุน
ไปและคนในชุมชนท4องถ่ินได4รับการสนับสนุนเกิดรายได4จากการต4อนรับนักท�องเท่ียวท่ีเข4ามาการ
ท�องเท่ียวท่ีจะเกิดความยั่งยืนได4นั้นผลประโยชน(ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนทุก ๆ ฝXายจะต4องได4รับอย�าง
เหมาะสมและยุติธรรมซ่ึงเปZนสิ่งจําเปZนอย�างยิ่งท่ีจะทําให4ทุกส�วนงานท่ีเก่ียวข4องการการท�องเท่ียวยินดี
ท่ีจะสนับสนุนการท�องเท่ียวให4เกิดข้ึน 

 ประพันธOพงษO ชิณพงษO๙๒ ได4ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดการท�องเท่ียว
อย�างยั่งยืนท่ีส�งผลต�อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขต
ภาคกลาง ผลการวิจัยพบว�าประชาชนในแหล�งท�องเท่ียวมีการนําหลักการจัดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน
มาปฏิบัติอยู�ในระดับมากโดยมีการอนุรักษ(และการใช4ทรัพยากรอย�างพอดีสูงสุดมีระดับมาตรฐาน
คุณภาพแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมอยู�ในระดับดีมากโดยมีศักยภาพในการรองรับด4านการ
ท�องเท่ียวสูงสุด การวิเคราะห(โมเดลสมการโครงสร4างรูปแบบการจัดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนท่ีส�งผล
ต�อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลางมีความ
สอดคล4องกับข4อมูลเชิงประจักษ(อยู�ในเกณฑ(ดีค�าไค-สแควร(เท�ากับ ๔๐.๙๙๐ ท่ีองศาอิสระ (df) 
เท�ากับ ๕๐ ค�าความน�าจะเปZน (p-value) เท�ากับ ๐.๘๑๔ ไค-สแควร(สัมพันธ( (Chi-square/df) 
เท�ากับ .๘๒๐ ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล4อง (GFI) เท�ากับ .๙๘๙ และค�าดัชนีรากของค�าเฉลี่ยกําลัง
สองของการประมาณค�าความคลาดเคลื่อน (RMSEA) เท�ากับ .๐๐๐ โดยหลักการจัดการท�องเท่ียว
                                                           

 ๙๒ประพันธ(พงศ( ชิณพงษ(, “การศึกษารูปแบบการจัดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนท่ีส�งผลต�อการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ(ในพระบรมราชูปถัมภ(, ๒๕๕๑), หน4า ๑๔๒. 
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อย�างยั่งยืน ๕ อันดับแรกท่ีส�งผลต�อมาตรฐานคุณภาพแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขต
ภาคกลางได4แก� การประสานการพัฒนาการท�องเท่ียวสูงสุดร4อยละ ๗๐ การมีส�วนร�วมโดยการสร4าง
เครือข�ายพัฒนาการท�องเท่ียวกับท4องถ่ินร4อยละ ๖๙ การฝ�กอบรมบุคลากรในท4องถ่ินร4อยละ ๖๖ การ
รักษาและส�งเสริมความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติร4อยละ ๖๓ และการจัดเตรียมข4อมูลคู�มือ
บริการข�าวสารการท�องเท่ียวให4พร4อมร4อยละ ๖๒ ตามลําดับ สรุปผลได4ว�าหลักการจัดการท�องเท่ียว
อย�างยั่งยืนมีอิทธิพลต�อมาตรฐานคุณภาพแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง
ร4อยละ ๔๑ โดยรูปแบบการจัดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ๕ อันดับแรกท่ีส�งผลต�อมาตรฐานคุณภาพ
แหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลางได4แก� การประสานการพัฒนาการท�องเท่ียว
สูงสุด การมีส�วนร�วมโดยการสร4างเครือข�ายพัฒนาการท�องเท่ียวกับท4องถ่ิน การฝ�กอบรมบุคลากรใน
ท4องถ่ิน การรักษาและส�งเสริมความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดเตรียมข4อมูลคู�มือ
บริการข�าวสารการท�องเท่ียวให4พร4อม 

 ภัทรพร ทิมแดง๙๓ ได4ศึกษาเรื่อง โมเดลการตลาดเชิงประสบการณ(ของนักท�องเท่ียว
ชาวต�างชาติ จากการวิจัยพบว�า ๑) การวิเคราะห(องค(ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดแรงจูงใจใน
การท�องเท่ียวพบว�าแรงจูงใจมีองค(ประกอบได4แก� ความต4องการประสบการณ(ใหม� ความต4องการการ
เรียนรู4 ความต4องการการพักผ�อน และความต4องการซ้ือสินค4าพบว�า โมเดลมีความสอดคล4องกับข4อมูล
เชิงประจักษ(โดยมีค�าไค-สแควร(เท�ากับ ๖๑.๒๓ ค�าดัชนีวัดความกลมกลืนเท�ากับ ๐.๙๙ และค�าดัชนี
ของค�าเฉลี่ยกําลังสองของส�วนท่ีเหลือของการประมาณเท�ากับ ๐.๐๑๖ การวิเคราะห(องค(ประกอบเชิง
ยืนยันของโมเดลการวัดการตลาดเชิงประสบการณ(ของนักท�องเท่ียวพบว�าการตลาดเชิงประสบการณ(
มีองค(ประกอบได4แก� ประสบการณ(เชิงกายภาพ ประสบการณ(เชิงอารมณ( ประสบการณ(เชิงคนไทย 
และประสบการณ(เชิงการบริการ โดยโมเดลมีความสอดคล4องกับข4อมูลเชิงประจักษ(โดยมีค�าไค-สแควร(
เท�ากับ ๔๗.๓๘ ค�าความน�าจะเปZนเท�ากับ ๐.๓๐ ค�าดัชนีวัดความกลมกลืนเท�ากับ ๐.๙๙ และค�าดัชนี
ของค�าเฉลี่ยกําลังสองของส�วนท่ีเหลือของการประมาณเท�ากับ ๐.๐๑๒ สําหรับการวิเคราะห(
องค(ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดผลสัมฤทธิ์ประสบการณ(นักท�องเท่ียวพบว�าผลสัมฤทธิ์
การตลาดเชิงประสบการณ(มีองค(ประกอบได4แก� คุณค�าการรับรู4 ความพึงพอใจ การกลับมาเท่ียวซํ้า 
และการบอกต�อ โดยโมเดลมีความสอดคล4องกับข4อมูลเชิงประจักษ(โดยมีค�าไค-สแควร(เท�ากับ ๓๙.๑๕ 
ค�าความน�าจะเปZนเท�ากับ ๐.๓๓ ค�าดัชนีวัดความกลมกลืนเท�ากับ ๐.๙๙ และค�าดัชนีของค�าเฉลี่ย
กําลังสองของส�วนท่ีเหลือของการประมาณเท�ากับ ๐.๐๑๑  

  ๒) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช4การวิเคราะห(เส4นทางในการทดสอบสมมติฐาน
ท่ี ๑ พบว�า แรงจูงใจในการท�องเท่ียวมีอิทธิพลต�อการตลาดเชิงประสบการณ(ท่ีระดับนัยสําคัญ ๐.๐๑ 
(ค�าสถิติทีเท�ากับ ๑๓.๗๑) โดยมีขนาดของอิทธิพลมีค�าเปZนบวกเท�ากับ ๐.๘๙ จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 
๑ การทดสอบสมมติฐานท่ี ๒ พบว�าแรงจูงใจในการท�องเท่ียวมีอิทธิพลต�อผลสัมฤทธิ์การตลาดเชิง
ประสบการณ(ท่ีระดับนัยสําคัญ ๐.๐๑ (ค�าสถิติทีเท�ากับ ๒.๘๓) โดยมีขนาดของอิทธิพลมีค�าเปZนบวก
เท�ากับ ๐.๔๘ จึงยอมรับสมมติฐานท่ี ๒ การทดสอบสมมติฐานท่ี ๓ พบว�าการตลาดเชิงประสบการณ(
มีอิทธิพลต�อผลสัมฤทธิ์การตลาดเชิงประสบการณ(ท่ีระดับนัยสําคัญ ๐.๐๑ (ค�าสถิติทีเท�ากับ ๒.๘๐) 
                                                           

 ๙๓ ภัทรพร ทิมแดง และผู4แต�งคนอ่ืน ๆ, “โมเดลการตลาดเชิงประสบการณ(ของนักท�องเท่ียว
ชาวต�างชาติ”, วารสารสมาคมนักวิจัย, ป�ท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๔): ๘๙–๑๐๑.  
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โดยมีขนาดของอิทธิพลมีค�าเปZนบวกเท�ากับ ๐.๔๗ จึงยอมรับสมมติฐานท่ี ๓ การทดสอบสมมติฐานท่ี 
๔ พบว�าแรงจูงใจในการท�องเท่ียวมีอิทธิพลทางอ4อมต�อผลสัมฤทธิ์การตลาดเชิงประสบการณ(ทางอ4อม
ผ�านการตลาดเชิงประสบการณ(ท่ีระดับนัยสําคัญ ๐.๐๑ (ค�าสถิติทีเท�ากับ ๗.๐๖) โดยมีขนาดของ
อิทธิพลมีค�าเปZนบวกเท�ากับ ๐.๔๑ จึงยอมรับสมมติฐานท่ี ๔ จึงสรุปได4ว�าแรงจูงใจในการท�องเท่ียว
การตลาดเชิงประสบการณ(ของนักท�องเท่ียวและผลสัมฤทธิ์การตลาดเชิงประสบการณ(ของ
นักท�องเท่ียวมีความสัมพันธ(ต�อกันท้ังทางตรงและทางอ4อม 

 ๓. ผลการค4นหาตัวแบบการตลาดเชิงประสบการณ(ของนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติเม่ือทํา
การวิเคราะห(หาองค(ประกอบของตัวแปรของการวิจัยโดยใช4การวิเคราะห(องค(ประกอบเชิงยืนยันพบว�า
แรงจูงใจในการท�องเท่ียวมีองค(ประกอบได4แก�ประสบการณ(ใหม�การเรียนรู4การพักผ�อนและการซ้ือ
สินค4า (ค�าสถิติไค-สแควร(เท�ากับ ๐.๗๖ ค�า p-value เท�ากับ ๐.๓๘ และค�า RMSEA เท�ากับ ๐.๐๐๐) 
การตลาดเชิงประสบการณ(ของนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติมีองค(ประกอบได4แก� ประสบการณ(เชิง
กายภาพ ประสบการณ(เชิงอารมณ( ประสบการณ(เชิงคนไทย และประสบการณ(การบริการ (ค�าสถิติ
ไค-สแควร(เท�ากับ ๐.๖๓ ค�า p-value เท�ากับ ๐.๔๒ และค�า RMSEA เท�ากับ ๐.๐๐๐) ผลสัมฤทธิ์
การตลาดเชิงประสบการณ(ของนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติมีองค(ประกอบได4แก� คุณค�ารับรู4 ความพึง
พอใจ การมาเท่ียวซํ้า และการบอกต�อ (ค�าสถิติไค-สแควร(เท�ากับ ๐,๐๐ ค�า p-value เท�ากับ ๑.๐๐๐ 
และค�า RMSEA เท�ากับ ๐.๐๐๐) 

 สรุปผลได4ว�า แรงจูงใจในการท�องเท่ียวการตลาดเชิงประสบการณ(มีความสําคัญมากต�อ
ผลสัมฤทธิ์การตลาดเชิงประสบการณ( และมีความสอดคล4องอย�างมากกับข4อมูลเชิงประจักษ(ผลการ
ค4นหาโมเดลการตลาดเชิงประสบการณ(ของนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติในภาพรวมพบว�า โดยการ
วิเคราะห(องค(ประกอบเชิงยืนยันพบว�า โมเดลการวัดแรงจูงใจในการท�องเท่ียวประกอบด4วย
ประสบการณ(ใหม� การเรียนรู4 การพักผ�อน การซ้ือสินค4า โมเดลการวัดการตลาดเชิงประสบการณ(ของ
นักท�องเท่ียวประกอบด4วย ประสบการณ(เชิงกายภาพ ประสบการณ(เชิงอารมณ( ประสบการณ(เชิงคน
ไทย ประสบการณ(การบริการ โมเดลการวัดผลสัมฤทธิ์ประสบการณ(นักท�องเท่ียวประกอบด4วย คุณค�า
รับรู4 ความพึงพอใจ การกลับมาเท่ียวซํ้า การบอกต�อ โดยแรงจูงใจในการท�องเท่ียวมีอิทธิพลทางตรง
และทางอ4อมต�อการตลาดเชิงประสบการณ(ของนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติและผลสัมฤทธิ์การตลาดเชิง
ประสบการณ(ของนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติในทิศทางบวก 

 ภาวิดา ธนาธัญทวี๙๔ ได4ทําการศึกษา รูปแบบการนําเสนอภาพลักษณ(การท�องเท่ียวไทย
เพ่ือจูงใจให4นักท�องเท่ียวชาวจีนตัดสินใจเดินทางมาเท่ียวประเทศไทย ผลการศึกษาพบว�ากลุ�มตัวอย�าง
เห็นว�าการนําเสนอภาพลักษณ(การท�องเท่ียวไทยมีความเหมาะสมมากโดยเหมาะสมมากท้ังในด4าน
สังคมการเรียนรู4 ประสบการณ( ความน�าต่ืนเต4นและการผจญภัย ชื่อเสียงและสิ่งดึงดูดใจตามลําดับ ซ่ึง
กลุ�มตัวอย�างมีการตัดสินใจเดินทางมาเท่ียวประเทศไทยระดับมาก โดยตัดสินใจระดับมากต้ังแต�ข้ัน
การตัดสินใจเดินทาง การประเมินทางเลือก การแสวงหาข4อมูล การประเมินภายหลังการเดินทาง และ
การรับรู4ความต4องการตามลําดับ รูปแบบการนําเสนอภาพลักษณ(การท�องเท่ียวไทยเพ่ือจูงใจให4
                                                           

 ๙๔ ภาวิดา ธนาธัญทวี, “รูปแบบการนําเสนอภาพลักษณ(การท�องเท่ียวไทยเพ่ือจูงใจให4นักท�องเท่ียวชาว
จีนตัดสินใจเดินทางมาเท่ียวประเทศไทย”, วารสารธรรมศาสตรO, ป�ท่ี ๓๕ ฉบับท่ี ๑ (ม.ค-เม.ย. ๒๕๕๙): ๑๙๒-
๒๑๕. 



 

๘๕ 
 

นักท�องเท่ียวชาวจีนตัดสินใจเดินทางมาเท่ียวประเทศไทยท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคล4องกับข4อมูลเชิง
ประจักษ( ตลอดจนรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนําไปประยุกต(ใช4และเปZนท่ียอมรับคิดเปZนร4อยละ 
๙๑.๓ ผ�านเกณฑ(ร4อยละ ๔๐ ข้ึนไปลักษณะความสัมพันธ(เชิงสาเหตุพบว�า ภูมิหลังของนักท�องเท่ียว
ชาวจีนได4แก� รายได4 จํานวนครั้งท่ีเคยเดินทางมาท�องเท่ียว ลักษณะการเดินทางมาท�องเท่ียวล�าสุด 
รูปแบบการติดต�อสื่อสาร จํานวนสื่อการท�องเท่ียวท่ีเป�ดรับ และการนําเสนอภาพลักษณ(การท�องเท่ียว
ไทยต�างมีความสัมพันธ(เชิงสาเหตุต�อการตัดสินใจเดินทางมาเท่ียวประเทศไทยท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ ๐.๐๕ 

 วันใหม! แตงแก�ว๙๕ ได4ทําการศึกษา การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียง
คาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผลการศึกษาพบว�ากระบวนการจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ของเมืองเชียงคานมีการดําเนินงานร�วมกันระหว�างคุ4มวัด เทศบาล และกลุ�มผู4ประกอบการมี ๕ 
ข้ันตอน คือ การวางแผนกลยุทธ( การจัดการผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย การดําเนินงาน การประสานงาน และ
การจัดการความรู4ด4านต�าง ๆ ส�วนของบทบาทในการจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียง
คาน ของผู4มีส�วนได4ส�วนเสียมีลักษณะดังนี้ การหาแนวทางแก4ไขป/ญหา การวางแผนพัฒนา การ
ประสานงาน การให4ความรู4 การลงทุน การประชาสัมพันธ( และการมีรายได4จากการท�องเท่ียว บทบาท
ท่ีสําคัญท่ีสุดในการจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคานคือ การหาแนวทางแก4ไข
ป/ญหา การวางแผนพัฒนาการท�องเท่ียวต�าง ๆ ของเทศบาลตําบลเชียงคาน กรมโยธาธิการและผัง
เมือง และสภาเมืองเชียงคาน บทบาทท่ีสําคัญรองลงมา คือ การลงทุนในโครงสร4างพ้ืนฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวกต�าง ๆ ของเทศบาลตําบลเชียงคาน สํานักงานจังหวัดเลย และผู4ประกอบการนอก
พ้ืนท่ี สําหรับการมีส�วนร�วมของผู4มีส�วนได4ส�วนเสียซ่ึงจัดตามลําดับความสําคัญในข้ันตอนการค4นหา
ป/ญหาและสาเหตุของป/ญหา ได4แก� ผู4ประกอบการ และภาคประชาชน ข้ันตอนการวางแผน
ดําเนินการ ได4แก� เทศบาล และกรมโยธาธิการ และผังเมือง ข้ันตอนการลงทุนและดําเนินงาน ได4แก� 
ผู4ประกอบการ เทศบาล ภาคประชาชน และชมรมต�าง ๆ และข้ันตอนการติดตามประเมินผลงาน 
ได4แก� เทศบาล และสภาเมืองเชียงคาน ป/ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
เมืองเชียงคาน คือ ผู4มีส�วนได4ส�วนเสียในแต�ละภาคส�วนขาดการบูรณาการในเรื่องแผนการจัดการการ
ท�องเท่ียวอย�างเหมาะสม รวมท้ังการบริหารงานของแต�ละภาคส�วนยังไม�ชัดเจน และขาดการมีส�วน
ร�วมของประชาชน แนวทางการจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงคานท่ีเหมาะสม คือ 
แนวทางการพัฒนาโดยการใช4โมเดลการพัฒนาการท�องเท่ียวโดยชุมชน ซ่ึงการท�องเท่ียวโดยชุมชนมี
พัฒนาการมาจากการท�องเท่ียวโดยการมีส�วนร�วมของประชาชนและการท�องเท่ียวท่ียั่งยืนโดยมีชุมชน
เปZนฐาน และมีการจัดทําโครงการการท�องเท่ียวอย�างสร4างสรรค(ทําให4นักท�องเท่ียวได4เรียนรู4เก่ียวกับ
การใช4ชีวิตของผู4คนในท4องถ่ิน โดยสะท4อนให4เห็นถึงเอกลักษณ( อัตลักษณ(ของชุมชน และผู4คนเจ4าของ
พ้ืนท่ี โดยมุ�งเน4นให4นักท�องเท่ียวมีปฏิสัมพันธ(กับคนในพ้ืนท่ี ทําให4สามารถเอ้ือประโยชน(ต�อการ
อนุรักษ( และเปZนกระบวนการสําคัญในการสร4างจิตสํานึกของชุมชนร�วมกันในการรักษาสมดุลของ 
และสร4างฐานความรู4สําหรับการพัฒนาอย�างสร4างสรรค(และยั่งยืน 

                                                           

 ๙๕วันใหม� แตงแก4ว, “การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน4า ๑. 



 

๘๖ 
 

 พบพร โอทกานนทO๙๖ ได4ทําการศึกษา รูปแบบคุณภาพการบริการภาพลักษณ(แหล�ง
ท�องเท่ียวและความพึงพอใจท่ีส�งผลต�อความต้ังใจเชิงพฤติกรรมการท�องเท่ียวแบบพํานักระยะยาวของ
ชาวยุโรปและอเมริกัน ผลการวิจัยพบว�า ๑) กลุ�มตัวอย�างนักท�องเท่ียวชาวยุโรปเปZนนักท�องเท่ียวแบบ
ราคาประหยัดและกลุ�มตัวอย�างนักท�องเท่ียวชาวอเมริกันเปZนนักท�องเท่ียวแบบราคาปานกลาง ผลการ
ค4นหารูปแบบคุณภาพการบริการภาพลักษณ(แหล�งท�องเท่ียวและความพึงพอใจท่ีส�งผลต�อความต้ังใจ
เชิงพฤติกรรมการท�องเท่ียวแบบพํานักระยะยาวของชาวยุโรป ๒) ภาพลักษณ(แหล�งท�องเท่ียว 
คุณภาพการบริการ เปZนป/จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวแบบพํานักระยะยาวของ
ชาวยุโรป ๓) ภาพลักษณ(แหล�งท�องเท่ียว คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวเปZน
ป/จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อความต้ังใจเชิงพฤติกรรมการท�องเท่ียวแบบพํานักระยะยาวของชาวยุโรปเม่ือ
พิจารณาความสัมพันธ(ของระหว�างองค(ประกอบตัวแปรสังเกตได4พบว�าตัวแปรสังเกตได4ท่ีส�งผลต�อ
ความต้ังใจเชิงพฤติกรรมการท�องเท่ียวท้ังในด4านความต้ังใจกลับมาเท่ียวซํ้าและการแนะนําบอกต�อโดย
ตัวแปรท่ีมีค�าน้ําหนักองค(ประกอบมาตรฐาน (ß) มากท่ีสุดได4แก�การเอาใจใส� (๑.๐๐) และความพึง
พอใจของนักท�องเท่ียวในด4านความปลอดภัย (๑.๐๐) รองลงมาคือการสนองตอบ (๐.๘๗) สิ่งดึงดูดใจ
แหล�งท�องเท่ียว (๐.๘๓) กิจกรรมแหล�งท�องเท่ียว (๐.๘๒) รูปธรรมการบริการ (๐.๘๐) โดยตัวแปร
ท้ังหมดมีค�าสัดส�วนความแปรปรวนท่ีอธิบายได4ด4วยองค(ประกอบ (R2) รูปแบบคุณภาพการบริการ
ภาพลักษณ(แหล�งท�องเท่ียวและความพึงพอใจท่ีส�งผลต�อความต้ังใจเชิงพฤติกรรมการท�องเท่ียวแบบ
พํานักระยะยาวของชาวยุโรปได4ร4อยละ ๗๐ 

 ผลการค4นหารูปแบบคุณภาพการบริการภาพลักษณ(แหล�งท�องเท่ียวและความพึงพอใจท่ี
ส�งผลต�อความต้ังใจเชิงพฤติกรรมการท�องเท่ียวแบบพํานักระยะยาวของชาวอเมริกันพบว�า ๑) 
ภาพลักษณ(แหล�งท�องเท่ียว (Path Coefficient= -๐.๖๘) คุณภาพการบริการ (Path Coefficient = 
๐.๕๐) เปZนป/จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวแบบพํานักระยะยาวของชาวอเมริกัน
๒) ภาพลักษณ(แหล�งท�องเท่ียว (Path Coefficient=๐.๙๐) คุณภาพการบริการ (Path Coefficient= 
-๐.๙๗) ความพึงพอใจของนักท�องเท่ียว (Path Coefficient=๐.๖๗) เปZนป/จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อความ
ต้ังใจเชิงพฤติกรรมการท�องเท่ียวแบบพํานักระยะยาวของชาวอเมริกันเม่ือพิจารณาความสัมพันธ(ของ
ระหว�างองค(ประกอบตัวแปรสังเกตได4พบว�า ตัวแปรสังเกตได4ท่ีส�งผลต�อความต้ังใจเชิงพฤติกรรมการ
ท�องเท่ียวท้ังในด4านความต้ังใจกลับมาเท่ียวซํ้าและการแนะนําบอกต�อโดยตัวแปรท่ีมีค�าน้ําหนัก
องค(ประกอบมาตรฐาน (ß) มากท่ีสุดได4แก�ภาพลักษณ(ด4านกิจกรรมแหล�งท�องเท่ียวในด4านบันเทิงและ
ชิวิตราตรีและการเปZนแหล�งเท่ียวชมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร( (๑.๐๐) ความพึงพอใจของ
นักท�องเท่ียวในด4านประสบการณ(การท�องเท่ียว (๑.๐๐) ความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวในด4านการ
รับรู4คุณค�า (๐.๙๓) ความเชื่อถือได4ของสินค4าและบริการ (๐.๗๗) และความพึงพอใจในความปลอดภัย 
(๐.๗๕) โดยตัวแปรท้ังหมดมีค�าสัดส�วนความแปรปรวนท่ีอธิบายได4ด4วยองค(ประกอบ (R2) รูปแบบ
คุณภาพการบริการภาพลักษณ(แหล�งท�องเท่ียวและความพึงพอใจท่ีส�งผลต�อความต้ังใจเชิงพฤติกรรม
การท�องเท่ียวแบบพํานักระยะยาวของชาวอเมริกันได4ร4อยละ ๕๒ สรุปผลว�า ผลการค4นหารูปแบบ
                                                           

 
๙๖ พบพร โอทกานนท(, “รูปแบบคุณภาพการบริการภาพลักษณ(แหล�งท�องเท่ียวและความพึงพอใจท่ี

ส�งผลต�อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการท�องเท่ียวแบบพํานักระยะยาวของชาวยุโรปและอเมริกัน”, คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร(นเอเชีย, วารสารธรรมศาสตรO, ป�ท่ี ๓๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖): ๓๕-๓๖. 



 

๘๗ 
 

สมการโครงสร4างพบว�าองค(ประกอบสําคัญท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลต�อความต้ังใจเชิงพฤติกรรมการท�องเท่ียว
แบบพํานักระยะยาวของชาวยุโรปคือ ภาพลักษณ(ด4านสิ่งดึงดูดใจแหล�งท�องเท่ียวและคุณภาพการ
บริการด4านการเอาใจใส�ส�วนองค(ประกอบสําคัญท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลต�อความต้ังใจเชิงพฤติกรรมการ
ท�องเท่ียวแบบพํานักระยะยาวของชาวอเมริกันคือภาพลักษณ(ด4านกิจกรรมแหล�งท�องเท่ียวและ
คุณภาพบริการด4านความเชื่อถือได4 

 พระมหาชาญ โชติญาณพล๙๗ ได4ทําการศึกษา อัตลักษณ(วัดไทยในพระพุทธศาสนาท่ีมี
ต�อการท�องเท่ียวซํ้าของนักท�องเท่ียวต�างชาติ ผลการวิจัยพบว�า ๑) พบว�าอัตลักษณ(วัดไทยใน
พระพุทธศาสนามีความสัมพันธ(ทางตรงกับความคิดเห็นของนักท�องเท่ียวต�างชาติต�อการท�องเท่ียวเชิง
พระพุทธศาสนาโดยมีความสัมพันธ(ทางบวก จากสมมติฐานท่ี ๒) พบว�าอัตลักษณ(วัดไทยใน
พระพุทธศาสนามีความสัมพันธ(ทางตรงกับความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวต�างชาติต�อการท�องเท่ียว
เชิงพระพุทธศาสนาโดยมีความสัมพันธ(ทางลบและอัตลักษณ(วัดไทยในพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ(
ทางอ4อมกับความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวต�างชาติต�อการท�องเท่ียวเชิงพระพุทธศาสนาโดยผ�านความ
คิดเห็นโดยมีความสัมพันธ(ทางบวก จากสมมติฐานท่ี ๓) พบว�าอัตลักษณ(วัดไทยในพระพุทธศาสนามี
ความสัมพันธ(ทางอ4อมกับความภักดีของนักท�องเท่ียวต�างชาติต�อการท�องเท่ียวเชิงพระพุทธศาสนาโดย
ผ�านความคิดเห็นและความพึงพอใจโดยมีความสัมพันธ(ทางบวก จากสมมติฐานท่ี ๔) พบว�าความ
คิดเห็นของนักท�องเท่ียวต�างชาติต�อการท�องเท่ียวเชิงพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ(ทางตรงกับความ
พึงพอใจของนักท�องเท่ียวต�างชาติต�อการท�องเท่ียวเชิงพระพุทธศาสนาโดยมีความสัมพันธ(ทางบวก
จากสมมติฐานท่ี ๕) พบว�าความคิดเห็นของนักท�องเท่ียวต�างชาติต�อการท�องเท่ียวเชิงพระพุทธศาสนา
มีความสัมพันธ(ทางอ4อมกับความภักดีของนักท�องเท่ียวต�างชาติต�อการท�องเท่ียวเชิงพระพุทธศาสนา
โดยผ�านความพึงพอใจโดยมีความสัมพันธ(ทางบวก และจากสมมติฐานท่ี ๖) พบว�าความพึงพอใจของ
นักท�องเท่ียวต�างชาติต�อการท�องเท่ียวเชิงพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ(ทางตรงกับความภักดีของ
นักท�องเท่ียวต�างชาติต�อการท�องเท่ียวเชิงพระพุทธศาสนาโดยมีความสัมพันธ(ทางบวก ซ่ึงโมเดล
ความสัมพันธ(เชิงสาเหตุท่ีพัฒนาข้ึนมีความเหมาะสมเนื่องจากมีความสอดคล4องกับข4อมูลเชิงประจักษ(
อีกท้ังในแต�องค(ประกอบของโมเดลมีความเหมาะสมเท่ียงตรง (Validity) และมีความสามารถในการ
พยากรณ(ได4ร4อยละ ๙๓.๔ 

 สมโภชนO สุวรรณรัตนO๙๘ ได4ศึกษาเรื่อง การสร4างความสามัคคีในหมู�บ4านเศรษฐกิจ
พอเพียงต4นแบบด4วยหลักพุทธธรรม ผลการศึกษาพบว�า ๑) การสร4างความสามัคคีในหมู�บ4าน
เศรษฐกิจพอเพียงต4นแบบชุมชนมีแนวทางการสร4างความสามัคคี ๔ แนว ได4แก� การใช4ชีวิตอยู�ร�วมกัน 
ผ�านกิจกรรมและพิธีกรรมต�าง ๆ การประกอบอาชีพและขยายเครือข�ายการประกอบอาชีพ การ
รวมกลุ�มตามธรรมชาติของชุมชนตามความสนใจและกิจกรรมทางสังคม การสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรม ๒) หลักพุทธธรรมท่ีส�งเสริมการสร4างความสามัคคีในหมู�บ4านเศรษฐกิจพอเพียงต4นแบบท่ี

                                                           

 ๙๗พระมหาชาญ โชติญาณพล, “อัตลักษณ(วัดไทยในพระพุทธศาสนาท่ีมีผลต�อการท�องเท่ียวซํ้าของ
นักท�องเท่ียวต�างชาติ”, ดุษฎีนิพนธOบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด. (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
สยาม, ๒๕๕๘), หน4า ๑. 
 ๙๘ สมโภชน( สุวรรณรัตน(, “การสร4างความสามัคคีในหมู�บ4านเศรษฐกิจพอเพียงต4นแบบด4วยหลักพุทธ
ธรรม”, วารสาร สมาคมนักวิจัย, ป�ท่ี ๒๒ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐): ๑๙๑. 



 

๘๘ 
 

ชาวบ4านใช4ในการใช4ชีวิตอยู�ร�วมกัน มากท่ีสุด คือ หลักสาราณียธรรม รองลงมาคือหลักอปริหานิย
ธรรม หลักสัปปุริสธรรม และหลักสังคหวัตถุตามลําดับ หลักธรรมท่ีชาวบ4านใช4ในการประกอบอาชีพ 
มากท่ีสุดคือ หลักสาราณียธรรม รองลงมาคือหลักสัปปุริสธรรม หลักอปริหานิยธรรม และสุดท4าย คือ
หลักสังคหวัตถุ หลักธรรมท่ีมีความสําคัญกับการรวมกลุ�ม อันดับแรก คือ หลักสาราณียธรรม 
รองลงมาคือ หลักอปริหานิยธรรม หลักสัปปุริสธรรม และสุดท4ายคือ หลักสังคหวัตถุ หลักธรรมท่ีมี
ความสําคัญกับการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี อันดับหนึ่ง คือ หลักสาราณียธรรมรองลงมาคือ หลัก
อปริหานิยธรรม หลักสัปปุริสธรรม และหลักสังคหวัตถุ ตามลําดับ ๓) การบูรณาการการสร4างความ
สามัคคีในหมู�บ4านเศรษฐกิจพอเพียงต4นแบบด4วยหลักพุทธธรรม หมู�บ4านท้ังสิบหมู�บ4านไม�ได4เลือกและ
ไม�ได4เน4นหลักธรรมใดหลักธรรมหนึ่งในการสร4างความสามัคคีแต�การสร4างความสามัคคีของหมู�บ4านนั้น 
ข้ึนกับกิจกรรมแต�ละกิจกรรมของชาวบ4านซ่ึงหมู�บ4านได4เลือกใช4รูปแบบการสร4างความสามัคคีแบบ
บูรณาการหลักธรรมแต�ละหลักธรรมมาผสมผสานกัน ตามความเหมาะของกิจกรรมและกลุ�มคนท่ี
มาร�วมกิจกรรมนั้น ๆ ๔) แนวทางและสร4างองค(ความรู4ใหม�เก่ียวกับ “รูปแบบการสร4างความสามัคคี 
ในหมู�บ4านเศรษฐกิจพอเพียงต4นแบบด4วยหลักพุทธธรรม” เรียกว�า MMMSH Model คือ มีเมตตา
กรุณาต�อกัน (Mercy) มีการพบปะสังสรรค(พูดคุยกันอย�างต�อเนื่อง (Meeting) มีการบริหารจัดการอย�าง
เปZนธรรม (Management) มีการเฉลี่ยเจือจาน (Sacrifice) จึงจะก�อให4เกิดความสามัคคี (Harmony) 

  
ตารางท่ี ๒.๔ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวข4องกับการจัดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ปทุมมาศ พูลทิพย( (รายงานการ
วิจัย, สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห�งชาติ, ๒๕๔๘) 

กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร(และแผนงานวิจัยเชิงบูรณา
การประกอบด4วย ๙ ข้ันตอนได4แก� การจัดทํายุทธศาสตร(
และแผนงานวิจัย การกําหนดกรอบแนวคิดของยุทธศาสตร( 
การจัดทําร�างเนื้อหาของยุทธศาสตร(และแผนงานวิจัย การ
รับฟ/งข4อคิดเห็น การปรับปรุงร�างเนื้อหาของยุทธศาสตร(และ
แผนงานวิจัยเชิง การประชาพิจารณ(ยุทธศาสตร( การ
ประกาศใช4และและติดตามและประเมินผลการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร( 

พระมหาสุริยา  มะสันเทียะ (ดุษฎี
บัณฑิต สาขาการตลาด, 
มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๘) 

ความสัมพันธ(เชิงสาเหตุท่ีเก่ียวข4องระหว�างป/จจัยส�วนบุคคล
ของนักท�องเท่ียวกิจกรรมการตลาดการท�องเท่ียวเชิงพุทธ
ศาสนาท่ีส�งผลต�อกลยุทธ(การตลาดการท�องเท่ียวเชิงพุทธ
ศาสนาและนําไปสู�ประสิทธิผลท่ีได4จากกลยุทธ(การตลาดใน
การเพ่ิมคุณค�าการท�องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาท่ีได4จากกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ท่ีได4 มีความกลมกลืนกับข4อมูลเชิ ง
ประจักษ( 

 
 
 



 

๘๙ 
 

ตารางท่ี ๒.๔ (ต�อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

รัศมี อ�อนปรีดา (วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 
๒๕๕๘) 

ป/จจัยท่ีมีผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของ
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงครามอย�างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ประกอบด4วย ๕ ตัวแปร ได4แก�การมี
ส�วนร�วมรับผลประโยชน(ความผูกพันต�อแหล�งท�องเท่ียว การ
มีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผล การสร4างความยั่งยืน
ทางวัฒนธรรม และนโยบายการท�องเท่ียว  

ป�รันธ( ชิณโชติ และธีระวัฒน( จันทึก 
(วารสาร Veridian E-Journal 
Silpakorn University, ๒๕๕๙) 

องค( ประกอบของยุทธศาสตร(  ๙  องค( ประกอบ คือ 
PESS+DIMPE โดยเปZนองค(ประกอบการจัดการคุณภาพ
ได4แก� ๑) ผลสัมฤทธิ์  (Performance) ๒) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ๓) มาตรฐาน (Standard) ๔) ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) ๕) พ้ืนท่ี (Destination) ๖) นวัตกรรม 
(Innovation) ๗) บุคลากร (Man) ๘) กระบวนการ 
(Process) ๙) เศรษฐกิจ (Economic) 

ประพันธ(พงศ( ชิณพงษ( (รายงาน
การวิจัย, มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ(ในพระบรมราชูปถัมภ(, 
๒๕๕๑) 

รูปแบบการจัดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ๕ อันดับแรกท่ี
ส�งผลต�อมาตรฐานคุณภาพแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม
ของจังหวัดในเขตภาคกลางได4แก�  การประสานการ
พัฒนาการท�องเท่ียวสูงสุด การมีส�วนร�วมโดยการสร4าง
เครือข�ายพัฒนาการท�องเท่ียวกับท4องถ่ิน การฝ�กอบรม
บุคลากรในท4องถ่ิน การรักษาและส�งเสริมความหลากหลาย
ของทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดเตรียมข4อมูลคู�มือ
บริการข�าวสารการท�องเท่ียวให4พร4อม 

ภัทรพร ทิมแดง และคนอ่ืน ๆ 
(วารสารสมาคมนักวิจัย, ป�ท่ี ๑๖ 
(๒๕๕๔) 

ตัวแบบการตลาดเชิงประสบการณ(ของนักท�องเ ท่ียว
ชาวต�างชาติเม่ือทําการวิเคราะห(หาองค(ประกอบของตัวแปร
ของการวิจัยโดยใช4การวิเคราะห(องค(ประกอบเชิงยืนยัน
พบว�าแรงจูงใจในการท�องเ ท่ียวมีองค(ประกอบได4แก�
ประสบการณ(ใหม�การเรียนรู4การพักผ�อนและการซ้ือสินค4า 

ภาวิดา ธนาธัญทว ี(วารสาร
ธรรมศาสตร(, ๒๕๕๙) 

รูปแบบการนําเสนอภาพลักษณ(การท�องเท่ียวไทยเพ่ือจูงใจ
ให4นักท�องเท่ียวชาวจีนตัดสินใจเดินทางมาเท่ียวประเทศไทย
ในเชิงสาเหตุสรุปได4ว�ากลุ�มตัวอย�างเห็นว�าการนําเสนอ
ภาพลักษณ(การท�องเท่ียวไทยมีความเหมาะสมมากโดย
เหมาะสมมากท้ังในด4านสังคมการเรียนรู4ประสบการณ(ความ
น�าต่ืนเต4นและการผจญภัยชื่อเสียงและสิ่งดึงดูดใจตามลําดับ  

 
 



 

๙๐ 
 

ตารางท่ี ๒.๔ (ต�อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

วันใหม� แตงแก4ว (รายงานการวิจัย, 
จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔) 

กระบวนการจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเมือง
เชียงคานมีการดําเนินงานร�วมกันระหว�างคุ4มวัด เทศบาล 
และกลุ�มผู4ประกอบการมี ๕ ข้ันตอน คือ การวางแผน กล
ยุทธ( การจัดการผู4มีส�วนได4ส�วนเสีย การดําเนินงาน การ
ประสานงาน และการจัดการความรู4ด4านต�าง ๆ 

พบพร โอทกานนท( (วารสาร
ธรรมศาสตร(, ๒๕๕๖) 

รูปแบบสมการโครงสร4างพบว�าองค(ประกอบสําคัญท่ีสุดท่ีมี
อิทธิพลต�อความต้ังใจเชิงพฤติกรรมการท�องเท่ียวแบบพํานัก
ระยะยาวของชาวยุโรปคือภาพลักษณ(ด4านสิ่งดึงดูดใจแหล�ง
ท�องเท่ียวและคุณภาพการบริการด4านการเอาใจใส�ส�วน
องค(ประกอบสําคัญท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลต�อความต้ังใจเชิง
พฤติกรรมการท�องเ ท่ียวแบบพํานักระยะยาวของชาว
อเมริกันคือภาพลักษณ(ด4านกิจกรรมแหล�งท�องเท่ียวและ
คุณภาพบริการด4านความเชื่อถือได4 

พระมหาชาญ โชติญาณพล (ดุษฎี
นิพนธ(บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด. 
มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๘) 

การศึกษาอัตลักษณ(วัดไทยในพระพุทธศาสนาโดยภาพ
รวมอยู�ในระดับมากการวิเคราะห(ความสัมพันธ(เชิงสาเหตุท่ี
เก่ียวข4องกับอัตลักษณ(ของวัดไทยในพระพุทธศาสนาความ
คิดเห็นความพึงพอใจเพ่ือนําไปสู�ความภักดีของนักท�องเท่ียว
ต�างชาติในการกลับท�องเท่ียวซํ้า 

สมโภชน( สวุรรณรัตน( (วารสาร 
สมาคมนักวิจัย, ๒๕๖๐) 

แนวทางและสร4างองค(ความรู4ใหม�เก่ียวกับ “รูปแบบการ
สร4างความสามัคคี ในหมู�บ4านเศรษฐกิจพอเพียงต4นแบบด4วย
หลักพุทธธรรม” เรียกว�า MMMSH Model คือ มีเมตตา
กรุณาต�อกัน (Mercy) มีการพบปะสังสรรค(พูดคุยกันอย�าง
ต�อเนื่อง (Meeting) มีการบริหารจัดการอย�างเปZนธรรม 
(Management) มีการเฉลี่ยเจือจาน (Sacrifice) จึงจะ
ก�อให4เกิดความสามัคคี (Harmony) 

 
 ๒.๗.๓ งานวิจัยในต!างประเทศ 
 การศึกษางานวิจัยในต�างประเทศท่ีเก่ียวข4องในครั้งนี้เปZนการศึกษางานวิจัยด4านการ
จัดการท�องเท่ียว ซ่ึงผู4วิจัยทบทวนจากงานวิจัยต�าง ๆ ท่ีได4ทําการวิจัยผ�านมาแล4ว โดยมีงานวิจัยท่ี
ศึกษาดังนี้ 



 

๙๑ 
 

 Nee Goh๙๙ ได4ศึกษาเรื่องการตรวจสอบความต้ังใจกลับมาท�องเท่ียวซํ้าสําหรับนักท�องเท่ียว
ท่ีเดินทางมาพักโรงแรมประเภทบูทีคในแหล�งท�องเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรมขององค(กรยูเนสโกนคร
ป�นังผลการวิจัยพบว�า ทัศนคติการคล4อยตามกลุ�มอ4างอิงและความพึงพอใจของลูกค4ามีอิทธิพลต�อการ
กลับมาท�องเท่ียวซํ้าของลูกค4าสิ่งท่ีน�าสังเกตของงานวิจัยคือผลกระทบของการรับรู4ด4านการควบคุม
พฤติกรรมและภาพลักษณ(โดยรวมไม�มีนัยสําคัญต�อการกลับมาท�องเท่ียวซํ้า 

 Ngoc & Trinh๑๐๐ ได4ศึกษาเรื่องป/จจัยท่ีส�งผลกระทบต�อความต้ังใจกลับมาท�องเท่ียวซํ้า
ของนักท�องเท่ียวท่ีมีต�อการเยี่ยมชมเมืองหวงเต�าในประเทศเวียดนามเปZนการศึกษาวิเคราะห(ป/จจัย
ค่ันกลางด4านความพึงพอใจในแหล�งท�องเท่ียว ผลการวิจัยพบว�า ภาพลักษณ(ของแหล�งท�องเท่ียวได4แก�
ป/จจัยด4านโครงสร4างพ้ืนฐานป/จจัยด4านราคาสภาพแวดล4อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและความพึง
พอใจของนักท�องเท่ียวท่ีมีต�อสถานท่ีท�องเท่ียวมีนัยสําคัญ และผลกระทบในเชิงบวกความต้ังใจกลับมา
ท�องเท่ียวซํ้าส�วนความปลอดภัยและการจัดการด4านระบบรักษาความปลอดภัยมีนัยสําคัญท่ีส�งผล
กระทบในเชิงลบต�อความต้ังใจกลับมาท�องเท่ียวซํ้า 

 Cam๑๐๑ ได4ศึกษาเรื่องป/จจัยสําคัญด4านความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวและความต้ังใจ
กลับมาท�องเท่ียวซํ้าในเมืองญาจางประเทศเวียดนามผลการวิจัยพบว�า นักท�องเท่ียวส�วนใหญ�ให4ความ
สนใจกับอาหารพ้ืนบ4าน สภาพแวดล4อมวัฒนธรรม และป/จจัยพ้ืนฐานทางสังคม ซ่ึงนักท�องเท่ียวไม�ได4
คํานึงถึงกิจกรรมการพักผ�อนหย�อนใจและความบันเทิง ป/จจัยด4านโครงสร4างพ้ืนฐานและการเข4าถึงสิ่ง
อํานวยความสะดวกเปZนผลให4นักท�องเท่ียวรู4สึกไม�พึงพอใจต�อการเยี่ยมชมเมืองญาจางเท�าท่ีควรแต�
สําหรับนักท�องเท่ียวท่ีเดินทางมาท�องเท่ียวแล4วมีความรู4สึกพึงพอใจต�อการเยี่ยมเยือนเมืองญาจางจะมี
ความต้ังใจแนะนํานักท�องเท่ียวรายอ่ืน ๆ มาท�องเท่ียวมากกว�าต้ังใจกลับมาท�องเท่ียวซํ้านอกจากนี้
จากการศึกษาวิเคราะห(สมการโครงสร4าง (Structure Equation Model: SEM) พบว�าการรับรู4คุณภาพ
การแสวงความหลากหลายและความแปลกใหม�จากการเดินทางท�องเท่ียวมีนัยสําคัญและมี
ความสัมพันธ(ในเชิงบวกต�อความพึงพอใจส�วนป/จจัยด4านประชากรศาสตร(เก่ียวกับอายุมีอิทธิพลในทาง
ลบต�อความพึงพอใจและความต้ังใจกลับมาท�องเท่ียวซํ้าส�วนความพึงพอใจมีนัยสําคัญและมี
ความสําคัญในเชิงบวกต�อความต้ังใจกลับมาท�องเท่ียวซํ้าและการแนะนานักท�องเท่ียวรายอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 

                                                           

 ๙๙Nee Goh, “Consumer behavior in tourism”, European Journal of Marketing, Vol. 
27 (10) (2015): 5-44. 
 ๑๐๐Ngoc, K.N. & Trinh, N.T, “Factors affecting tourists’ return intention towards Vung 
Tau City, Vietnam: A mediation analysis of destination satisfaction”.Journal of Advanced 
Management Science, (2015).3(4): 292-298. 
 ๑๐๑Cam Nostrand. Kolasa, B. J, Introduction of Behavioral Sciene for Business, (New 
Jersey: Prince - Hall Intentional Inc, 1969), pp. 1-2. 
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ตารางท่ี ๒.๕ สรุปงานวิจัยในต�างประเทศ 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

Nee Goh (European Journal of 
Marketing, 2015) 

ทัศนคติการคล4อยตามกลุ�มอ4างอิงและความพึงพอใจของ
ลูกค4ามีอิทธิพลต�อการกลับมาท�องเท่ียวซํ้าของลูกค4าสิ่งท่ี
น�าสังเกตของงานวิจัยคือผลกระทบของการรับรู4ด4านการ
ควบคุมพฤติกรรมและภาพลักษณ(โดยรวมไม�มีนัยสําคัญ
ต�อการกลับมาท�องเท่ียวซํ้า 

Ngoc, K.N. & Trinh, N.T (Journal 
of Advanced Management 
Science, 2015) 

ภาพลักษณ(ของแหล�งท�องเท่ียวได4แก�ป/จจัยด4านโครงสร4าง
พ้ืนฐานป/จจัยด4านราคาสภาพแวดล4อมทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมและความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวท่ีมีต�อ
สถานท่ีท�องเท่ียวมีนัยสําคัญและผลกระทบในเชิงบวก
ความต้ังใจกลับมาท�องเท่ียวซํ้าส�วนความปลอดภัยและ
การจัดการด4านระบบรักษาความปลอดภัยมีนัยสําคัญท่ี
ส�งผลกระทบในเชิงลบต�อความต้ังใจกลับมาท�องเท่ียวซํ้า 

Cam Nostrand. Kolasa, B. J  
 (New Jersey: Prince-Hall 
Intentional Inc, 1969)) 

การรับรู4คุณภาพการแสวงความหลากหลายและความ
แปลกใหม�จากการเดินทางท�องเท่ียวมีนัยสําคัญและมี
ความสัมพันธ(ในเชิงบวกต�อความพึงพอใจส�วนป/จจัยด4าน
ประชากรศาสตร(เก่ียวกับอายุมีอิทธิพลในทางลบต�อความ
พึงพอใจและความต้ังใจกลับมาท�องเท่ียวซํ้าส�วนความพึง
พอใจมีนัยสําคัญและมีความสําคัญในเชิงบวกต�อความ
ต้ังใจกลับมาท�องเท่ียวซํ้าและการแนะนานักท�องเท่ียวราย
อ่ืน ๆ  

  
๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีได4กล�าวแล4วข4างต4นผู4วิจัยสังเคราะห(เปZนกรอบแนวคิดใน
การวิจัยโดยสรุปท่ีมาของแต�ละตัวแปรดังนี้ 
 ๑. การพัฒนาการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน ในครั้งนี้ได4จากการสังเคราะห(แนวคิด 
ทฤษฎีของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย (๒๕๔๒), ชูสิทธิ์ ชูชาติ (๒๕๓๘),
กระทรวงการต�างประเทศ (๒๕๓๗), รําไพพรรณ แก4วสุริยะ (๒๕๔๗), วศิน อิงคพัฒนากุล (๒๕๔๘),
มณีวรรณ ผิวนิ่ม (๒๕๕๐), ศรีพร สมบุญธรรม (๒๕๓๖) ประกอบด4วย 
  ๑) การฟYxนฟูแหล�งท�องเท่ียว 
  ๒) การสร4างกิจกรรมในแหล�งท�องเท่ียว 
 ๓) การตลาดในแหล�งท�องเท่ียว 
 ๔) การส�งเสริมทักษะคนในพ้ืนท่ี 
 ๕) ประสิทธิภาพของแหล�งท�องเท่ียว 
 ๖) การพัฒนาโครงสร4างพ้ืนฐาน 



 

๙๓ 
 

 ๒. บทบาทการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน ในครั้งนี้ได4จากการสังเคราะห(แนวคิด 
ทฤษฎีของ Deming, W. Edwards (1986), สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (๒๕๕๔), การท�องเท่ียว
แห�งประเทศไทย (๒๕๖๑), Motloch (2001) ประกอบด4วย 
    ๑) การวางแผน 
  ๒) การปฏิบัติตามแผน 
  ๓) การตรวจสอบ 
  ๔) การแก4ไขปรับปรุง   
  ๕) ความชัดเจนของเจ4าภาพและแผนพัฒนา 
  ๖) ข4อกฎหมายและการจัดระเบียบ 
  ๗) การสนับสนุนจากภาครัฐ 
  ๘) สร4างเครือข�ายความร�วมมือระหว�างองค(กร   
 ๓. การมีส�วนร�วม ในครั้งนี้ได4จากทฤษฎีของ Cohen, John M and Uphoff, Norman 
T, (1977) ประกอบด4วย  
  ๑) การมีส�วนร�วมวางแผน 

 ๒) การมีส�วนร�วมแก4ไขป/ญหา 
 ๓) การมีส�วนร�วมประเมิน 
 ๔) การมีส�วนร�วมรับผลประโยชน(   
 ๔. หลักอปริหานิยธรรมนํามาจากพระไตรป�ฎก, มหาปรินิพพานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค, 

๑๐/๖๘/๗๙. และพระธรรมโกศาจารย( (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (๒๕๔๙) เพ่ือให4สอดคล4องกับบริบทและ
ประเด็นท่ีศึกษาดังนี้  

   นัยท่ี ๑) หม่ันประชุมกันเนืองนิตย(กับนัยท่ี ๒) พร4อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม 
และทํากิจกรรมร�วมกัน รวมกันเปZนตัวแปรท่ี ๑ คือ “ความพร4อมเพรียงกัน”  

   นัยท่ี ๔) ให4ความเคารพและรับฟ/งความคิดเห็นของผู4ใหญ�กับนัยท่ี ๕) ไม�ข�มเหงสตรี 
เปZนการให4เกียรติและคุ4มครองสตรี รวมกันเปZนตัวแปรท่ี ๒ คือ “มีสัมมาคารวะ”  

   นัยท่ี ๖ เคารพบูชาสักการะเจดีย( คือการให4ความเคารพศาสนสถาน ปูชนียสถาน 
อนุสาวรีย(ประจําชาติ เปZนตัวแปรท่ี ๓ คือ “เคารพสถานท่ี”  

   นัยท่ี ๓) ไม�บัญญัติ หรือล4มเลิกข4อบัญญัติต�าง ๆ เปZนการไม�เพิกถอน ไม�เพ่ิมเติมกับนัย
ท่ี ๗) ให4การอารักขาพระภิกษุสงฆ(หรือผู4ทรงศีล เปZนการจัดการให4ความอารักขา บํารุง คุ4มครอง อัน
ชอบธรรม แก�บรรพชิต รวมเปZนตัวแปรท่ี ๔ คือ “ยึดกฎกติกาของท4องถ่ิน”  

 
 
 
 
 
 
 



 

๙๔ 
 

 รูปแบบพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู4วิจัยได4ทํา
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข4องผู4วิจัยสามารถสร4างกรอบแนวคิดในการวิจัยได4ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

บทบาทการบริหาร
จัดการภาครัฐ
และเอกชน 

 

การวางแผน 

การปฏิบัติตามแผน 

การแก4ไขปรับปรุง   

การตรวจสอบ 

ข4อกฎหมายและการจัด
ระเบียบ 

สร4างเครือข�ายความร�วมมือ
ระหว�างองค(กร   

การสนับสนุนจากภาครัฐ 

ความชัดเจนของเจ4าภาพและ
แผนพัฒนา 

การมีส!วนร!วม 
การมีส�วนร�วมแก4ไขป/ญหา 

การมีส�วนร�วมรับผลประโยชน(   

การมีส�วนร�วมประเมิน 

การมีส�วนร�วมวางแผน 

หลักอปริหานิย
ธรรม 

ด4านความพร4อมเพรียงกัน ด4านยึดกติกาของท4องถิ่น ด4านการเคารพต�อสถานท่ี ด4านการมีสัมมาคารวะ 

การพัฒนาการ
ท!องเที่ยวชมุชน

อย!างยั่งยืน 

การสร4างกิจกรรมใน
แหล�งท�องเท่ียว 

การส�งเสริมทักษะคนใน
พื้นท่ี 

การตลาดในแหล�ง
ท�องเท่ียว 

ประสิทธิภาพของแหล�ง
ท�องเท่ียว 

การพัฒนาโครงสร4าง
พื้นฐาน 

การฟYxนฟูแหล�งท�องเท่ียว 



 
บทท่ี ๓ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค(คือ ๑)  เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชน
อย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒)  เพ่ือวิเคราะห(ป/จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต�อการ
พัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓)  เพ่ือนําเสนอ
รูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การวิจัยใน
ครั้งนี้เป4นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) มีท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) หลังจากนั้นนําขJอมูลที่ไดJจากการ
สังเคราะห(นํามาสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) วิธีดําเนินการวิจัยประกอบดJวย
กระบวนการต�าง ๆ ดังต�อไปนี้  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ระยะท่ี ๑ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 
  ๓.๒.๑ ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
  ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใชJในการวิจัย 
  ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมขJอมูล  
  ๓.๒.๔ การวิเคราะห(ขJอมูล 
 ๓.๓ ระยะท่ี ๒ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ๓.๓.๑ ผูJใหJขJอมูลสําคัญ 
  ๓.๓.๒ เครื่องมือท่ีใชJในการวิจัย 
  ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมขJอมูล  
  ๓.๓.๔ การวิเคราะห(ขJอมูล 
 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 เพ่ือใหJการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเป4นไปตามวัตถุประสงค(ของการวิจัย ผูJวิจัยไดJ 
กําหนดรูปแบบการวิจัย โดยใชJการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) มีท้ังการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มุ�งเนJนการ
วิเคราะห(ในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) มีแผนแบบการวิจัยแบบกลุ�มเดียวศึกษาสภาวการณ(
โดยไม�มีการทดลอง (The One Shot Non-Experiment Case Study)  
  
 



 
๙๖

๓.๒ ระยะที่ ๑ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 
  ๓.๒.๑ ประชากรและกลุ"มตัวอย"าง 
  ๑) ประชากรท่ีใชJในการวิจัย คือ คือ ผูJมีส�วนไดJส�วนเสียในการจัดการท�องเท่ียว
ชุมชนอย�างยั่งยืน ซ่ึงไม�ทราบจํานวนแน�นอน   
  ๒) กลุ�มตัวอย�าง 
   ๒.๑) กลุ�มตัวอย�างที่ใชJในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ไดJแก� ผูJมีส�วนไดJส�วนเสียในการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จํานวน ๔๑๐ ตัวอย�าง สําหรับขนาดของกลุ�มตัวอย�างท่ีใชJ ผูJวิจัยใชJวิธีการกําหนดขนาดตัวอย�างในการ
วิจัยโดยการพิจารณาจากความเหมาะสมของจํานวนค�าพารามิเตอร(ท่ีทําการประมาณค�าภายใตJโมเดล
ตามสมมติฐานในกรอบแนวคิดท่ีไดJศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมตามแนวคิดของนักวิจัยดJาน
โมเดลการวิเคราะห(ลิสเลล คือ Lindeman, Merenda and Gold๑ และ Weiss (1972)๒ ท่ีไดJทําการ
กําหนดขนาดตัวอย�างตามกฎอัตราส�วนระหว�างหน�วยตัวอย�างและจํานวนพารามิเตอร(หรือตัวแปร ไวJ
เป4น ๑ พารามิเตอร( ใชJตัวอย�าง ๑๐–๒๐ ตัวอย�าง จากกรอบแนวคิดการวิจัยพบว�ามีค�าพารามิเตอร(ท่ี
ตJองประมาณภายใตJโมเดลลิสเลลท้ังหมด ๔๑ พารามิเตอร( ใชJเสJนพารามิเตอร(ละ ๑๐ ตัวอย�างเท�ากับ 
๔๑ x ๑๐ = ๔๑๐ ตัวอย�าง 
   ๒.๒) การสุ�มตัวอย�างผูJวิจัยเลือกใชJวิธีสุ�มตัวอย�างแบบหลายข้ันตอน (Multi-
Stage Sampling) โดย 
    ข้ันตอนท่ี ๑ สุ�มตัวอย�างแบบแบ�งชั้น (Stratified Random Sampling) โดย
การจัดแบ�งประชากรเป4นกลุ�มผูJมีส�วนไดJส�วนเสียจากการจัดการการท�องเท่ียวเชิงกีฬา จะใชJวิธีการ
คํานวณขนาดตัวอย�างแบบแบ�งตามสัดส�วน (Proportional Stratified Random Sampling) 
คํานวณจากสูตร ดังนี้ 

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

  การสุ�มตัวอย�างแบบแบ�งตามสัดส�วน แสดงไวJในตารางท่ี ๓.๑ 
 
ตารางท่ี ๓.๑ การสุ�มตัวอย�างแบบแบ�งตามสัดส�วน 

เขตพัฒนาการท�องเท่ียววิถีลุ�มแม�น้ํา
เจJาพระยาตอนกลางของพระนครศรีอยุธยา 

จํานวน
ประชากร 

สัดส"วน จํานวนกลุ"ม
ตัวอย"าง 

๑) เกาะเกิด ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน ๒,๑๓๑ ๔๑๐x๒,๑๓๑ 
๓๖,๑๓๖ 

๒๔ 

 

                                                           

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

   ๒ Weiss, R., The Provision of Social Relationship, In Z. Rubin (Ed), (Doing Unto 
others Englewood Cliff, N. J: Prentice-Hall. 1972), pp. 17-26. 
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ตารางท่ี ๓.๑ (ต�อ) 
เขตพัฒนาการท�องเท่ียววิถีลุ�มแม�น้ํา

เจJาพระยาตอนกลางของพระนครศรีอยุธยา 
จํานวน

ประชากร 
สัดส"วน จํานวนกลุ"ม

ตัวอย"าง 
๒) โฮมสเตย(ไทรนJอย ต.ไทรนJอย อ.บางบาล ๒,๕๔๖ ๔๑๐x๒,๕๔๖ 

๓๖,๑๓๖ 
๒๘ 

๓) บJานตJนโพธิ์ ไผ�หนอง (ตีมีดอรัญญิก)  
    ต.ท�าชJาง อ.นครหลวง 

๔,๕๕๖ ๔๑๐x๔,๕๕๖ 
๓๖,๑๓๖ 

๕๑ 

๔) คลองจิก ต.คลองจิก อ.บางปะอิน ๗,๗๒๙ ๔๑๐x๗,๗๒๙ 
๓๖,๑๓๖ 

๘๗ 

๕) บJานป�อม ต.บJานป�อม อ.  
    พระนครศรีอยุธยา 

๖,๗๐๔ ๔๑๐x๖,๗๐๔ 
๓๖,๑๓๖ 

๗๖ 

๖) ปากจั่น ต.ปากจั่น อ.นครหลวง ๓,๓๑๐ ๔๑๐x๓,๓๑๐ 
๓๖,๑๓๖ 

๓๗ 

๗) ลาดชะโด ต.หนองน้ําใหญ� อ.ผักไห� ๖,๐๘๐ ๔๑๐x๖,๐๘๐ 
๓๖,๑๓๖ 

๖๙ 

๘) โฮมสเตย(คลอง รางจระเขJ ต.บJานโพธิ์  
    อ.เสนา 

๓,๐๘๐ ๔๑๐x๓,๐๘๐ 
๓๖,๑๓๖ 

๓๕ 

รวม ๓๖,๑๓๖  ๔๑๐ 
   
    ข้ันตอนท่ี ๒ จากนั้นใชJวิธีสุ�มตัวอย�างแบบง�าย (Simple Random 
Sampling) ดJวยวิธีจับฉลากจนกระท่ังครบตัวอย�างตามท่ีตJองการ 
 ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใชEในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชJในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวน ๒ ชนิด ไดJแก� 
  ๑) แบบบันทึกเอกสาร (Document Recording Forms) เป4นเครื่องมือท่ีใชJใน
การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
  ๒) แบบสอบถาม (Questionnaires) เป4นเครื่องมือท่ีใชJในการศึกษารูปแบบการ
พัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ�งเป4น ๕ ตอนดังนี้ 
   ตอนท่ี ๑ เป4นขJอคําถามเก่ียวกับขJอมูลส�วนตัวของผูJตอบแบบสอบถามเป4นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบดJวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวน ๕ ขJอ 
   ตอนท่ี ๒ เป4นขJอคําถามเก่ียวกับบทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐและ
เอกชน ประกอบดJวยขJอคําถามท้ังหมด ๘ ดJาน แบ�งเป4นรายดJานไดJดังนี้ 
 ดJานความชัดเจนของเจJาภาพ  มีขJอคําถามท้ังหมด  ๓ ขJอ 
 ดJานกฎหมายและการจัดระเบียบ มีขJอคําถามท้ังหมด  ๕ ขJอ 
 ดJานการสนับสนุนจากรัฐ  มีขJอคําถามท้ังหมด  ๕ ขJอ 
 ดJานโครงสรJางพ้ืนฐาน  มีขJอคําถามท้ังหมด  ๕ ขJอ 
 ดJานการวางแผน   มีขJอคําถามท้ังหมด  ๖ ขJอ 
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 ดJานการปฏิบัติตามแผน  มีขJอคําถามท้ังหมด  ๕ ขJอ 
 ดJานการตรวจสอบ   มีขJอคําถามท้ังหมด  ๕ ขJอ 
 ดJานการแกJไขปรับปรุง  มีขJอคําถามท้ังหมด  ๕ ขJอ 
 ลักษณะของขJอคําถามของแบบสอบถามเป4นแบบวัดมาตราส�วนประมาณค�า 
(Rating Scale) โดย ใหJผูJตอบเลือกระดับจากระดับมากท่ีสุด ถึงนJอยท่ีสุด ดังนี้ 
   ๕ หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด 
   ๔ หมายถึง  ระดับมาก 
   ๓ หมายถึง  ระดับปานกลาง 
   ๒ หมายถึง  ระดับนJอย 
 ๑ หมายถึง  ระดับนJอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี ๓ เป4นขJอคําถามเก่ียวกับการมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียวของ
ชุมชนประกอบดJวยขJอคําถาม ๔ ดJาน ไดJแก�  
 ดJานการมีส�วนร�วมวางแผน  มีขJอคําถามท้ังหมด  ๕ ขJอ 
 ดJานการมีส�วนร�วมแกJไขป/ญหา  มีขJอคําถามท้ังหมด  ๗ ขJอ 
 ดJานการมีส�วนร�วมประเมิน  มีขJอคําถามท้ังหมด  ๘ ขJอ 
 ดJานการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน( มีขJอคําถามท้ังหมด  ๕ ขJอ 
 ลักษณะของขJอคําถามของแบบสอบถามเป4นแบบวัดมาตราส�วนประมาณค�า 
(Rating Scale) โดย ใหJผูJตอบเลือกระดับจากระดับมากท่ีสุด ถึงนJอยท่ีสุด ดังนี้ 
   ๕ หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด 
   ๔ หมายถึง  ระดับมาก 
   ๓ หมายถึง  ระดับปานกลาง 
   ๒ หมายถึง  ระดับนJอย 
 ๑ หมายถึง  ระดับนJอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี ๔ เป4นขJอคําถามเก่ียวกับการนําหลักอปริหานิยธรรมเขJาบูรณาการการ
จัดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนประกอบดJวยขJอคําถาม ๔ ดJาน ไดJแก� 

 ดJานความพรJอมเพรียงกัน  มีขJอคําถามท้ังหมด  ๖ ขJอ 
 ดJานมีสัมมาคารวะ   มีขJอคําถามท้ังหมด  ๕ ขJอ 
 ดJานเคารพต�อสถานท่ี   มีขJอคําถามท้ังหมด  ๓ ขJอ 
 ดJานยึดกฎกติกาของทJองถ่ิน  มีขJอคําถามท้ังหมด  ๕ ขJอ 

 ลักษณะของขJอคําถามของแบบสอบถามเป4นแบบวัดมาตราส�วนประมาณค�า 
(Rating Scale) โดย ใหJผูJตอบเลือกระดับจากระดับมากท่ีสุด ถึงนJอยท่ีสุด ดังนี้ 
   ๕ หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด 
   ๔ หมายถึง  ระดับมาก 
   ๓ หมายถึง  ระดับปานกลาง 
   ๒ หมายถึง  ระดับนJอย 
 ๑ หมายถึง  ระดับนJอยท่ีสุด 



 
๙๙

 ตอนท่ี ๕ เป4นขJอคําถามเก่ียวกับการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนประกอบดJวย
ขJอคําถาม ๖ ดJาน ไดJแก� 

 ดJานการฟ��นฟูแหล�งท�องเท่ียว  มีขJอคําถามท้ังหมด  ๗ ขJอ 
 ดJานกิจกรรมในแหล�งท�องเท่ียว มีขJอคําถามท้ังหมด  ๖ ขJอ 
 ดJานการตลาดในแหล�งท�องเท่ียว มีขJอคําถามท้ังหมด  ๖ ขJอ 
 ดJานการส�งเสริมทักษะคนในพ้ืนท่ี มีขJอคําถามท้ังหมด  ๗ ขJอ 
 ดJานประสิทธิภาพของแหล�งท�องเท่ียว มีขJอคําถามท้ังหมด  ๕ ขJอ 
 ดJานการพัฒนาโครงสรJางพ้ืนฐาน มีขJอคําถามท้ังหมด  ๕ ขJอ 
 ลักษณะของขJอคําถามของแบบสอบถามเป4นแบบวัดมาตราส�วนประมาณค�า 

(Rating Scale) โดย ใหJผูJตอบเลือกระดับจากระดับมากท่ีสุด ถึงนJอยท่ีสุด ดังนี้ 
   ๕ หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด 
   ๔ หมายถึง  ระดับมาก 
   ๓ หมายถึง  ระดับปานกลาง 
   ๒ หมายถึง  ระดับนJอย 
 ๑ หมายถึง  ระดับนJอยท่ีสุด 
 จากเกณฑ(ดังกล�าว ผูJวิจัยใชJเกณฑ(ค�าเฉลี่ยในการอภิปรายผล ซ่ึงผลจากการคํานวณโดย
ใชJสูตรการคํานวณความกวJางของอันตรภาคชั้น มีดังนี้๓ จากสูตร 
  ช�วงชั้นคะแนน    =  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
                ระดับการวัด 
     =  ๐.๘๐๕

๑-๕ =   

จะไดJเกณฑ(การแปลผล ๕ ระดับ ดังนี้   
  คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๑ – ๕.๐๐  หมายถึง มากท่ีสุด  

 คะแนนเฉลี่ย ๓.๔๑ – ๔.๒๐  หมายถึง มาก  
 คะแนนเฉลี่ย ๒.๖๑ – ๓.๔๐  หมายถึง ปานกลาง  
 คะแนนเฉลี่ย ๑.๘๑ – ๒.๖๐  หมายถึง นJอย   
 คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๘๐  หมายถึง นJอยท่ีสุด    

  ๓) การสรJางเครื่องมือท่ีใชJในการวิจัย 
  การสรJางเครื่องมือท่ีใชJในการวิจัย ผูJวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังต�อไปนี้ 
  (๑) ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขJอง หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขJอง
จากเอกสาร ตํารา ภายใตJคําแนะนําของอาจารย(ท่ีปรึกษา และสรJางเครื่องมือเป4นแบบบันทึกเอกสาร 
เพ่ือใชJในการเก็บรวบรวมขJอมูลและนํามาวิเคราะห( เก็บผลการวิเคราะห(ไวJในแบบบันทึกเอกสาร 
  (๒) นําความรูJและแนวคิดท่ีไดJจากการศึกษาคJนควJามาประมวลเพ่ือกําหนด
โครงสรJางของเครื่องมือและขอบเขตเนื้อหา โดยการสรJางแบบสอบถาม เพ่ือใชJสอบถามเก่ียวกับ

                                                           

๓ มัลลิกา บุนนาค, สถิติเพ่ือการตัดสินใจ, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗), 
หนJา ๑๔๓. 



 
๑๐๐

รูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการนํา
ขJอมูลสรุปประเด็นจากการวิเคราะห( สังเคราะห(มาจัดทําเป4นขJอคําถามในแบบสอบถาม จําแนกตาม
ตัวแปรรูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท้ัง 
๒๒ ตัวแปร รวมขJอคําถามท้ังสิ้น ๑๑๙ ขJอ ภายใตJคําแนะนําของอาจารย(ท่ีปรึกษา แลJวนําเสนอ
ผูJเชี่ยวชาญ ๕ คน แลJวจึงนํามาหาค�าดัชนีความสอดคลJองตามวัตถุประสงค(ของการวิจัย โดยใชJเทคนิค 
IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยพิจารณาจากค�า IOC มากกว�า ๐.๖๐ ข้ึนไป 
  (๓) นําความรูJและแนวคิดท่ีไดJจากการศึกษาคJนควJาและผลการวิเคราะห(
องค(ประกอบมาเป4นฐานในการสรJางแบบสัมภาษณ(แบบก่ึงโครงสรJาง เพ่ือใชJในการเก็บขJอมูลและ
นํามาวิเคราะห(เพ่ือหารูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
   ๔) การหาค�าความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
  การหาค�าความเท่ียงตรงของเครื่องมือท่ีใชJในการวิจัย ผูJวิจัยไดJดําเนินการตาม
ข้ันตอนของการวิจัย ดังต�อไปนี้ 
  (๑) การตรวจสอบความตรง (Validity) ของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามใหJอาจารย(
ท่ีปรึกษาตรวจ จากนั้นเสนอผูJเชี่ยวชาญ จํานวน ๕ คน ประกอบดJวย 
  (๑.๑) นายจรัญ อJนมี, รองผูJว�าการดJานนโยบายและแผน การท�องเท่ียว
แห�งประเทศไทย  
  (๑.๒) รศ.ดร.นันทิยา นJอยจันทร(, คณบดีคณะครุศาสตร( มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 
  (๑.๓) ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( ฝ�าย
วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  (๑.๔) ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข(, อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( คณะ
สังคมศาสตร( มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  (๑.๕) ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( คณะ
สังคมศาสตร( มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
  เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจนของ
ภาษา ความครอบคลุมของโครงสรJางและความสอดคลJองระหว�างขJอคําถามกับวัตถุประสงค(ของการ
วิจัย โดยใชJเทคนิค IOC (Index of Item-Objective Congruence) โดยผูJทรงคุณวุฒิแต�ละท�านจะ
ประเมินใหJคะแนน ๓ ระดับ คือ +๑ = มีความสอดคลJอง ๐ = ไม�แน�ใจ -๑ = ไม�สอดคลJอง แลJว
คํานวณค�าและคัดเลือกขJอคําถามท่ีมีค�าดัชนีความสอดคลJองพบว�าทุกขJอมีค�าอยู�ระหว�าง ๐.๘๐-๑.๐๐ 
ทุกขJอคําถาม 
  (๒) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลJวไปทดลองใชJ (Try Out) กับประชากรท่ีไม�ใช�
กลุ�มตัวอย�าง ท่ีเป4นผูJมีส�วนไดJส�วนเสียในการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน ๓๐ คน 
  (๓) นําแบบสอบถามท่ีไดJมาคํานวณหาค�าความเชื่อม่ัน (Reliability) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) โดยใชJสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ไดJค�าความเชื่อม่ันเท�ากับ 
.๙๗๓ และสามารถจําแนกตามตัวแปรไดJดังนี้ 



 
๑๐๑

ตารางท่ี ๓.๒ แสดงค�าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
ตัวแปร ค"าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) 

๑. บทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน .๙๗๘ 
๒. การมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียว .๘๘๗ 
๓. การปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม .๙๘๔ 
๔. การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน  .๙๘๒ 
ภาพรวม .๙๗๓ 

 
  (๔) แกJไขปรับปรุงแบบสอบถาม โดยนําขJอมูลจากการทดลองใชJในข้ันตอนท่ี
ผ�านมา ทําการปรับปรุงแกJไขโดยผ�านอาจารย(ท่ีปรึกษาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นจึงนํามาสรJาง
เป4นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ(เพ่ือใชJในการเก็บรวบรวมขJอมูลต�อไป 
 ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมขEอมูล 
 ผูJวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขJอมูลตามข้ันตอนของการวิจัย ดังต�อไปนี้ 
  ๑) การศึกษาและวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป4นการเก็บรวบรวม
ขJอมูลเก่ียวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรม และการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนเพ่ือ
สรJางกรอบแนวคิดในการวิจัย และสังเคราะห(ตัวแปรรูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชน
อย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทําการรวบรวมเอกสารจากแหล�งต�าง ๆ แลJว
วิเคราะห(เอกสารโดยการจัดทําแบบบันทึกการวิเคราะห(เอกสาร บันทึกเก่ียวกับลักษณะเอกสาร 
แหล�งท่ีมา และสาระสําคัญของเอกสารท่ีเก่ียวขJองกับการวิจัย ขJอมูลท่ีไดJจากการวิเคราะห(เอกสารจะ
เป4นกรอบแนวคิดท่ีใชJในการศึกษาวิเคราะห(ขJอมูลท่ีไดJจากการศึกษาดJวยวิธีการอ่ืน ๆ ต�อไป 
  ๒) การศึกษารูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูJวิจัยใชJแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขJอมูลจาก
ประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผูJใหJขJอมูลเป4นผูJมีส�วนไดJส�วนเสียในการจัดการท�องเท่ียว
ชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน ๔๑๐ คน 
 ๓.๒.๔ การวิเคราะหSขEอมูล 
  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชJการวิเคราะห(ป/จจัยเชิงสํารวจ 
(Exploratory Factor Analysis: EFA) และโมเดลสมการโครงสรJาง (Structural Equation 
Modeling: SEM) การวิเคราะห(ขJอมูล มีข้ันตอนต�อไปนี้ 

   ๑) การวิเคราะห(ขJอมูลเชิงพรรณนา โดยใชJค�าความถ่ี ค�ารJอยละ ค�าเฉลี่ย และ
ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    ๒) การวิเคราะห(เนื้อหาจากแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวขJองกับ
รูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใชJ
วิธีการวิเคราะห(เนื้อหา (Content Analysis) ตามเกณฑ(การวิเคราะห(เนื้อหา๔  

                                                           

๔ สุภางค( จันทวานิช, การวิเคราะหSขEอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ(ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ(จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนJา ๒๔.  



 
๑๐๒

   ๒.๑) ผูJวิจัยต้ังกฎเกณฑ(ข้ึนสําหรับการคัดเลือกเอกสาร และหัวขJอท่ีจะทําการ
วิเคราะห( 
   ๒.๒) ผูJวิจัยวางเคJาโครงของขJอมูล โดยการทํารายชื่อคําหรือขJอความใน
เอกสารท่ีจะถูกนํามาวิเคราะห( แลJวแบ�งไวJเป4นประเภท (Categories) เพ่ือใหJการวิเคราะห(มีความ
สมํ่าเสมอ และสามารถตัดสินไดJว�า จะดึงคําหรือขJอความใดออกมาจากเอกสารหรือตัวบท (Text) 
และจะท้ิงคําหรือขJอความใดออกไป 

    ๒.๓) ผูJวิจัยคํานึงถึงบริบท (Context) หรือสภาพแวดลJอมประกอบของขJอมูล
เอกสารท่ีนํามาวิเคราะห( โดยผูJวิจัยต้ังคําถามเก่ียวกับเอกสารท่ีนํามาวิเคราะห(ตามหัวขJอในแบบการ
วิเคราะห(เนื้อหาซ่ึงผูJวิจัยสรJางข้ึนท้ังนี้เพ่ือใหJการวิเคราะห(เป4นไปอย�างลึกซ้ึง ผูJวิจัยทําการพิจารณา
เอกสารในสภาพท่ีเป4นป/จจัย และเปรียบเทียบคุณลักษณะของเนื้อหาเขJากับบริบทของเอกสาร โดยมี
การโยงคุณลักษณะเขJากับกรอบแนวคิดทฤษฏีท่ีผูJวิจัยเลือกมาเปรียบเทียบ เพ่ือการวิเคราะห(ขJอมูลใหJ
มีความกวJางข้ึน และนําไปสู�การอJางใชJกับขJอมูลอ่ืน ๆ ไดJ 
   ๒.๔) วิเคราะห(เนื้อหาตามท่ีปรากฏ (Manifest Content) ในเอกสารวัด
ความถ่ีของคําหรือขJอความในเอกสารเท�านั้น ไม�ใชJการตีความหมายของขJอความ 
    ๓) การวิเคราะห(ขJอมูลจากแบบสอบถาม ผูJวิจัยจะนําขJอมูลท่ีไดJมาทําการ
วิเคราะห(ป/จจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพ่ือศึกษากลุ�มตัวแปรท่ียังไม�มี
ทฤษฎี หรือแนวคิดสนับสนุนเรื่องนั้นมาก�อน ผูJวิจัยจะเก็บขJอมูลจากตัวแปรเหล�านั้น แลJวนํามาจัด
หมวดหมู�ดJวยการวิเคราะห(ป/จจัยเพ่ือตJองการทราบว�ากลุ�มตัวแปร (Set of Variables) ท้ังหมดมีก่ี
ป/จจัย (factor) ดJวยการใชJโปรแกรมสําเร็จรูป ผลจากการวิเคราะห(ป/จจัย จะช�วยลดตัวแปรลงและไดJ
ป/จจัยซ่ึงทําใหJเขJาใจลักษณะของขJอมูลไดJง�าย และสามารถสรJางตัวแปรแฝงเพ่ือนําตัวแปรแฝงมาใชJใน
การวิเคราะห(โมเดลสมการโครงสรJางต�อไป ซ่ึงเทคนิคการวิเคราะห(ป/จจัยเชิงสํารวจมีข้ันตอนการ
วิเคราะห(ดังนี้๕ 
   ๓.๑) ตรวจสอบเบ้ืองตJนว�า ขJอมูลสามารถนํามาวิเคราะห(ป/จจัยไดJหรือไม� โดย
การพิจารณาเมทริกซ(สหสัมพันธ(ของตัวแปร จากการใชJโปรแกรมสําเร็จรูป ไดJค�าไกเซอร(-ไมเยอร(-ออ
ลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO-MSA) มากกว�า .๗๐ ถึง ๑ 
และค�า Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยสําคัญ แสดงว�า ตัวแปรมีความสัมพันธ(กัน เหมาะสมท่ี
จะนํามาวิเคราะห(ป/จจัย 
   ๓.๒) สกัดป/จจัยข้ันตJน (Factor Extraction) ใชJวิธีการวิเคราะห(องค(ประกอบ 
(Principal Component Analysis) โดยมีเกณฑ(กําหนดจํานวนป/จจัย คือ ค�าไอเกน (Eigen Values) 
มากกว�า ๑ และ Scree Plot เสJนกราฟเริ่มเป4นเสJนตรงขนานกับแกนนอน 
   ๓.๓) หมุนแกนป/จจัย (Factor Rotation) เพ่ือใหJไดJป/จจัยร�วมท่ีชัดเจน 
   ๓.๔) สรJางคะแนนป/จจัย (Factor Score) เพ่ือสรJางตัวแปรแฝงจากตัวแปร
สังเกตไดJ 

                                                           

๕ นงลักษณ( วิรัชชัย, โมเดลลิสเรล : สถิติวิเคราะหSสําหรับการวิจัย, พิมพ(ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนJา ๑๐๒.  



 
๑๐๓

   ๓.๕) ต้ังชื่อป/จจัยใหJสื่อความหมายถึงตัวแปรท้ังหมดในป/จจัย 
   ๔) การวิเคราะห(โมเดลสมการโครงสรJาง (Structural Equation Modeling: SEM) เป4น
การบูรณาการของสถิติวิเคราะห(ท่ีสําคัญ คือการวิเคราะห(ป/จจัย (Factor Analysis) และการวิเคราะห(
เสJนทางอิทธิพล (Path Analysis) โมเดลสมการโครงสรJางประกอบดJวย ๒ ส�วน คือโมเดลการวัด 
(Measurement Model) และโมเดลโครงสรJาง (Structural Model) 
   ๔.๑) โมเดลการวัด (Measurement Model) เป4นโมเดลท่ีระบุความสัมพันธ(
เชิงเสJนระหว�างตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตไดJ ผูJวิจัยใชJการวิเคราะห(ป/จจัยเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis: CFA) อันดับท่ีหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดตัวแปรแฝงว�า ตัว
แปรสังเกตไดJ/ตัวบ�งชี้ มีความสอดคลJองกับขJอมูลเชิงประจักษ( ดJวยโปรแกรม Lisrel (Linear 
Structure Relation) และพิจารณาคัดเลือกป/จจัยและตัวบ�งชี้ จากตัวแปรสังเกตไดJ/ตัวบ�งชี้ท่ีมี
สัมประสิทธิ์การพยากรณ( (R๒) ซ่ึงสามารถอธิบายองค(ประกอบสูงต้ังแต�รJอยละ ๖๐ ข้ึนไป 
   ๔.๒) โมเดลโครงสรJาง (Structural Model) เป4นโมเดลท่ีระบุความสัมพันธ(
ระหว�างตัวแปรแฝงกับตัวแปรแฝง ผูJวิจัยใชJการวิเคราะห(เสJนทางอิทธิพล (Path Analysis) จุดมุ�งหมาย
เพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธ(เชิงสาเหตุระหว�างตัวแปร ศึกษาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอJอม
ระหว�างตัวแปร และวิเคราะห(ตรวจสอบความตรงของทฤษฏีหรือทดสอบความสอดคลJองระหว�าง
โมเดลท่ีพัฒนาข้ึนกับขJอมูลเชิงประจักษ( ประกอบดJวยข้ันตอน ๒ ส�วนคือ 
  (๔.๒.๑) การประมาณค�าพารามิเตอร( 
    (๑) การกําหนดขJอมูลจําเพาะโมเดล (Specification of the Model) 
ผูJวิจัยไดJสนใจศึกษาว�าตัวแปรสาเหตุตัวใดบJางท่ีส�งผลโดยตรงและโดยอJอมต�อการพัฒนาการท�องเท่ียว
ชุมชนอย�างยั่งยืน โดยผูJวิจัยใชJโมเดลการวิเคราะห(โมเดลความสัมพันธ(โครงสรJางเชิงเสJน ประกอบดJวย
ตัวแปรแฝง และตัวแปรสังเกตไดJ โดยมีขJอตกลงเบ้ืองตJนของโมเดลว�าความสัมพันธ(ของโมเดลท้ังหมด
เห็นความสัมพันธ(เชิงเสJนตรง (Linear) เป4นความสัมพันธ(เชิงบวก (Additive) และเป4นความสัมพันธ(
ทางเดียว (Recursive Model) ระหว�างตัวแปรภายนอก (Exogenous Variables) และตัวแปร
ภายใน (Endogenous Variables)  
    (๒) การระบุความเป4นไปไดJค�าเดียวของโมเดล (Identification 
of the Model) ผูJวิจัยใชJเง่ือนไขกฎที (t-rule) นั่นคือจํานวนพารามิเตอร(ท่ีไม�ทราบค�าจะตJองนJอยกว�า
หรือเท�ากับจํานวนสมาชิกในเมทริกซ(ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร�วมของกลุ�มตัวอย�าง 
ตรวจสอบโดยจะใหJจํานวนพารามิเตอร(ท่ีตJองการประมาณค�า (t) และจํานวนตัวแปรสังเกต (NI) ซ่ึง
นํามาคํานวณหาจํานวนสมาชิกในเมทริกซ(ความแปรปรวนร�วมไดJ กฎท่ีกล�าวว�า แบบจําลองจะระบุค�า
ไดJพอดีเม่ือ t  (๑/๒) (NI) (NI+๑) และใชJกฎความสัมพันธ(ทางเดียว (Recursive rule) เพ่ือ
ตรวจสอบเง่ือนไขพอเพียง  
    (๓) การประมาณค�าพารามิเตอร(ของโมเดล (Parameter Estimation 
form the Model) ผูJวิจัยใชJการประมาณค�าโดยใชJวิธี ML (Maximum Likelihood) ซ่ึงเป4นวิธีท่ี
แพร�หลายท่ีสุด วิธีนี้ใชJฟ/งก(ชั่นความกลมกลืนท่ีไม�ใช�ฟ/งก(ชั่นแบบเสJนตรง แต�ก็เป4นฟ/งก(ชั่นท่ีบอกความ
แตกต�างระหว�าง เมทริกซ( S และ Sigma ไดJ ค�าประมาณของพารามิเตอร(ท่ีไดJจากวิธี ML มีความคง
เสJนคงวา (Consistency) มีประสิทธิภาพและความเป4นอิสระจากมาตรวัด การแจกแจงสุ�มของ



 
๑๐๔

ค�าประมาณพารามิเตอร(ท่ีไดJจากวิธี ML เป4นแบบปกติ และความแกร�งของค�าประมาณข้ึนอยู�กับ
ขนาดของค�าพารามิเตอร(  
  (๔.๒.๒) การตรวจสอบความสอดคลJองของโมเดล (Goodness of Fit 
Measures) เพ่ือศึกษาภาพรวมของโมเดลว�าสอดคลJองกับขJอมูลเชิงประจักษ(เพียงใด ผูJวิจัยใชJสถิติท่ี
จะตรวจสอบ ดังนี้ 
   (๑) ค�าไค-สแควร( (Chi-square Statistics) เป4นค�าสถิติท่ีใชJทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติว�าฟ/งก(ชั่นความสอดคลJองมีค�าเป4นศูนย( ถJาค�าไค-สแควร( มีค�าตํ่ามากหรือยิ่งเขJาใกลJ
ศูนย(มาก และค�าไค-สแควร( ไม�มีนัยสําคัญ แสดงว�าโมเดลมีความสอดคลJองกับขJอมูลเชิงประจักษ(    
   (๒) ค�าสัดส�วน 2χ / df เนื่องจากเม่ือจํานวนกลุ�มตัวอย�างมาก 
ค�าไค-สแควร(ก็จะยิ่งสูงมากจนอาจทําใหJสรุปผลไดJไม�ถูกตJอง ดังนั้นจึงแกJไขโดยพิจารณาค�า 2χ / df 
ซ่ึงควรมีค�าไม�ควรเกิน ๒.๐๐๖ 
   (๓) ดัชนีระดับความสอดคลJอง (Goodness-of-Fit Index: 
GFI) ซ่ึงเป4นอัตราส�วนของผลต�างระหว�างฟ/งก(ชั่นความสอดคลJองจากโมเดลก�อน และหลังปรับโมเดล
กับฟ/งก(ชั่น ความสอดคลJองก�อนปรับโมเดลค�า GFI หากมีค�าต้ังแต� ๐.๙๐-๑.๐๐ แสดงว�าโมเดลมี
ความสอดคลJองกับขJอมูลเชิงประจักษ(  
    (๔) ดัชนีวัดความสอดคลJองท่ีปรับแลJว (Adjusted Goodness-
of-Fit Index: AGFI) ซ่ึงนํา GFI มาปรับแกJ โดยคํานึงถึงขนาดของอิสระ (df) ซ่ึงรวมท้ังจํานวนตัวแปร
และขนาดกลุ�มตัวอย�างหาค�า AGFI หากมีค�าต้ังแต� ๐.๙๐-๑.๐๐ แสดงว�าโมเดลมีความสอดคลJองกับ
ขJอมูลเชิงประจักษ(  
   (๕) ดัชนีวัดระดับความสอดคลJองเปรียบเทียบ (Comparative 
Fit Index: CFI) ใชJเปรียบเทียบโมเดลเชิงสมมติฐานการวิจัยว�ามีความสอดคลJองสูงกว�าขJอมูลเชิง
ประจักษ(มากนJอยเพียงใด ค�าท่ีดีควรมีค�าต้ังแต� ๐.๙๐ ข้ึนไป แสดงว�าโมเดลมีความสอดคลJองกับ
ขJอมูลเชิงประจักษ(  
   (๖) ค�ารากของค�าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
(Standardized Root Mean Squared Residual: Standardized RMR) เป4นค�าบอกความคลาดเคลื่อน
ของโมเดล มีค�าตํ่ากว�า ๐.๐๕ แสดงว�า โมเดลมีความสอดคลJองกับขJอมูลเชิงประจักษ(  
   (๗) ค�าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค�าพารามิเตอร( 
(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เป4นค�าท่ีบ�งบอกถึงความไม�สอดคลJอง
ของโมเดลท่ีสรJางข้ึนกับเมทริกซ(ความแปรปรวนร�วมของประชากร ซ่ึงค�า RMSEA ท่ีดีมาก ๆ ควรมีค�า
ตํ่ากว�า ๐.๐๕ แสดงว�าโมเดลมีความสอดคลJองกับขJอมูลเชิงประจักษ(  

                                                           

๖ สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน(, สถิติวิเคราะหSสําหรับการ
วิจัยทางสังคมศาสตรSและพฤติกรรมศาสตรS: เทคนิคการใชEโปรแกรม LISREL, (กรุงเทพมหานคร : เจริญมั่นคงดี
การพิมพ(, ๒๕๕๔), หนJา ๑๔๔.  



 
๑๐๕

   (๘) ค�าขนาดตัวอย�างวิกฤติ (Critical N: CN) เป4นดัชนีท่ีแสดง
ขนาดของตัวอย�างท่ีจะยอมรับดัชนีแสดงความสอดคลJองของโมเดลไดJ และค�า CN ควรมีค�ามากกว�า 
๒๐๐ ของกลุ�มตัวอย�าง (Diamantopoulos & Siguaw, 2000)๗ 
    (๙) เมทริกซ(ความคลาดเคลื่อนในการเปรียบเทียบความสอดคลJอง 
(Fitting Residuals Matrix) หมายถึงเมทริกซ(ท่ีมีผลต�างของเมทริกซ( S และ Sigma ซ่ึงประกอบไป
ดJวยค�าความคลาดเคลื่อนท้ังในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ค�าสูงสุดของเศษเหลือในรูป
คะแนนมาตรฐาน (Largest Standardized Residual) ระหว�างเมทริกซ(สหสัมพันธ(ท่ีเขJาสู�การ
วิเคราะห(กับเมทริกซ(ท่ีประมาณไดJ โดยค�าเศษเหลือเคลื่อนท่ีเขJาใกลJศูนย( จะถือว�าโมเดลมีแนวโนJม
สอดคลJองกับขJอมูลเชิงประจักษ(ความพอดีเศษเหลือเหมาะสมอยู�ระหว�าง -๒ ถึง ๒  
    (๑๐) การปรับโมเดล (Model Modification Indexes: MI) ผูJวิจัยปรับ
โมเดลบนพ้ืนฐานของทฤษฎีและงานวิจัยเป4นหลัก โดยมีการดําเนินการคือ จะตรวจสอบผลการ
ประมาณค�าพารามิเตอร(ว�ามีความสมเหตุสมผลหรือไม� มีค�าใดแปลกเกินความเป4นจริงหรือไม� และ
พิจารณาค�าสัมประสิทธิสหสัมพันธ(เชิงพหุยกกําลังสอง (Squared Multiple Correlation) ใหJมีความ
เหมาะสม รวมท้ังพิจารณาค�าความสอดคลJองรวม (Overall Fit) ของโมเดลว�า โดยภาพรวมแลJว
โมเดลสอดคลJองกับขJอมูลเชิงประจักษ(เพียงใด และจะหยุดปรับโมเดลเม่ือพบว�า ค�าสูงสุดของเศษ
เหลือในรูปคะแนนมาตรฐานตํ่ากว�า ๒.๐๐  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี ๓.๑ โมเดลสมการโครงสรJาง (Structural Equation Modeling: SEM) 
                                                           

๗ Diamantopoulos, A & Siguaw, A.D., Introducing LISREL : A Guide for the Uninitiated, (Sage 
Publications : London, 2000), p. 223. 

 



 
๑๐๖

  ภาพโมเดลสมการโครงสรJางประกอบดJวยสัญลักษณ(ต�าง ๆ ดังนี้๘ 
หมายถึง ตัวแปรสังเกตไดJ (Observed Variables) 

 
    หมายถึง ตัวแปรแฝง (Latent Variables)  
 
   หมายถึง ความสัมพันธ(เชิงสาเหตุ หรือน้ําหนักป/จจัย 
   หมายถึง ความสัมพันธ(หรือความแปรปรวนร�วมของสองตัวแปร 
 ในการสรJางโมเดลการวิจัย ผูJวิจัยจะนําสัญลักษณ(เหล�านี้มาเขียนรวมกันเพ่ือใชJแทน
ความสัมพันธ(ของตัวแปรต�าง ๆ ในโมเดล ดังนี้ 

แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรสังเกตไดJบนตัวแปร
แฝง หรือสัญลักษณ(ของป/จจัย 
แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของป/จจัยหนึ่งบนอีกป/จจัยหนึ่ง 
หรือสัญลักษณ(ของความสัมพันธ(เชิงสาเหตุ 

     แทน ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตไดJ 
 
 
     แทน ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ(ป/จจัย 
 

 ตัวแปรแฝง (Latent Variables) ในโมเดลสมการโครงสรJางแบ�งออกเป4น ๒ ประเภท คือ 
  ๑. ตัวแปรแฝงท่ีเป4นสาเหตุ เรียกว�า ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Variables) 
ในภาพคือ K๑ และ K๒ ใชJสัญลักษณ( K หรือ ξ (อ�านว�า KSI) 
  ๒. ตัวแปรแฝงท่ีเป4นผล เรียกว�า ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Variables) ใน
ภาพคือ E๑ และ E๒ ใชJสัญลักษณ( E หรือ η (อ�านว�า ETA)  
 ตัวแปรสังเกตไดJ (Observed Variables) ในโมเดลสมการโครงสรJางแบ�งออกเป4น ๒ 
ประเภท คือ 
  ๑. ตัวแปรสังเกตไดJสําหรับวัดตัวแปรแฝงภายนอก ใชJสัญลักษณ( X ในภาพคือ X1 
X2 X3 X4 X5 และ X6 โดยท่ี  

X1 X2 และ X3 เป4นตัวแปรสังเกตไดJของ K1 
X4 X5 และ X6 เป4นตัวแปรสังเกตไดJของ K2 

  ๒. ตัวแปรสังเกตไดJสําหรับวัดตัวแปรแฝงภายใน ใชJสัญลักษณ( Y ในภาพคือ Y1 Y2 
Y3 Y4 และ Y5 โดยท่ี  

Y1 และ Y2 เป4นตัวแปรสังเกตไดJของ E1 
   Y3 Y4 และ Y5 เป4นตัวแปรสังเกตไดJของ E2 

                                                           

 
๘ เรื่องเดียวกัน, สถิติวิเคราะหSสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรSและพฤติกรรมศาสตรS: เทคนิคการ

ใชEโปรแกรม LISREL, หนJา ๑๔๖. 



 
๑๐๗

  ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตไดJ X ใชJสัญลักษณ( d หรือ δ (อ�านว�า 
DELTA)    
  ส�วนความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตไดJ Y ใชJสัญลักษณ( e หรือ ε (อ�านว�า 
EPSILON) ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรแฝง E ใชJสัญลักษณ( z หรือ ζ (อ�านว�า ZETA)  
  ดังนั้น d1 d2 d3 d4 d5 และ d6 เป4นความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของ X1 
X2 X3 X4 X5 และ X6 ตามลําดับ 

 e1 e2 e3 e4 และ e5 เป4นความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของ Y1 Y2 Y3 Y4 
และ Y5 ตามลําดับ 
  z1 และ z2 เป4นความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของ E1 และ E2 ตามลําดับ 
 และเพ่ือใหJเกิดความเขJาใจในการสื่อสารท่ีตรงกันจึงไดJกําหนดสัญลักษณ(และอักษรย�อใน
การวิเคราะห(ขJอมูลดังนี้ 

 สัญลักษณSท่ีใชEในการวิเคราะหSขEอมูล 
 n  แทน จํานวนกลุ�มตัวอย�าง 
 x   แทน ค�าเฉลี่ยของกลุ�มตัวอย�าง 
 S.D.  แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t  แทน ค�าสถิติท่ีใชJพิจารณาใน t-Distribution  
 F  แทน ค�าสถิติท่ีใชJพิจารณาใน F–Distribution 
 SKEW  แทน ค�าความเบJ (skewness) 
 KUS   แทน ค�าความโด�ง (kurtosis) 
 C.V.  แทน ค�าสัมประสิทธิ์การกระจาย 
 r   แทน ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(ของเพียร(สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) 
 SE   แทน ค�าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 
 2R   แทน ค�าสหสัมพันธ(พหุคูณยกกําลังสอง (Squared Multiple Correlation) 
หรือสัมประสิทธิ์การพยากรณ( 

 
2χ   แทน ค�าสถิติไค-สแควร( (Chi - square Statistics) 

 df   แทน องศาอิสระ (Degree of Freedom) 
 p-value  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

 ξ   แทน ตัวแปรแฝงภายนอก (Ksi) 

 λ   แทน  ขนาดอิทธิพลของตัวแปรอิสระกับตัวแปรแฝงภายนอก 
 δ   แทน  ความคลาดเคลื่อนภายใตJตัวแปรอิสระ 

 η   แทน ตัวแปรแฝงภายใน (Eta) 
 Г  แทน เมทริกซ(อิทธิพลเชิงสาเหตุจาก ξ  ไป η  
 GFI   แทน ดัชนีวัดระดับความสอดคลJอง (Goodness of Fit Index) 
 AGFI  แทน ดัชนีวัดระดับความความสอดคลJองท่ีปรับแกJแลJว (Adjusted 
Goodness of Fit Index) 



 
๑๐๘

 CFI   แทน ดัชนีวัดระดับความสอดคลJองเปรียบเทียบ (Comparative Fit 
Index) 
 SRMR  แทน ดัชนีค�ารากของค�าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
(Standardized RMR) 
 RMSEA  แทน ดัชนีค�าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค�าพารามิเตอร( (Root 
Mean Square Error of Approximation) 
 CN   แทน ค�าขนาดตัวอย�างวิกฤต (Critical N) 
 DE   แทน อิทธิพลทางตรง (Direct Effects) 
 IE   แทน อิทธิพลทางอJอม (Indirect Effects) 
 TE   แทน อิทธิพลรวม (Total Effects) 
ชื่อตัวแปรแฝงภายนอก  
 MANAGE แทน บทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน  

 manage1 แทน ความชัดเจนของเจJาภาพ 
 manage2 แทน กฎหมายและการจัดระเบียบ  
 manage3  แทน การสนับสนุนจากรัฐ  
 manage4 แทน โครงสรJางพ้ืนฐาน  
 manage5 แทน การวางแผน  
 manage6 แทน การปฏิบัติตามแผน  
 manage7 แทน การตรวจสอบ  
 manage8 แทน การแกJไขปรับปรุง  
 PART แทน การมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียว  
 part1 แทน การมีส�วนร�วมวางแผน  

 part2 แทน การมีส�วนร�วมแกJไขป/ญหา  
 part3 แทน การมีส�วนร�วมประเมิน  
 part4 แทน การมีส�วนร�วมรับผลประโยชน(  
ชื่อตัวแปรแฝงภายใน 

 APHARI แทน การปฏิบัติตามหลักอปริยหานิยธรรม  
 apha1 แทน ความพรJอมเพรียงกัน  
 apha2 แทน การมีสัมมาคารวะ 
 apha3 แทน การเคารพต�อสถานท่ี 
 apha4 แทน ยึดกฎกติกาของทJองถ่ิน  
 DEVELOP แทน  การพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน  
 deve1 แทน การฟ��นฟูแหล�งท�องเท่ียว  
 deve2 แทน กิจกรรมในแหล�งท�องเท่ียว  
 deve3 แทน การตลาดในแหล�งท�องเท่ียว  
 deve4 แทน การส�งเสริมทักษะคนในพ้ืนท่ี  



 
๑๐๙

อุปนัย 
 

เชิงคุณภาพ 

 deve5 แทน ประสิทธิภาพของแหล�งท�องเท่ียว  
 deve6 แทน การพัฒนาโครงสรJางพ้ืนฐาน  

 
๓.๓ ระยะที่ ๑ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  สําหรับรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ในครั้งนี้ผูJวิจัยใชJวิธีดําเนินการวิจัยท่ีเรียกว�าวิธี
อุปนัย๙ (Inductive Approach) คือเริ่มจากขJอมูลจากกลุ�มตัวอย�างท่ีเจาะจงเลือกมาจํานวนหนึ่ง แลJว
จึงวิเคราะห(หาขJอสรุป หรือคําอธิบายเชิงทฤษฎีท่ีมีลักษณะท่ัวไปของขJอมูลนั้นดังแผนภาพท่ี ๓.๒ 
 
 
 
 
 
  

แผนภาพท่ี ๓.๒ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

  ๓.๓.๑ ผูEใหEขEอมูลสําคัญ 
 ผูJใหJขJอมูลสําคัญท่ีใชJในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ( 
ไดJแก� ผูJบริหารระดับกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา ผูJปฏิบัติงานดJานการท�องเท่ียวในจังหวัด 
ผูJประกอบการท�องเท่ียวเอกชน ตัวแทนประชาชน ตัวแทนนักท�องเท่ียว นักวิชาการดJานรัฐประศาสน
ศาสตร( นักวิชาการดJานพระพุทธศาสนา จํานวน ๑๗ คน ใชJวิธีการเลือกตัวอย�างแบบเจาะจง 
(Purposefully Collected) ดังนี้  
 ๑) นายรัตนโชติ ศรีคงเมือง, Project Manager บริษัท เซเว�นรีพับลิค จํากัด  

 ๒) นายจารุเชฏฐ( เรืองสุวรรณ, ผูJอํานวยการกองวางแผนสินคJาการท�องเท่ียว 
การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย 

 ๓) นายกิตติคุณ อัศวินทรางกูร, Visual Designer Agoda services /Blogger  
 ๔) นายสมาน สาส(นประดิษฐ(, ผูJจัดการท่ัวไป 
 ๕) นางมยุรี ศรีนาค, ประธานหมู�บJานท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ(โฮมสเตย(ไทรนJอย อ. 

บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา  
 ๖) นายผดุงศิลป� สุวรรณพงษ(, ประธานกลุ�มหัตถกรรมอรัญญิก บJานตJนโพธิ์ 

อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ๗) นางดาวเรือง ฤกษ(บุบผา, ประธานโฮมสเตย(คลองรางจระเขJ 
 ๘) นายวรวรรธน( ธัญสิริพิสิฐ, ประธานชมรมส�งเสริมการท�องเท่ียวโดยชุมชน 

ตําบลคลองจิก  

                                                           

 
๙ พรศักดิ์ ผ�องแผJว, ศาสตรSแห"งการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ(ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๙), 

หนJา ๙. 

ขJอมูล ขJอเท็จจริง  
หลักฐานเชิงประจักษ( 

(ขJอมูลท่ีเฉพาะเจาะจง) 

สมมติฐาน คําอธิบาย 
ขJอสรุปเชิงทฤษฎี 
(สิ่งท่ีเป4นกฎท่ัวไป 



 
๑๑๐

 ๙) นางดารณี คุJมภัยพาล, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลลาดชะโด อ. ผักไห� จ.
พระนครศรีอยุธยา 

 ๑๐) นายชัยสงค( ชูฤทธิ์, อดีตผูJอํานวยการภูมิภาคภาคกลาง การท�องเท่ียวแห�ง
ประเทศไทย 

 ๑๑) นางอรสา อาวุธคม, ผูJอํานวยการการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย สํานักงาน
พระนครศรีอยุธยา 

 ๑๒) นางสาวฐาปนีย( เกียรติไพบูลย(, ผูJอํานวยการฝ�ายส�งเสริมสินคJาการท�องเท่ียว 
การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย 

 ๑๓) ผศ. ดร. เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( ฝ�ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 ๑๔) ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร( คณะสังคมศาสตร( มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๑๕) พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองเจJาคณะจังหวัดนนทบุรี รองคณบดีคณะ
สังคมศาสตร( ฝ�ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๑๖) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 ๑๗) ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( คณะ
สังคมศาสตร( มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓.๓.๒ เครื่องมือท่ีใชEในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชJในการวิจัยเชิงคุณภาพไดJแก� แบบสัมภาษณ(แบบมีโครงสรJาง ตาม
วัตถุประสงค(ในการวิจัยดังนี้ 
  ๑) สภาพการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป4นอย�างไร  
  ๒) ป/จจัยดJานบทบาทการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน ประกอบดJวย ความ
ชัดเจนของเจJาภาพ กฎหมายและการจัดระเบียบ การสนับสนุนจากรัฐ โครงสรJางพ้ืนฐาน การ
วางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการแกJไขปรับปรุง ส�งผลดีต�อการพัฒนาการจัดการ
ท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือไม� อย�างไร 
  ๓) ป/จจัยดJานการมีส�วนร�วม ประกอบดJวย การมีส�วนร�วมวางแผน การมีส�วนร�วม
แกJป/ญหา การมีส�วนร�วมประเมิน การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน( ส�งผลดีต�อการพัฒนาการจัดการ
ท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือไม� อย�างไร  

 ๔) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอปริหานิยธรรม ประกอบดJวย ความ
พรJอมเพียงกัน มีสัมมาคารวะ เคารพต�อสถานท่ี ยึดกฎกติกาของทJองถ่ิน จะช�วยส�งเสริมในการ
พัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือไม� อย�างไร 
 ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมขEอมูล   
 ในการวิจัยครั้งนี้จะทําการเก็บรวบรวมขJอมูลจากผูJ ใหJขJอมูลสําคัญท้ัง ๓ อย�าง 
ประกอบดJวย  



 
๑๑๑

  ๑) เก็บรวบรวมขJอมูลเชิงปริมาณโดยการเก็บจากแบบสอบถาม 
  ๒) เก็บขJอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ( เป4นการสัมภาษณ(อย�างเป4นทางการ 
(Structured Interview) ทําการสัมภาษณ(โดย เจาะจงคําตอบเฉพาะเรื่องตามจุดมุ�งหมาย โดยสัมภาษณ(
กลุ�มเป�าหมาย 
  ๓) การสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผูJมีส�วนเก่ียวขJอง
ในการกําหนดนโยบายการท�องเท่ียว ผูJเก่ียวขJองกับการจัดการท�องเท่ียวจังหวัด จากผูJเชี่ยวชาญดJาน
รัฐประศาสนศาสตร( และดJานพระพุทธศาสนา จํานวน ๑๒ รูป/คน เป4นการจัดประชุมสนทนากลุ�ม
ตามสถานการณ(หรือสถานท่ีท่ีเหมาะสม โดยการสรJางบรรยากาศในการสนทนาเป4นลักษณะพูดคุย
เรื่องท่ัว ๆ ไปท่ีเก่ียวกับขJอมูลท่ีตJองการจะศึกษา เพ่ือรวบรวมขJอมูลใหJเขJาประเด็นเนื้อหาท่ีตJองการ
วิจัย โดยไม�ป�ดก้ันความคิดและเป�ดโอกาสใหJมีการซักถามเพ่ือสรJางความไวJวางใจ และสุดทJายจะ
ขอบคุณผูJร�วมสนทนาพรJอมกับกล�าวสรุปและอําลาดJวยภาษาสุภาพ บางครั้งอาจตJองมอบของ
สมนาคุณแก�ผูJเขJาร�วมสนทนากลุ�ม โดยรายชื่อผูJทรงคุณวุฒิท่ีร�วมสนทนากลุ�มเฉพาะมีดังต�อไปนี้ 
  ๑) รศ. ดร. สุรพล สุยะพรหม, รองอธิการบดีฝ�ายกิจการท่ัวไป ผูJอํานวยการ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๒) ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา  
รัฐประศาสนศาสตร( มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๓) ผศ. ดร. เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( ฝ�ายวิชาการ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๔) ศ. พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย, อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร(
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๕) ผศ. ดร. อนุวัต กระสังข(, อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
  ๖) ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
  ๗) ดร. สุริยา รักษาเมือง, อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๘) ดร. กาญจนา ดําจุติ, อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
   ๙) ดร. พงศ(พัฒน( จิตตานุรักษ(, อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๑๐) นายอรรถพล วรรณกิจ, รองผูJอํานวยการภูมิภาคตะวันออก การท�องเท่ียว
แห�งประเทศไทย  
  ๑๑) นางศุภิดา อ�อนบรรจง, หัวหนJางานส�งเสริมกิจกรรมนานาชาติ กองส�งเสริม
กิจกรรม การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย  
  ๑๒) นางอกนิษฐ( ลิ้มตระกูล, รองผูJอํานวยการฝ�ายทรัพยากรบุคคล การท�องเท่ียวแห�ง
ประเทศไทย  



 
๑๑๒

 ๓.๓.๔ การวิเคราะหSขEอมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ใชJการวิเคราะห(ขJอมูลโดยการจําแนกชนิดขJอมูล (Typological 
Analysis) การวิเคราะห(โดยการจําแนกชนิดขJอมูล คือ การจําแนกขJอมูลเป4นชนิด (Typologles) คํา
ว�า “Typologles” หมายถึง ข้ันตอนของเหตุการณ(ท่ีเกิดข้ึนอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงในกรณีท่ีนักวิจัยทําการ
เก็บรวบรวมขJอมูลแลJว นักวิจัยจําเป4นท่ีจะตJองจัดระบบขJอมูลโดยอาศัยหลักเกณฑ( ท่ีผูJวิจัยกําหนดข้ึน 
ซ่ึงการจําแนกหรือการจัดกลุ�มขJอมูลนี้ แบ�งไดJเป4น ๒ ประเภท ไดJแก�๑๐  
    ๑) การจําแนกขJอมูลในระดับจุลภาค การจําแนกขJอมูลระดับนี้แบ�งเป4น ๒ 
ประเภทย�อย ไดJแก� การวิเคราะห(คําหลัก (Domain Analysis) กับการวิเคราะห(สารระบบ (Taxonomy 
Analysis) การวิเคราะห(คําหลัก หมายถึง การจําแนกจัดกลุ�มคําชุดหนึ่งใหJอยู�ภายใตJคําอีกชุดหนึ่ง ซ่ึง
คําดังกล�าวนี้มีความหมายครอบคลุมคําชุดนั้น ๆ หรือ อาจกล�าวไดJว�า การวิเคราะห(คําหลัก เป4นการ
จัดกลุ�มคําชุดหนึ่งใหJอยู�ร�วมกันโดยอาศัยลักษณะความสัมพันธ(บางอย�างของคําแต�ละคําท่ีนํามาใชJจัด
กลุ�ม ท้ังนี้ลักษณะความสัมพันธ(บางอย�างท่ีว�านี้เป4นความสัมพันธ(เชิงวัฒนธรรมท่ีบุคคลแต�ละสังคม
เป4นผูJจัดจําแนก 
  ๒) การจําแนกขJอมูลในระดับมหภาค การจําแนกขJอมูลในระดับมหภาค เป4นการ
จําแนกขJอมูลตามเหตุการณ( (Event) หรือการวิเคราะห(เหตุการณ( ตามเรื่องราว (Event Analysis) ท่ี
ปรากฏ  

                                                           

 
๑๐ สุภางค( จันทวานิช, การวิเคราะหSขEอมูลเชิงคุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ(จุฬาลงกรณ( 

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนJา ๗๔. 



 
บทท่ี ๔ 

 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
 ในการศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค(ดังนี้คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชน
อย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒) เพ่ือวิเคราะห(ป.จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต�อการ
พัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓) เพ่ือนําเสนอ
รูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู3วิจัยได3
ทําการรวบรวมข3อมูลและทําการวิเคราะห(ข3อมูลตามวัตถุประสงค(โดยแบ�งออกเป7น ๓ ประเด็นดังนี้  

๔.๑ ผลการวิเคราะห(ข3อมูลเบ้ืองต3น 
๔.๒ ผลการวิเคราะห(ข3อมูลตามวัตถุประสงค( 
๔.๓ องค(ความรู3ท่ีได3จากการวิจัย 
  

๔.๑ การวิเคราะห�ข�อมูลเบื้องต�น 
 ๔.๑.๑ ข�อมูลป จจัยส%วนบุคคล 
  ประกอบด3วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
รายได3ต�อเดือน  
 
ตารางท่ี ๔.๑ จํานวน และร3อยละของข3อมูลป.จจัยส�วนบุคคล        (n=๔๑๐) 
ลําดับ ป จจัยส%วนบุคคล จํานวน ร�อยละ 
๑ เพศ   
 ชาย ๑๔๕ ๓๕.๔ 
 หญิง ๒๖๕ ๖๔.๖ 
 รวม ๔๑๐ ๑๐๐.๐ 
๒ อายุ   
 ตํ่ากว�า ๒๕ ปC ๓๐ ๗.๓ 
 ๒๕–๓๕ ปC ๘๖ ๒๑.๐ 
 ๓๖–๔๕ ปC ๑๐๒ ๒๔.๙ 
 มากกว�า ๔๕ ปC ๑๙๒ ๔๖.๘ 
 รวม ๔๑๐ ๑๐๐.๐ 
๓ สถานภาพสมรส   
 โสด ๑๑๕ ๒๘.๐ 
 สมรส ๒๕๒ ๖๑.๕ 



 

๑๑๔ 

ตารางท่ี ๔.๑ (ต�อ)             (n=๔๑๐) 
ลําดับ ป จจัยส%วนบุคคล จํานวน ร�อยละ 
 หย�าร3าง/หม3าย ๔๓ ๑๐.๕ 
 รวม ๔๑๐ ๑๐๐.๐ 
๔ ระดับการศึกษา   
 ตํ่ากว�าปริญญาตรี ๒๘๓ ๖๙.๐ 
 ปริญญาตรี ๙๖ ๒๓.๔ 
 ปริญญาโท ๑๘ ๔.๔ 
 ปริญญาเอก ๑๓ ๓.๒ 
 รวม ๔๑๐ ๑๐๐.๐ 
๕ อาชีพ   
 เกษตรกร ๗๔ ๑๘.๐ 
 ประกอบกิจการท�องเท่ียว ๒๑ ๕.๑ 
 รับราชการ ๖๔ ๑๕.๖ 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๑๖ ๓.๙ 
 รับจ3างท่ัวไป ๑๘๕ ๔๕.๑ 
 ค3าขาย ๓๕ ๘.๕ 
 แม�บ3าน/พ�อบ3าน ๑๐ ๒.๔ 
 พนักงานบริษัทเอกชน ๕ ๑.๒ 
 รวม ๔๑๐ ๑๐๐.๐ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑ เป7นการวิเคราะห(ข3อมูลป.จจัยส�วนบุคคลจําแนกตาม จํานวน และร3อย
ละของผู3ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๔๑๐ คน สรุปได3ดังนี้ 
 ป.จจัยส�วนบุคคลด3านเพศ พบว�า ส�วนใหญ�เป7นเพศหญิง จํานวน ๒๖๕ คน คิดเป7นร3อยละ 
๖๔.๖ และเพศชาย จํานวน ๑๔๕ คน คิดเป7นร3อยละ ๓๕.๔ ตามลําดับ  
 ด3านอายุ พบว�า อันดับแรกมีอายุมากกว�า ๔๕ ปC จํานวน ๑๙๒ คน คิดเป7นร3อยละ ๔๖.๘ 
รองลงมามีอายุระหว�าง ๓๖–๔๕ ปC จํานวน ๑๐๒ คน คิดเป7นร3อยละ ๒๔.๙ มีอายุระหว�าง ๒๕–๓๕ 
ปC จํานวน ๘๖ คน คิดเป7นร3อยละ ๒๑.๐ และมีอายุตํ่ากว�า ๒๕ ปC จํานวน ๓๐ คน คิดเป7นร3อยละ ๗.๓ 
ตามลําดับ  
 ด3านสถานภาพสมรส พบว�า ส�วนใหญ�มีสถานภาพสมรส จํานวน ๒๕๒ คน คิดเป7นร3อยละ 
๖๑.๕ รองลงมามีสถานภาพโสด จํานวน ๑๑๕ คน คิดเป7นร3อยละ ๒๘.๐ มีสถานะหย�าร3าง/หม3าย 
จํานวน ๔๓ คน คิดเป7นร3อยละ ๑๐.๕ ตามลําดับ 
 ด3านระดับการศึกษา พบว�า ส�วนใหญ�จบการศึกษาระดับตํ่ากว�าปริญญาตรี จํานวน ๒๘๓ 
คน คิดเป7นร3อยละ ๖๙.๐ รองลงมาคือปริญญาตรี จํานวน ๙๖ คน คิดเป7นร3อยละ ๒๓.๔ ปริญญาโท 
จํานวน ๑๘ คน คิดเป7นร3อยละ ๔.๔ และปริญญาเอก จํานวน ๑๓ คน คิดเป7นร3อยละ ๓.๒ ตามลําดับ  
 ด3านอาชีพ พบว�า อันดับแรกรับจ3างท่ัวไป จํานวน ๑๘๕ คน คิดเป7นร3อยละ ๔๕.๑ 
รองลงมาคือเกษตรกร จํานวน ๗๔ คน คิดเป7นร3อยละ ๑๘.๐ รับราชการ จํานวน ๖๔ คน คิดเป7นร3อย



 

๑๑๕ 

ละ ๑๕.๖ ค3าขาย จํานวน ๓๕ คน คิดเป7นร3อยละ ๘.๕ ประกอบกิจการท�องเท่ียว จํานวน ๒๑ คน คิด
เป7นร3อยละ ๕.๑ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๑๖ คน คิดเป7นร3อยละ ๓.๙ แม�บ3าน/พ�อบ3าน จํานวน 
๑๐ คน คิดเป7นร3อยละ ๒.๔ และพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน ๕ คน คิดเป7นร3อยละ ๑.๒ ตามลําดับ  
 
 ๔.๑.๒ ข�อมูลป จจัยด�านบทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน   
 ประกอบด3วย ความชัดเจนของเจ3าภาพ กฎหมายและการจัดระเบียบ การสนับสนุนจาก
รัฐ โครงสร3างพ้ืนฐาน การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ การแก3ไขปรับปรุง ดังนี้  
  
ตารางท่ี ๔.๒ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข3อมูลป.จจัยด3านบทบาทการบริหารจัดการของ

ภาครัฐและเอกชน ในภาพรวม          (n=๔๑๐) 
ข�อ ป จจัยด�านบทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐและ

เอกชน  
Χ  S.D. แปลผล 

๑ ด3านการวางแผน  ๓.๔๘ .๖๐๗ มาก 
๒ ด3านการปฏิบัติตามแผน  ๓.๓๗ .๕๙๘ ปานกลาง 
๓ ด3านการตรวจสอบ  ๓.๓๖ .๖๓๗ ปานกลาง 
๔ ด3านการแก3ไขและปรับปรุง ๓.๔๑ .๕๘๙ มาก 
๕ ด3านความชัดเจนของเจ3าภาพ ๓.๔๘ .๕๔๓ มาก 
๖ ด3านกฎหมายและการจัดระเบียบ ๓.๔๘ .๖๔๓ มาก 
๗ ด3านการสนับสนุนจากภาครัฐ ๓.๕๕ .๖๖๙ มาก 
๘ ด3านการสร3างเครือข�ายความร�วมมือ  ๓.๔๑ .๖๑๓ มาก 
 ภาพรวม ๓.๔๓ .๕๒๙ มาก 

     
 จากตารางท่ี ๔.๒ พบว�า ป.จจัยด3านบทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน ใน

ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๓ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ .๕๒๙ เม่ือพิจารณา
เป7นรายด3านโดยเรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยพบผลการศึกษาคือ ด3านการสนับสนุนจากภาครัฐ มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๕๕ รองลงมาคือ ด3านความชัดเจนของเจ3าภาพ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๘ ด3านกฎหมายและ
การจัดระเบียบ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๘ ด3านการวางแผน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๘ ด3านการสร3าง
เครือข�ายความร�วมมือ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๑ ด3านการแก3ไขและปรับปรุง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๑ 
ด3านการปฏิบัติตามแผน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๗ และด3านการตรวจสอบ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๖ 
ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเป7นรายข3อของแต�ละด3านพบผลการศึกษาดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๓ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข3อมูลป.จจัยด3านบทบาทการบริหารจัดการของ

ภาครัฐและเอกชน จําแนกเป7นรายข3อ            (n=๔๑๐)   
ข3อ ๑. ด�านการวางแผน Χ  S.D. แปลผล 
๑ แผนการจัดการแหล�งท�องเท่ียวท่ีจัดทํามีการกําหนด

วัตถุประสงค( เปMาหมายไว3อย�างชัดเจน 
๓.๕๒ .๖๘๙ มาก 



 

๑๑๖ 

ตารางท่ี ๔.๓ (ต�อ)            (n=๔๑๐) 
ข3อ  Χ  S.D. แปลผล 
๒ ฝOายบริหารมีการจัดทําแผนการจัดการแหล�งท�องเท่ียว

เพ่ือให3บรรลุตามวัตถุประสงค(และเปMาหมาย 
๓.๕๑ .๗๔๔ มาก 

๓ แผนการจัดการแหล�งท�องเท่ียวท่ีจัดทํา ระบุวิธีการ
ดําเนินงานไว3อย�างชัดเจน 

๓.๔๙ .๗๓๑ มาก 

๔ แผนการจัดการแหล�งท�องเท่ียวท่ีจัดทํา ระบุ
งบประมาณ อัตรากําลังและระยะเวลาดําเนินงานไว3อย�าง
ชัดเจน 

๓.๔๖ .๗๔๖ มาก 

๕ มีการวางแผนล�วงหน3าเพ่ือเตรียมความพร3อมก�อนการ
ดําเนินงานทางด3านการจัดการแหล�งท�องเท่ียว 

๓.๔๒ .๗๒๔ มาก 

๖ มีการแจ3งให3บุคคลากรได3ทราบโดยท่ัวกันในแผนการ
จัดการแหล�งท�องเท่ียวท่ีวางไว3 

๓.๔๗ .๗๗๓ มาก 

 ภาพรวม ๓.๔๘ .๖๐๗ มาก 
 ๒. ด�านการปฏิบัติตามแผน     

๗ มีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริงในการดําเนินงาน
ตามภารกิจท่ีได3รับการพิจารณาจากแผนการจัดการ
ท�องเท่ียว 

๓.๔๔ .๗๐๕ มาก 

๘ ฝOายบริหารมีการติดตามผลเก่ียวกับประสิทธิผลของ
กระบวนการปฏิบัติงานอย�างสมํ่าเสมอ 

๓.๔๐ .๗๑๓ ปานกลาง 

๙ มีการประเมินผลการดําเนินงานในระดับผลผลิตหรือ
ผลลัพธ(ของการบริหารจัดการแหล�งท�องเท่ียวเป7นระยะ ๆ 

๓.๓๖ .๗๓๑ ปานกลาง 

๑๐ มีการปรับปรุงประสิทธิผลของการดําเนินงานจาก
ข3อเสนอแนะท่ีได3จากประเมิน 

๓.๓๙ .๗๑๘ ปานกลาง 

๑๑ มีการจัดทําเป7นเอกสารเผยแพร�ผลการปฏิบัติงาน และ
นําเสนอรายงานแก�ผู3บริหารด3วย 

๓.๒๙ .๗๐๖ ปานกลาง 

 ภาพรวม ๓.๓๗ .๕๙๘ ปานกลาง 
 ๓. ด�านการตรวจสอบ    

๑๒ มีการประเมินความคืบหน3าของการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค(ท่ีกําหนด 

๓.๓๔ .๗๓๘ ปานกลาง 

๑๓ มีการประเมินเปรยีบเทียบผลการใช3จ�ายเงินจรงิกับ
งบประมาณของการจัดการแหล�งท�องเท่ียว 

๓.๓๔ .๗๔๗ ปานกลาง 

๑๔ บุคลากรท่ีรับผิดชอบมีการทบทวนหรือปรับปรุงแก3ไข
การดําเนินงานตามแผนการจัดการแหล�งท�องเท่ียว 

๓.๓๙ .๗๔๓ ปานกลาง 

๑๕ มีการประเมินความคืบหน3าการดําเนินการการจัดการ
แหล�งท�องเท่ียวในช�วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม 

๓.๓๘ .๗๑๗ ปานกลาง 



 

๑๑๗ 

ตารางท่ี ๔.๓ (ต�อ)            (n=๔๑๐) 
ข3อ  Χ  S.D. แปลผล 
๑๖ มีการคํานวณและเปรียบเทียบต3นทุนของการ

ดําเนินงานการจัดการแหล�งท�องเท่ียวกับผลผลิตหรือ
ผลลัพธ( 

๓.๓๔ .๗๗๕ ปานกลาง 

 ภาพรวม ๓.๓๖ .๖๓๗ ปานกลาง 
 ๔. ด�านการแก�ไขและปรับปรุง  Χ  S.D. แปลผล 

๑๗ มีการแก3ไขส�วนท่ีเกิดข3อบกพร�องระหว�างการบริหาร
จัดการแหล�งท�องเท่ียว 

๓.๔๓ .๗๓๔ มาก 

๑๘ มีการปรับเปลี่ยนงบประมาณท่ีใช3ในการบริหารจัดการ
แหล�งท�องเท่ียวอย�างเหมาะสม 

๓.๔๐ .๗๓๑ ปานกลาง 

๑๙ มีการกําหนดภาระ หน3าท่ีในส�วนท่ีเก่ียวข3องกับการ
แก3ไขในแต�ละจุดอย�างชัดเจน 

๓.๔๑ .๗๑๒ มาก 

๒๐ เม่ือมีการแก3ไขปรับปรุงพ้ืนท่ีท�องเท่ียว และมีการ
รายงานปรับแก3เอกสารให3เป7นป.จจุบันเสมอ 

๓.๔๒ .๗๑๙ มาก 

๒๑ มีการายงานผลการปรับแก3ให3ผู3บริหารได3ทราบผลความ
คืบหน3าอย�างสมํ่าเสมอ 

๓.๓๘ .๖๙๖ ปานกลาง 

 ภาพรวม ๓.๔๑ .๕๘๙ มาก 
 ๕. ด�านความชัดเจนของเจ�าภาพ     

๒๒ มีการระบุถึงขอบเขตในอํานาจหน3าท่ีของฝOายบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีท�องเท่ียวท่ีจะใช3ในการบริหารจัดการพ้ืนท่ี
ท�องเท่ียวแต�ละพ้ืนท่ีอย�างชัดเจน 

๓.๔๙ .๗๒๗ มาก 

๒๓ มีการกําหนดข้ันตอนระบบการบริหารพ้ืนท่ีแหล�ง
ท�องเท่ียวอย�างชัดเจน 

๓.๔๕ .๖๙๘ มาก 

๒๔ มีการจัดต้ังคณะกรรมการการจัดการท�องเท่ียวเพ่ือการ
ประสานงานกับแหล�งท�องเท่ียวอ่ืน  

๓.๔๙ .๗๗๐ มาก 

 ภาพรวม ๓.๔๘ .๕๔๓ มาก 
 ๖. ด�านกฎหมายและการจัดระเบียบ    

๒๕ พ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวมีการควบคุมและจัดระเบียบ
อุตสาหกรรมท�องเท่ียวเพ่ือไม�ให3มีการขยายตัวของ
สิ่งก�อสร3างมากเกินไป 

๓.๔๓ .๗๘๓ มาก 

๒๖ มีการบัญญัติมาตรฐานในการให3บริการต�อ
ผู3ประกอบการท่ีมีส�วนได3ส�วนเสียในการจัดการ
ท�องเท่ียวเป7นไปตามมาตรฐานการบริการ 

๓.๔๐ .๗๔๗ ปานกลาง 

๒๗ มีการออกกฎระเบียบ ลงโทษท่ีชัดเจนต�อบริษัทนํา
เท่ียวหรือมัคคุเทศก(ท่ีไม�มีใบอนุญาต 

๓.๒๘ .๘๖๕ ปานกลาง 



 

๑๑๘ 

ตารางท่ี ๔.๓ (ต�อ)            (n=๔๑๐) 
ข3อ  Χ  S.D. แปลผล 
๒๘ มีการกําหนดราคาสินค3าและบริการในพ้ืนท่ีท�องเท่ียว

อย�างเป7นธรรมกับนักท�องเท่ียว 
๓.๔๖ .๗๘๕ มาก 

๒๙ มีการจัดต้ังองค(กร หรือประสานงานกับองค(กรอ่ืนเพ่ือ
การหารือทางด3านการออกข3อระเบียบท่ีใช3ในการ
พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวอย�างเป7นทางการ 

๓.๔๒ .๗๕๐ มาก 

 ภาพรวม ๓.๔๘ .๖๔๓ มาก 
 ๗. ด�านการสนับสนุนจากภาครัฐ     

๓๐ รัฐให3การสนับสนุนทางด3านการประชาสัมพันธ(เพ่ือการ
กระตุ3นให3พ้ืนท่ีเป7นแหล�งท�องเท่ียวท่ีคนท่ัวไปรู3จัก 

๓.๕๗ .๘๑๐ มาก 

๓๑ รัฐให3การสนับสนุนทางด3านการเงินเพ่ือการพัฒนา
ทางด3านโครงสร3างพ้ืนฐานของแหล�งท�องเท่ียว 

๓.๕๗ .๘๐๗ มาก 

๓๒ รัฐให3การดูแลทางด3านการให3ความรู3แก�บุคคลในพ้ืนท่ีถึง
หลักการบริหารจัดการเบ้ืองต3นเพ่ือให3เกิดคุณภาพและ
มาตรฐานการให3บริการ 

๓.๕๕ .๗๕๒ มาก 

๓๓ รัฐให3การสนับสนุนต�อการพัฒนา บูรณะฟRSนฟูมรดกและ
สินทรัพย(ทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู�ในเขตพ้ืนท่ีท�องเท่ียว 

๓.๕๓ .๗๙๔ มาก 

๓๔ รัฐให3การส�งเสริมด3านการสร3างชื่อเสียงของผลิตภัณฑ(
หรือสินค3าท่ีระลึก และสะท3อนให3เห็นถึงอัตลักษณ(ทาง
วัฒนธรรมของท3องถ่ิน 

๓.๕๔ .๘๑๕ มาก  

 ภาพรวม  ๓.๕๕ .๖๖๙ มาก 
 ๘. ด�านการสร�างเครือข%ายความร%วมมือ    

๓๕ มีการสร3างเครือข�ายความร�วมมือระหว�างหน�วยงานต�าง 
ๆ เพ่ือส�งเสริมให3พ้ืนท่ีท�องเท่ียวเป7นท่ีประชุมและ
สัมมนาด3วย 

๓.๔๘ .๘๐๗ มาก 

๓๖ มีการระบุอย�างชัดเจนถึงอํานาจหน3าท่ีขององค(กรและ
กลุ�มคนแต�ละกลุ�มว�ามีขอบเขตการจัดการระดับใด 

๓.๔๔ .๗๑๕ มาก 

๓๗ มีการจัดประชุมทุกฝOายเพ่ือหารือต�อการตัดสินใจ
ร�วมกันว�าจะใช3มรดกทางวัฒนธรรมเพ่ือเป7นแหล�ง
ท�องเท่ียว 

๓.๔๐ .๗๒๘ ปานกลาง 

๓๘ มีกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานการจัดการแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี 

๓.๓๙ .๗๐๙ ปานกลาง 

๓๙ ภายหลังการติดตามประเมินผลการดําเนินงานมีการ
ชี้แจงผลดีและผลเสียท่ีเกิดข้ึนกับแหล�งท�องเท่ียวเพ่ือ
ร�วมกันระบุป.ญหาและแนวทางแก3ไขอย�างต�อเนื่อง 

๓.๓๖ .๗๕๔ ปานกลาง 



 

๑๑๙ 

ตารางท่ี ๔.๓ (ต�อ)            (n=๔๑๐) 
  Χ  S.D. แปลผล 
 ภาพรวม  ๓.๔๑ .๖๑๓ มาก 

 ภาพรวมป จจัยด�านบทบาทการบริหารจัดการของ
ภาครัฐและเอกชน  

๓.๔๓ .๕๒๙ มาก 

  
 จากตารางท่ี ๔.๓ ผลการวิเคราะห(ข3อมูลเก่ียวกับป.จจัยด3านบทบาทการบริหารจัดการของ
ภาครัฐและเอกชน ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๓ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ .
๕๒๙ เม่ือพิจารณาเป7นรายข3อพบผลการศึกษาดังนี้  
 ๑. ด3านการวางแผน พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๘ เม่ือ
พิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได3แก� แผนการจัดการแหล�งท�องเท่ียวท่ีจัดทํามีการ
กําหนดวัตถุประสงค( เปMาหมายไว3อย�างชัดเจน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๒ รองลงมาคือฝOายบริหารมีการ
จัดทําแผนการจัดการแหล�งท�องเท่ียวเพ่ือให3บรรลุตามวัตถุประสงค(และเปMาหมาย มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๕๑ และแผนการจัดการแหล�งท�องเท่ียวท่ีจัดทํา ระบุวิธีการดําเนินงานไว3อย�างชัดเจน มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๔๙    
 ๒. ด3านการปฏิบัติตามแผน พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๗ 
เม่ือพิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได3แก� มีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริงใน
การดําเนินงานตามภารกิจท่ีได3รับการพิจารณาจากแผนการจัดการท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๔ 
รองลงมาคือฝOายบริหารมีการติดตามผลเก่ียวกับประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานอย�างสมํ่าเสมอ มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๐ และมีการปรับปรุงประสิทธิผลของการดําเนินงานจากข3อเสนอแนะท่ีได3จาก
ประเมิน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๙   
  ๓. ด3านการตรวจสอบ พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๖ เม่ือ
พิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๒ ลําดับแรกได3แก� บุคลากรท่ีรับผิดชอบมีการทบทวนหรือปรับปรุง
แก3ไขการดําเนินงานตามแผนการจัดการแหล�งท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๙ รองลงมาคือมีการ
ประเมินความคืบหน3าการดําเนินการการจัดการแหล�งท�องเท่ียวในช�วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๘   
 ๔. ด3านการแก3ไขและปรับปรุง พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๑ 
เม่ือพิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได3แก� มีการแก3ไขส�วนท่ีเกิดข3อบกพร�องระหว�าง
การบริหารจัดการแหล�งท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๓ รองลงมาคือเม่ือมีการแก3ไขปรับปรุงพ้ืนท่ี
ท�องเท่ียว และมีการรายงานปรับแก3เอกสารให3เป7นป.จจุบันเสมอ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๒ และมีการกําหนด
ภาระ หน3าท่ีในส�วนท่ีเก่ียวข3องกับการแก3ไขในแต�ละจุดอย�างชัดเจน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๑   
 ๕. ด3านความชัดเจนของเจ3าภาพ พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๘ 
เม่ือพิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได3แก� มีการระบุถึงขอบเขตในอํานาจหน3าท่ีของ
ฝOายบริหารจัดการพ้ืนท่ีท�องเท่ียวท่ีจะใช3ในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีท�องเท่ียวแต�ละพ้ืนท่ีอย�างชัดเจน มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๙ มีการจัดต้ังคณะกรรมการการจัดการท�องเท่ียวเพ่ือการประสานงานกับแหล�ง



 

๑๒๐ 

ท�องเท่ียวอ่ืน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๙ และมีการกําหนดข้ันตอนระบบการบริหารพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียว
อย�างชัดเจน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๕    
 ๖. ด3านด3านกฎหมายและการจัดระเบียบ พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๔๘ เม่ือพิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได3แก� มีการกําหนดราคาสินค3าและ
บริการในพ้ืนท่ีท�องเท่ียวอย�างเป7นธรรมกับนักท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๖ รองลงมาคือพ้ืนท่ี
แหล�งท�องเท่ียวมีการควบคุมและจัดระเบียบอุตสาหกรรมท�องเท่ียวเพ่ือไม�ให3มีการขยายตัวของ
สิ่งก�อสร3างมากเกินไป มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๓ และมีการจัดต้ังองค(กร หรือประสานงานกับองค(กรอ่ืน
เพ่ือการหารือทางด3านการออกข3อระเบียบท่ีใช3ในการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวอย�างเป7นทางการ มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๒    
 ๗. ด3านการสนับสนุนจากภาครัฐ พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๕ 
เม่ือพิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได3แก� รัฐให3การสนับสนุนทางด3านการประชาสัมพันธ(
เพ่ือการกระตุ3นให3พ้ืนท่ีเป7นแหล�งท�องเท่ียวท่ีคนท่ัวไปรู3จัก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๗ รองลงมาคือรัฐให3
การสนับสนุนทางด3านการเงินเพ่ือการพัฒนาทางด3านโครงสร3างพ้ืนฐานของแหล�งท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๕๗ และรัฐให3การดูแลทางด3านการให3ความรู3แก�บุคคลในพ้ืนท่ีถึงหลักการบริหารจัดการ
เบ้ืองต3นเพ่ือให3เกิดคุณภาพและมาตรฐานการให3บริการ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๕   
 ๘. ด3านการสร3างเครือข�ายความร�วมมือ พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๔๑ เม่ือพิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได3แก� มีการสร3างเครือข�ายความร�วมมือ
ระหว�างหน�วยงานต�าง ๆ เพ่ือส�งเสริมให3พ้ืนท่ีท�องเท่ียวเป7นท่ีประชุมและสัมมนาด3วย มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๔๘ รองลงมาคือมีการระบุอย�างชัดเจนถึงอํานาจหน3าท่ีขององค(กรและกลุ�มคนแต�ละกลุ�มว�ามี
ขอบเขตการจัดการระดับใด มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๔ และมีการจัดประชุมทุกฝOายเพ่ือหารือต�อการ
ตัดสินใจร�วมกันว�าจะใช3มรดกทางวัฒนธรรมเพ่ือเป7นแหล�งท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๐  
   
 ๔.๑.๓ ข�อมูลป จจัยการมีส%วนร%วมในการพัฒนาการท%องเท่ียวของชุมชน  
 ประกอบด3วย การมีส�วนร�วมวางแผน การมีส�วนร�วมแก3ป.ญหา การมีส�วนร�วมประเมิน 
การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน( ดังนี้   
  
ตารางท่ี ๔.๔ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข3อมูลป.จจัยด3านการมีส�วนร�วมในการพัฒนาการ

ท�องเท่ียวของชุมชนในภาพรวม         (n=๔๑๐) 
ข�อ ป จจัยด�านการมีส%วนร%วมในการพัฒนาการท%องเท่ียว

ของชุมชน 
Χ  S.D. แปลผล 

๑ การมีส�วนร�วมวางแผน ๓.๔๒ .๖๔๐ มาก 
๒ การมีส�วนร�วมแก3ป.ญหา  ๓.๔๑ .๖๔๙ มาก 
๓ การมีส�วนร�วมประเมิน  ๓.๓๑ .๖๕๘ ปานกลาง 
๔ การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน(  ๓.๓๒ .๗๐๙ ปานกลาง  
 ภาพรวมป จจัยแรงกดดันภายนอก ๓.๓๖ .๖๐๘ ปานกลาง 

  



 

๑๒๑ 

 จากตารางท่ี ๔.๔ พบว�า ป.จจัยด3านการมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียวของชุมชนใน
ภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๖ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ .๖๐๘ เม่ือ
พิจารณาเป7นรายด3านโดยเรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยพบผลการศึกษาคือ การมีส�วนร�วมวางแผน มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๒ รองลงมาคือ การมีส�วนร�วมแก3ป.ญหา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๑ การมีส�วนร�วมใน
การรับผลประโยชน( มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๒ และการมีส�วนร�วมประเมิน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๑ 
ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเป7นรายข3อของแต�ละด3านพบผลการศึกษาดังนี้    
 
ตารางท่ี ๔.๕ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข3อมูลป.จจัยด3านการมีส�วนร�วมในการพัฒนาการ

ท�องเท่ียวของชุมชนจําแนกเป7นรายข3อ         (n=๔๑๐)  
ข�อ ๑. ด�านการมีส%วนร%วมในการวางแผน  Χ  S.D. แปลผล 
๑ มีการเสนอให3ภาคประชาชนเข3ามามีส�วนร�วมในการวาง

แผนการจัดการท�องเท่ียว 
๓.๔๙ .๗๔๔ มาก 

๒ ประชาชนสามารถร�วมเสนอข3อคิดเห็นต�อการ
ดําเนินงานตามแผนงานของคณะบุคคลท่ีเก่ียวข3องกับ
การท�องเท่ียว 

๓.๓๙ .๗๓๙ มาก 

๓ ประชาชนสามารถร�วมประชุมปรึกษาหารือร�วมกันและ
ตัดสินใจเลือกกิจกรรมหรือแนวทางท่ีเหมาะในการ
วางแผน 

๓.๔๓ .๗๔๑ มาก 

๔ ประชาชนสามารถร�วมการประชุมปรึกษาหารือในการ
วางแผนเพ่ือหาวิธีการติดตามผล 

๓.๔๐ .๗๓๘ ปานกลาง 

๕ ประชาชนสามารถร�วมประชุมวางแผนเพ่ือหาวิธีการ
การตรวจสอบและการดูแลรักษาแหล�งท�องเท่ียว 

๓.๓๘ .๗๕๗ ปานกลาง 

 ภาพรวม ๓.๔๒ .๖๔๐ มาก 
 ๒. ด�านการมีส%วนร%วมในการแก�ไขป ญหา     
๖ ประชาชนสามารถเข3าร�วมการมีส�วนร�วมในการเสนอ

ข3อแก3ไขป.ญหา 
๓.๔๒ .๘๐๓ มาก 

๗ ประชาชนสามารถมีส�วนร�วมตัดสินใจในการเลือก
แนวทางในการแก3ไขป.ญหา 

๓.๓๗ .๗๘๘ ปานกลาง 

๘ ให3การยอมรับข3อมูลข�าวสารจากภาคประชาชนเม่ือ
ประชาชนแจ3งข3อมูลในจุดท่ีพบป.ญหา 

๓.๓๙ .๗๕๐ ปานกลาง 

๙ มีการจัดต้ังคณะบุคคลท่ีมาจากภาคประชาชนเพ่ือให3มี
ส�วนร�วมในการแก3ป.ญหาท่ีเกิดข้ึนกับแหล�งท�องเท่ียว 

๓.๓๘ .๗๓๔ ปานกลาง 

๑๐ ประชาชนมีส�วนร�วมในการวางแผนแก3ไขป.ญหาหรือเข3า
ร�วมโครงการแก3ไขป.ญหาต�าง ๆ ในแหล�งท�องเท่ียว 

๓.๓๗ .๗๕๓ ปานกลาง 

๑๑ ประชาชนมีส�วนร�วมในการรักษาสิ่งแวดล3อมของแหล�ง
ท�องเท่ียว 

๓.๔๖ .๘๐๓ มาก 



 

๑๒๒ 

ตารางท่ี ๔.๕ (ต�อ)             (n=๔๑๐) 
ข�อ  Χ  S.D. แปลผล 
๑๒ ประชาชนมีส�วนร�วมในการอนุรักษ(พ้ืนท่ีอยู�อาศัยใน

แหล�งท�องเท่ียวและชุมชน 
๓.๔๕ .๗๙๐ มาก 

 ภาพรวม ๓.๔๑ .๖๔๙ มาก 
ข�อ ๓. ด�านการมีส%วนร%วมในการประเมินผล    
๑๓ ประชาชนสามารถตรวจสอบวิธีการประเมินผลเพ่ือ

พัฒนาแหล�งท�องเท่ียว 
๓.๓๑ .๗๘๙ ปานกลาง 

๑๔ เม่ือโครงการเสร็จสิ้นแล3วประชาชนสามารถเข3ามามี
ส�วนร�วมในการตรวจตราดูแลแหล�งท�องเท่ียว 

๓.๓๕ .๗๖๗ ปานกลาง 

๑๕ ประชาชนสามารถเข3าร�วมการตรวจสอบและการดูแล
รักษาสิ่งแวดล3อมภายในแหล�งท�องเท่ียว 

๓.๓๔ .๗๗๙ ปานกลาง 

๑๖ ประชาชนสามารถเข3าร�วมต�อการควบคุมการดําเนิน
กิจกรรมงานการจัดการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี 

๓.๓๒ .๗๗๕ ปานกลาง 

๑๗ ประชาชนมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผลด3าน
การควบคุมดูแลการใช3จ�ายเงินต�างๆ ของแหล�งท�องเท่ียว 

๓.๒๕ .๘๓๘ ปานกลาง 

๑๗ ประชาชนมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผลด3าน
ป.ญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมการท�องเท่ียว 

๓.๓๑ .๗๖๕ ปานกลาง 

๑๙ ประชาชนมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผลด3าน
ข3อมูลสถิติต�าง ๆ เช�น สถิตินักท�องเท่ียว ความพึงพอใจ
ของนักท�องเท่ียวท่ีมีต�อแหล�งท�องเท่ียว 

๓.๒๙ .๗๗๐ ปานกลาง 

๒๐ ประชาชนมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผล
ความสําเร็จของโครงการต�าง ๆ 

๓.๓๒ .๗๔๖ ปานกลาง 

 ภาพรวม ๓.๓๑ .๖๕๘ ปานกลาง 
 ๔. ด�านการมีส%วนร%วมในการรับผลประโยชน�    
๒๑ ประชาชนมีส�วนร�วมรับผลประโยชน(ทางด3านวัตถุตอบ

แทน 
๓.๓๐ .๘๑๓ ปานกลาง 

๒๒ ประชาชนมีส�วนร�วมรับผลประโยชน(ทางสังคม ๓.๓๙ .๘๐๖ ปานกลาง 
๒๓ ประชาชนมีส�วนร�วมรับผลประโยชน(ส�วนบุคคล ๓.๓๐ .๘๐๕ ปานกลาง 
๒๔ ประชาชนสามารถเข3ามามีส�วนร�วมในการลงทุนและ

ปฏิบัติงาน 
๓.๒๕ .๘๐๒ ปานกลาง 

๒๕ มีการแบ�งป.นผลตอบแทนของภาคประชาชนอย�าง
ยุติธรรม 

๓.๓๗ .๘๓๐ ปานกลาง 

 ภาพรวม ๓.๓๒ .๗๐๙ ปานกลาง 
 ภาพรวมป จจัยด�านการมีส%วนร%วมในการพัฒนาการ

ท%องเท่ียวของชุมชน 
๓.๓๖ .๖๐๘ ปานกลาง 



 

๑๒๓ 

 จากตารางท่ี ๔.๕ ผลการวิ เคราะห(ข3อมูลเ ก่ียวกับป.จจัยด3านการมีส�วนร�วมในการ
พัฒนาการท�องเท่ียวของชุมชนภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๖ ส�วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท�ากับ .๖๐๘ เม่ือพิจารณาเป7นรายข3อพบผลการศึกษาดังนี้  
 ๑. ด3านการมีส�วนร�วมในการวางแผน พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๔๒ เม่ือพิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได3แก� มีการเสนอให3ภาคประชาชนเข3ามามี
ส�วนร�วมในการวางแผนการจัดการท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๙ รองลงมาคือประชาชนสามารถ
ร�วมประชุมปรึกษาหารือร�วมกันและตัดสินใจเลือกกิจกรรมหรือแนวทางท่ีเหมาะในการวางแผน มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๓ และประชาชนสามารถร�วมการประชุมปรึกษาหารือในการวางแผนเพ่ือหา
วิธีการติดตามผล มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๐    
 ๒. ด3านการมีส�วนร�วมในการแก3ไขป.ญหา พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๔๑ เม่ือพิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได3แก� ประชาชนมีส�วนร�วมในการ
รักษาสิ่งแวดล3อมของแหล�งท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๖ รองลงมาคือประชาชนมีส�วนร�วมในการ
อนุรักษ(พ้ืนท่ีอยู�อาศัยในแหล�งท�องเท่ียวและชุมชน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๕ และประชาชนสามารถเข3า
ร�วมการมีส�วนร�วมในการเสนอข3อแก3ไขป.ญหา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๒     
 ๓. ด3านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๓๑ เม่ือพิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได3แก� เม่ือโครงการเสร็จสิ้นแล3ว
ประชาชนสามารถเข3ามามีส�วนร�วมในการตรวจตราดูแลแหล�งท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๕ 
รองลงมาคือประชาชนสามารถเข3าร�วมการตรวจสอบและการดูแลรักษาสิ่งแวดล3อมภายในแหล�ง
ท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๔ และประชาชนมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผลความสําเร็จ
ของโครงการต�าง ๆ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๒  
 ๔. ด3านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน( พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๖ เม่ือพิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได3แก� ประชาชนมีส�วนร�วม
รับผลประโยชน(ทางสังคม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๙ รองลงมาคือมีการแบ�งป.นผลตอบแทนของภาค
ประชาชนอย�างยุติธรรม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๗ และประชาชนมีส�วนร�วมรับผลประโยชน(ทางด3าน
วัตถุตอบแทน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๐   
   
 ๔.๑.๔ ข�อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม  
 ประกอบด3วย ความพร3อมเพรียงกัน มีสัมมาคารวะ เคารพต�อสถานท่ี ยึดกฎกติกาของ
ท3องถ่ิน ดังนี้  
  
ตารางท่ี ๔.๖ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข3อมูลการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรมใน

ภาพรวม             (n=๔๑๐) 
ข�อ การปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม Χ  S.D. แปลผล 
๑ ความพร3อมเพรียงกัน  ๓.๔๕ .๕๗๒ มาก 
๒ มีสัมมาคารวะ  ๓.๓๘ .๖๒๑ ปานกลาง 

 



 

๑๒๔ 

ตารางท่ี ๔.๖ (ต�อ)             (n=๔๑๐) 
ข�อ การปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม Χ  S.D. แปลผล 
๓ เคารพต�อสถานท่ี  ๓.๔๐ .๖๒๒ ปานกลาง 
๔ ยึดกฎกติกาของท3องถ่ิน  ๓.๓๒ .๖๗๗ ปานกลาง 
 ภาพรวมการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม ๓.๓๘ .๕๕๕ ปานกลาง 

  
 จากตารางท่ี ๔.๖ พบว�า การปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรมในภาพรวมอยู�ในระดับปาน
กลาง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๘ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ .๕๕๕ เม่ือพิจารณาเป7นรายด3านโดย
เรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยพบผลการศึกษาคือ ความพร3อมเพรียงกัน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๕ รองลงมา
คือ เคารพต�อสถานท่ี มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๐ มีสัมมาคารวะ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๘ และยึดกฎกติกา
ของท3องถ่ิน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๒ ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเป7นรายข3อของแต�ละด3านพบผล
การศึกษาดังนี้ 
  
ตารางท่ี ๔.๗ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข3อมูลการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรมจําแนก

เป7นรายข3อ            (n=๔๑๐) 
ข�อ ๑. ด�านความพร�อมเพรียงกัน  Χ  S.D. แปลผล 
๑ มีการประชุมร�วมกันถึงการเตรียมความพร3อมต�อการ

บริหารจัดการการท�องเท่ียว 
๓.๕๒ .๗๓๑ มาก 

๒ คณะบุคคลท่ีเก่ียวข3องกับการจัดการท�องเท่ียวให3
ความสําคัญเพ่ือการปรึกษาหารือ 

๓.๔๓ .๖๙๔ มาก 

๓ ท3องถ่ิน องค(กร และพ�อค3าแม�ค3าในพ้ืนท่ีการท�องเท่ียว
ให3การสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว 

๓.๔๒ .๗๖๒ มาก 

๔ ภาครัฐ ให3ความสําคัญต�อการบริหารจัดการแหล�ง
ท�องเท่ียว 

๓.๔๑ .๖๖๙ มาก 

๕ มีการประสานงานกับพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวอ่ืนเพ่ือการ
เชื่อมโยงแหล�งท�องเท่ียวเพ่ือให3เกิดความสะดวกต�อ
นักท�องเท่ียวในการเดินทางเท่ียวชม 

๓.๔๐ .๗๐๓ ปานกลาง 

๖ ประชาชนในท3องถ่ินมีความพร3อมเพรียงต�อการปกปMอง
สถานท่ีท�องเท่ียว 

๓.๔๙ .๗๒๘ มาก 

 ภาพรวม ๓.๔๕ .๕๗๒ มาก 
 ๒. ด�านการมีสัมมาคารวะ    
๗ มีการออกกฎเพ่ือเป7นบรรทัดฐานในการให3การเคารพ

ในสิทธิและหน3าท่ีของผู3อ่ืน 
๓.๓๔ .๗๓๔ ปานกลาง 

๘ มีการออกระเบียบเพ่ือการอนุรักษ(สิ่งแวดล3อมภายใน
แหล�งท�องเท่ียว 

๓.๓๘ .๗๐๗ ปานกลาง 

 



 

๑๒๕ 

ตารางท่ี ๔.๗ (ต�อ)             (n=๔๑๐) 
ข�อ  Χ  S.D. แปลผล 
๙ มีการจัดต้ังกลุ�มคนในท3องถ่ินร�วมกันเสนอกฎท่ีใช3ใน

การปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงการเคารพภายในสถานท่ี
ท�องเท่ียว 

๓.๔๔ .๗๐๘ มาก 

๑๐ มีการออกปMายประกาศชี้แจงถึงหลักปฏิบัติตนต�อ
สถานท่ีท่ีท�องเท่ียวอย�างชัดเจน 

๓.๓๓ .๗๕๗ ปานกลาง 

๑๑ คนในท3องถ่ินให3ความเคารพต�อกฎระเบียบแบบแผนท่ีมี
การกําหนดไว3 

๓.๓๙ .๗๐๕ ปานกลาง 

 ภาพรวม ๓.๓๘ .๖๒๑ ปานกลาง 
 ๓. ด�านการเคารพต%อสถานท่ี     
๑๒ มีการสร3างค�านิยมในการให3ความเคารพต�อกฎเกณฑ(

ท่ีตั้งไว3 
๓.๓๘ .๗๐๑ ปานกลาง 

๑๓ คนในท3องถ่ินร�วมกันปฏิบัติตามกฎเกณฑ(ท่ีจัดต้ังข้ึน
จากการประชุมอย�างเป7นแบบแผน 

๓.๓๖ .๖๗๑ ปานกลาง 

๑๔ มีการสร3างค�านิยมในท3องถ่ินให3ช�วยกันอนุรักษ(  
ปูชนียสถาน และแหล�งท�องเท่ียว 

๓.๔๕ .๗๔๙ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๔๐ .๖๒๒ ปานกลาง 
 ๓. ด�านกติกาของท�องถ่ิน     
๑๕ มีการจัดเวรเพ่ือการดูแลวัตถุสถานท่ีสําคัญ ๓.๒๑ .๘๕๓ ปานกลาง 
๑๖ มีการออกประกาศเพ่ือให3ทุกคนทราบท่ัวกันถึงข3อ

ปฏิบัติตนในสถานท่ีท�องเท่ียว 
๓.๓๑ .๘๑๑ ปานกลาง 

๑๗ มีการจัดการด3านการบูรณาการแหล�งท�องเท่ียวให3
คงทนถาวร 

๓.๔๐ .๗๖๐ ปานกลาง 

๑๘ คนในท3องถ่ินให3การสนับสนุนหรือให3ความร�วมมือใน
การบูรณะแหล�งท�องเท่ียว 

๓.๔๑ .๗๕๒ มาก 

๑๙ มีการจัดเวรยามสอดส�องดูและสถานท่ีท�องเท่ียว
ตลอดเวลา 

๓.๒๗ .๘๐๓ ปานกลาง 

 ภาพรวม ๓.๓๒ .๖๗๗ ปานกลาง 
 ภาพรวมการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม  ๓.๓๘ .๕๕๕ ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี ๔.๗ ผลการวิเคราะห(ข3อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม 

ภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๘ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ ๐.๕๕๕ เม่ือ
พิจารณาเป7นรายข3อพบผลการศึกษาดังนี้  
 ๑. ด3านความพร3อมเพรียงกัน พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๕ เม่ือ
พิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได3แก� การประชุมร�วมกันถึงการเตรียมความพร3อมต�อ



 

๑๒๖ 

การบริหารจัดการการท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๒ รองลงมาคือประชาชนในท3องถ่ินมีความ
พร3อมเพรียงต�อการปกปMองสถานท่ีท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๙ และคณะบุคคลท่ีเก่ียวข3องกับ
การจัดการท�องเท่ียวให3ความสําคัญเพ่ือการปรึกษาหารือ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๓   
 ๒. ด3านการมีสัมมาคารวะ พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๘ 
เม่ือพิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได3แก� มีการจัดต้ังกลุ�มคนในท3องถ่ินร�วมกันเสนอ
กฎท่ีใช3ในการปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงการเคารพภายในสถานท่ีท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๔ 
รองลงมาคือคนในท3องถ่ินให3ความเคารพต�อกฎระเบียบแบบแผนท่ีมีการกําหนดไว3 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๓๙ และมีการออกระเบียบเพ่ือการอนุรักษ(สิ่งแวดล3อมภายในแหล�งท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๓๘   
 ๓. ด3านการเคารพต�อสถานท่ี พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๔๐ เม่ือพิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได3แก� มีการสร3างค�านิยมในท3องถ่ินให3
ช�วยกันอนุรักษ(ปูชนียสถานและแหล�งท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๕ รองลงมาคือมีการสร3าง
ค�านิยมในการให3ความเคารพต�อกฎเกณฑ(ท่ีต้ังไว3 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๘ และคนในท3องถ่ินร�วมกัน
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ(ท่ีจัดต้ังข้ึนจากการประชุมอย�างเป7นแบบแผน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๖  
 ๔. ด3านกติกาของท3องถ่ิน พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๒ 
เม่ือพิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได3แก� คนในท3องถ่ินให3การสนับสนุนหรือให3ความ
ร�วมมือในการบูรณะแหล�งท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๑ รองลงมาคือมีการจัดการด3านการบูรณา
การแหล�งท�องเท่ียวให3คงทนถาวร มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๐ และมีการออกประกาศเพ่ือให3ทุกคนทราบ
ท่ัวกันถึงข3อปฏิบัติตนในสถานท่ีท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๑  
 

 ๔.๑.๕ ข�อมูลเก่ียวกับสภาพการพัฒนาการจัดการท%องเท่ียวชุมชนอย%างย่ังยืน   
 ประกอบด3วย การฟRSนฟูแหล�งท�องเท่ียว การสร3างกิจกรรมในแหล�งท�องเท่ียว การตลาดใน
แหล�งท�องเท่ียว การส�งเสริมทักษะคนในพ้ืนท่ี ประสิทธิภาพของแหล�งท�องเท่ียว การพัฒนาโครงสร3าง
พ้ืนฐาน ดังนี้  
  
ตารางท่ี ๔.๘ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข3อมูลสภาพการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชน

อย�างยั่งยืนในภาพรวม           (n=๔๑๐) 
ข�อ สภาพการพัฒนาการจัดการท%องเท่ียวชุมชนอย%าง

ย่ังยืน 
Χ  S.D. แปลผล 

๑ การฟRSนฟูแหล�งท�องเท่ียว  ๓.๕๕ .๖๓๒ มาก 
๒ การสร3างกิจกรรมในแหล�งท�องเท่ียว  ๓.๕๔ .๖๓๗ มาก 
๓ การตลาดในแหล�งท�องเท่ียว  ๓.๕๗ .๕๙๗ มาก 
๔ การส�งเสริมทักษะคนในพ้ืนท่ี  ๓.๓๒ .๖๒๕ ปานกลาง 
๕ ประสิทธิภาพของแหล�งท�องเท่ียว  ๓.๒๕ .๖๘๔ ปานกลาง 
๖ การพัฒนาโครงสร3างพ้ืนฐาน  ๓.๔๓ .๖๑๗ มาก 
 ภาพรวมสภาพการพัฒนาการจัดการท%องเท่ียวชุมชน

อย%างย่ังยืน 
๓.๔๔ .๕๑๕ มาก 



 

๑๒๗ 

  จากตารางท่ี ๔.๘ พบว�า สภาพการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในภาพ
รวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๔ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ .๕๑๕ เม่ือพิจารณาเป7น
รายด3านโดยเรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยพบผลการศึกษาคือ การตลาดในแหล�งท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๕๗ รองลงมาคือ การฟRSนฟูแหล�งท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๕ การสร3างกิจกรรมในแหล�ง
ท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๔ การพัฒนาโครงสร3างพ้ืนฐาน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๓ การส�งเสริม
ทักษะคนในพ้ืนท่ี มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๒ และประสิทธิภาพของแหล�งท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๒๕ ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเป7นรายข3อของแต�ละด3านพบผลการศึกษาดังนี้  
 
ตารางท่ี ๔.๙ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข3อมูลสภาพการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชน

อย�างยั่งยืนจําแนกเป7นรายข3อ          (n=๔๑๐) 
ข�อ ๑. ด�านการฟEFนฟูแหล%งท%องเท่ียว Χ  S.D. แปลผล 
๑ มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวให3มีความสวยงาม

อย�างสมํ่าเสมอ 
๓.๖๒ .๗๘๙ มาก 

๒ มีการพัฒนาระบบการให3บริการให3มีความสะดวก 
สบายและทันสมัย 

๓.๖๐ .๗๖๖ มาก 

๓ มีระบบสาธารณูปโภคท่ีได3มาตรฐานและพร3อมใช3งาน ๓.๕๒ .๗๗๙ มาก 
๔ มีระบบสาธารณูปโภคท่ีปลอดภัยแก�นักท�องเท่ียวและ

คนในท3องถ่ิน 
๓.๕๘ .๗๖๖ มาก 

๕ มีสิ่งอํานวยความสะดวกพร3อมตอบสนองต�อความ
ต3องการของนักท�องเท่ียว 

๓.๕๕ .๗๑๙ มาก 

๖ มีระบบการให3บริการท่ีสอดรับกับรูปแบบการท�องเท่ียว ๓.๕๒ .๖๙๓ มาก 
๗ มีการพัฒนาตัวสินค3าหรือผลิตภัณฑ(ท่ีมีเอกลักษณ(

เฉพาะแหล�งท�องเท่ียว 
๓.๔๔ .๗๖๕ มาก 

 ภาพรวม ๓.๕๕ .๖๓๒ มาก 
ข�อ ๒. ด�านกิจกรรมการท%องเท่ียว Χ  S.D. แปลผล 
๘ มีกิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีท�องเท่ียว

อย�างลงตัว 
๓.๕๒ .๗๗๖ มาก 

๙ กิจกรรมท่ีดําเนินภายในพ้ืนท่ีท�องเท่ียวเป7นกิจกรรมท่ี
สร3างสรรค( 

๓.๕๖ .๗๔๘ มาก 

๑๐ รูปแบบการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีสร3างมูลค�าเพ่ิมให3กับ
แหล�งท�องเท่ียว 

๓.๕๕ .๗๓๙ มาก 

๑๑ กิจกรรมการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีมีความแปลกใหม�เม่ือ
เทียบกับพ้ืนท�องเท่ียวอ่ืน 

๓.๕๑ .๗๕๗ มาก 

๑๒ ผู3ดําเนินกิจกรรมการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีมีความชํานาญ
ในวิธีการดําเนินกิจกรรม 

๓.๕๗ .๘๐๑ มาก 

 



 

๑๒๘ 

ตารางท่ี ๔.๙ (ต�อ)             (n=๔๑๐) 
ข�อ  Χ  S.D. แปลผล 
๑๓ กิจกรรมท่ีดําเนินในพ้ืนท่ีท�องเท่ียวสร3างความน�าต่ืนตา

ต่ืนใจแก�นักท�องเท่ียว 
๓.๕๒ .๗๖๐ มาก 

 ภาพรวม ๓.๕๔ .๖๓๗ มาก 
 ๓. ด�านการตลาดการท%องเท่ียว    
๑๔ แหล�งท�องเท่ียวสามารถสร3างคุณค�าทางจิตใจต�อ

นักท�องเท่ียวเพ่ือการเก็บความทรงจํา 
๓.๖๐ .๗๓๘ มาก 

๑๕ แหล�งท�องเท่ียวสามารถสร3างชื่อเสียงเพ่ือให3เป7นท่ีรู3จัก
กับนานาชาติ 

๓.๖๓ .๗๓๒ มาก 

๑๖ พ้ืนท่ีท�องเท่ียวมีสินค3าท่ีระลึกท่ีสามารถดึงดูดความ
สนใจนักท�องเท่ียว 

๓.๕๖ .๗๕๘ มาก 

๑๗ พ้ืนท่ีท�องเท่ียวมีสินค3าท่ีหลากหลายให3เลือกตามความ
ต3องการของนักท�องเท่ียวท่ีมาพบเห็น 

๓.๔๙ .๗๓๑ มาก 

๑๗ มีการนําเสนอแหล�งท�องเท่ียวผ�านสื่อท่ีหลากหลาย ๓.๕๖ .๗๒๒ มาก 
๑๙ มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารเข3า

มาเพ่ือการประชาสัมพันธ(แหล�งท�องเท่ียว 
๓.๕๕ .๗๖๕ มาก 

 ภาพรวม  ๓.๕๗ .๕๙๗ มาก 
 ๔. ด�านการเสริมทักษะบุคลากรในพ้ืนท่ี     
๒๐ มีการฝUกอบรมบุคลากร เจ3าหน3าท่ีท่ีมีส�วนเก่ียวข3องกับ

การท�องเท่ียวถึงมารยาทการให3บริการ 
๓.๒๘ .๘๖๖ ปานกลาง 

๒๑ มีการฝUกอบรมบุคลากร ถึงหลักการและวิธีการ
ให3บริการต�อนักท�องเท่ียว 

๓.๒๘ .๘๐๕ ปานกลาง 

๒๒ มีการอบรม หาความรู3เพ่ือเพ่ิมทักษะความสามารถแก�
บุคลากร ถึงกลวิธีท่ีสร3างสรรค(ในการดําเนินกิจกรรม
การท�องเท่ียว 

๓.๓๔ .๗๙๔ ปานกลาง 

๒๓ มีการจัดต้ังกลุ�ม หรือชมรมเพ่ือการฝUกปฏิบัติต�อ
กระบวนการผลิตสินค3าและผลิตภัณฑ(อย�างสร3างสรรค( 

๓.๓๓ .๗๑๗ ปานกลาง 

๒๔ มีผู3เชี่ยวชาญ คอยให3คําปรึกษาถึงกลวิธีในการบริหาร
จัดการเพ่ือการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว 

๓.๓๘ .๖๙๔ ปานกลาง 

๒๕ มีการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือให3คําปรึกษา และการ
อํานวยความสะดวกต�อแหล�งพ้ืนท่ีเม่ือพบป.ญหา 

๓.๓๖ .๖๙๓ ปานกลาง 

๒๖ มีการจัดต้ังโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากรในพ้ืนท่ี ให3
สามารถเป7นมัคคุเทศก(ในการนําเท่ียวได3 

๓.๒๘ .๗๖๖ ปานกลาง 

 ภาพรวม  ๓.๓๒ .๖๒๕ ปานกลาง 
  



 

๑๒๙ 

ตารางท่ี ๔.๙ (ต�อ)             (n=๔๑๐) 
ข�อ ๕. ด�านประสิทธิภาพการท%องเท่ียว Χ  S.D. แปลผล 
๒๗ มีการจัดต้ังเวรยามรักษาการภายในพ้ืนท่ีท�องเท่ียว

อย�างเพียงพอ 
๓.๑๒ .๘๙๗ ปานกลาง 

๒๘ ระบบการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ีมีความรัดกุม ๓.๒๑ .๘๐๕ ปานกลาง 
๒๙ การรักษาความปลอดภัยเป7นไปพร3อมกับการให3บริการ

ข3อมูลข�าวสารท่ีดีแก�นักท�องเท่ียว  
๓.๓๐ .๗๖๐ ปานกลาง 

๓๐ มีการเพ่ิมขีดความสามารถทางด3านความปลอดภัย
ให3กับนักท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงต�ออันตราย 

๓.๓๓ .๗๗๔ ปานกลาง 

๓๑ มีการจัดการอบรมต�อเจ3าหน3าท่ีท่ีคอยให3บริการรักษา
ความปลอดภัยถึงการสร3างมิตรภาพท่ีดีต�อ
นักท�องเท่ียว 

๓.๒๙ .๗๔๕ ปานกลาง 

 ภาพรวม  ๓.๒๕ .๖๘๔ ปานกลาง 
 ๖. การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน     
๓๒ มีการก�อสร3าง ต�อเติมถนนเพ่ือให3มีความสะดวกในการ

เดินทางของนักท�องเท่ียว 
๓.๓๘ .๘๐๑ ปานกลาง 

๓๓ มีการซ�อมแซมปรับปรุงถนนท่ีชํารุด ให3กลับมาใช3งาน
ได3ตามมาตรฐาน 

๓.๔๗ .๘๓๑ มาก 

๓๔ มีการเชื่อมต�อหรือมีระบบไฟฟMาท่ัวถึงทุกสถานท่ี ๓.๖๐ .๗๙๘ มาก 
๓๕ มีระบบน้ําประปาท่ีสะอาด และเข3าถึงทุกชุมชน/

ครัวเรือน 
๓.๖๖ .๗๘๘ มาก 

๓๖ มีการติดต้ังระบบอินเตอร(เน็ท (WIFI) ในสถานท่ี
ท�องเท่ียวท่ีสําคัญ 

๓.๐๒ ๑.๑๑๔ ปานกลาง 

 ภาพรวม ๓.๔๓ .๖๑๗ มาก 
 ภาพรวมการพัฒนาการจัดการท%องเท่ียวชุมชนอย%าง

ย่ังยืน 
๓.๔๔ .๕๑๕ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๙ ผลการวิเคราะห(ข3อมูลเก่ียวกับการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชน
อย�างยั่งยืนภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๔ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ ๐.๕๑๕ 
เม่ือพิจารณาเป7นรายข3อพบผลการศึกษาดังนี้ 
 ๑. ด3านการฟRSนฟูแหล�งท�องเท่ียว พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๕ 
เม่ือพิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได3แก� มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวให3มี
ความสวยงามอย�างสมํ่าเสมอ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๒ รองลงมาคือมีการพัฒนาระบบการให3บริการให3
มีความสะดวก สบายและทันสมัย มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๐ และมีระบบสาธารณูปโภคท่ีปลอดภัยแก�
นักท�องเท่ียวและคนในท3องถ่ิน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๘   



 

๑๓๐ 

 ๒. ด3านกิจกรรมการท�องเท่ียว พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๔ 
เม่ือพิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได3แก� ผู3ดําเนินกิจกรรมการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีมี
ความชํานาญในวิธีการดําเนินกิจกรรม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๗ รองลงมาคือกิจกรรมท่ีดําเนินภายใน
พ้ืนท่ีท�องเท่ียวเป7นกิจกรรมท่ีสร3างสรรค( มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๖ และรูปแบบการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี
สร3างมูลค�าเพ่ิมให3กับแหล�งท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๕    
 ๓. ด3านการตลาดการท�องเท่ียว พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๗ 
เม่ือพิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได3แก� แหล�งท�องเท่ียวสามารถสร3างชื่อเสียงเพ่ือให3
เป7นท่ีรู3จักกับนานาชาติ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๓ รองลงมาคือแหล�งท�องเท่ียวสามารถสร3างคุณค�าทาง
จิตใจต�อนักท�องเท่ียวเพ่ือการเก็บความทรงจํา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๐ และพ้ืนท่ีท�องเท่ียวมีสินค3าท่ี
ระลึกท่ีสามารถดึงดูดความสนใจนักท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๖   
 ๔. ด3านการเสริมทักษะบุคลากรในพ้ืนท่ี พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๓๒ เม่ือพิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได3แก� มีผู3เชี่ยวชาญ คอยให3
คําปรึกษาถึงกลวิธีในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๘ 
รองลงมาคือมีการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือให3คําปรึกษา และการอํานวยความสะดวกต�อแหล�งพ้ืนท่ี
เม่ือพบป.ญหา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๖ และมีการอบรม หาความรู3เพ่ือเพ่ิมทักษะความสามารถแก�
บุคลากร ถึงกลวิธีท่ีสร3างสรรค(ในการดําเนินกิจกรรมการท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๔   
 ๕. ด3านประสิทธิภาพการท�องเท่ียว พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๒๕ เม่ือพิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได3แก� มีการเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางด3านความปลอดภัยให3กับนักท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงต�ออันตราย มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๓ 
รองลงมาคือการรักษาความปลอดภัยเป7นไปพร3อมกับการให3บริการข3อมูลข�าวสารท่ีดีแก�นักท�องเท่ียว 
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๐ และมีการจัดการอบรมต�อเจ3าหน3าท่ีท่ีคอยให3บริการรักษาความปลอดภัยถึง
การสร3างมิตรภาพท่ีดีต�อนักท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๒๙    
 ๖. การพัฒนาโครงสร3างพ้ืนฐาน พบว�า ภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๔ 
เม่ือพิจารณาข3อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลําดับแรกได3แก� มีระบบน้ําประปาท่ีสะอาด และเข3าถึงทุก
ชุมชน/ครัวเรือน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๖ รองลงมาคือมีการเชื่อมต�อหรือมีระบบไฟฟMาท่ัวถึงทุก
สถานท่ี มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๖๐ และมีการซ�อมแซมปรับปรุงถนนท่ีชํารุด ให3กลับมาใช3งานได3ตาม
มาตรฐาน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๗    
   
 ๔.๑.๖ ค%าสถิติเบ้ืองต�นตัวแปรสังเกตได�ของรูปแบบการพัฒนาการจัดการท%องเท่ียว
ชุมชนอย%างย่ังยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 
ตารางท่ี ๔.๑๐ ค�าสถิติเบ้ืองต3นของตัวแปรสังเกตได3ในรูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชน

อย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา        (n=๔๑๐)   
ตัวแปร Mean ระดับ S.D. Variance Skewness Kurtosis 

manage1 ๓.๔๘ มาก .๖๐๗ .๓๖๘ -.๑๕๗ .๒๕๔ 
manage2 ๓.๓๗ ปานกลาง .๕๙๘ .๓๕๘ -.๒๕๔ .๕๐๕ 



 

๑๓๑ 

ตารางท่ี ๔.๑๐ (ต�อ)            (n=๔๑๐)   
ตัวแปร Mean ระดับ S.D. Variance Skewness Kurtosis 

manage3 ๓.๓๖ ปานกลาง .๖๓๗ .๔๐๕ -.๒๐๕ ๑.๐๔๒ 
manage4 ๓.๔๑ มาก .๕๘๙ .๓๔๖ -.๑๗๑ .๔๑๖ 
manage5 ๓.๔๘ มาก .๕๔๓ .๔๑๔ -.๑๘๑ .๖๐๔ 
manage6 ๓.๔๘ มาก .๖๔๓ .๔๐๗ -.๑๙๔ .๐๓๗ 
manage7 ๓.๕๕ มาก .๖๖๙ .๔๔๘ -.๐๘๘ .๐๑๔ 
manage8 ๓.๔๑ มาก .๖๑๓ .๓๗๕ -.๒๐๙ .๑๔๗ 
MANAGE ๓.๔๓ มาก .๕๒๙ .๒๘๐ -.๒๐๙ .๑๙๐ 

part1 ๓.๔๒ มาก .๖๔๐ .๔๐๙ -.๒๗๑ .๗๙๒ 
part2 ๓.๔๑ มาก .๖๔๙ .๔๒๑ -.๔๒๖ ๑.๑๗๔ 
part3 ๓.๓๑ ปานกลาง .๖๕๘ .๔๓๓ -.๔๐๓ .๗๓๙ 
part4 ๓.๓๒ ปานกลาง .๗๐๙ .๕๐๓ -.๒๒๗ .๒๔๐ 
PART ๓.๓๖ ปานกลาง .๖๐๘ .๓๗๐ -.๓๗๕ .๗๙๖ 
apha1 ๓.๔๕ มาก .๕๗๒ .๓๒๘ -.๓๐๐ .๙๖๓ 
apha2 ๓.๓๘ ปานกลาง .๖๒๑ .๓๘๕ -.๐๗๘ .๒๔๔ 
apha3 ๓.๔๐ ปานกลาง .๖๒๒ .๓๘๗ .๐๕๙ .๑๗๗ 
apha4 ๓.๓๒ ปานกลาง .๖๗๗ .๔๕๙ -.๐๐๖ .๔๔๓ 
APHA ๓.๓๘ ปานกลาง .๕๕๕ .๓๐๙ -.๑๐๖ .๔๗๐ 
deve1 ๓.๕๕ มาก .๖๓๒ .๔๐๐ -.๑๐๔ .๑๕๙ 
deve2 ๓.๕๔ มาก .๖๓๗ .๔๐๖ -.๐๒๒ .๑๒๕ 
deve3 ๓.๕๗ มาก .๕๙๗ .๓๕๗ -.๐๗๔ .๑๖๒ 
deve4 ๓.๓๒ ปานกลาง .๖๒๕ .๓๙๑ -.๐๓๘ .๔๖๘ 
deve5 ๓.๒๕ ปานกลาง .๖๘๔ .๔๖๘ -.๒๑๓ .๕๕๒ 
deve6 ๓.๔๓ มาก .๖๑๗ .๓๘๑ -.๓๔๒ .๗๕๗ 

DEVELOP ๓.๔๔ มาก .๕๑๕ .๒๖๕ -.๒๔๗ .๖๕๖ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๐ ผลการวิเคราะห(ค�าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรท่ีใช3ในแต�ละโมเดล มีตัว
บ�งชี้ท้ังหมด ๒๒ ตัว ท่ีใช3วัดตัวแปรแฝง ๔ ตัวแปร คือ บทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐและ
เอกชน  (MANAGE) การมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียวของชุมชน (PART) การพัฒนาการ
จัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน (DEVELOP) ส�วนตัวแปรส�งผ�านได3แก� การปฏิบัติตามหลักอปริย
หานิยธรรม (APHA) มีจุดมุ�งหมายเพ่ือศึกษาลักษณะการกระจายและการแจกแจงของตัวแปรสังเกต
ได3แต�ละตัว ค�าสถิติท่ีใช3 ได3แก� ค�าเฉลี่ย (Χ ) ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค�าสัมประสิทธิ์การ
กระจาย (C.V.) ค�าความเบ3 (Sk) และค�าความโด�ง (Ku) โดยแยกวิเคราะห(ผลแต�ละตัวแปรดังต�อไปนี้  
  เม่ือพิจารณาบทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน (MANAGE) พบว�า โดย
ภาพรวมบทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน อยู�ในระดับมาก (Χ=๓.๔๓) ซ่ึงเม่ือ



 

๑๓๒ 

พิจารณาเป7นรายด3านพบว�า ด3านการสนับสนุนจากภาครัฐ มีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ=๓.๕๕) รองลงมาคือ
ด3านความชัดเจนของเจ3าภาพ (Χ=๓.๔๘) ด3านกฎหมายและการจัดระเบียบ (Χ=๓.๔๘) ด3านการ
วางแผน (Χ=๓.๔๘) ด3านการสร3างเครือข�ายความร�วมมือ (Χ=๓.๔๑) ด3านการแก3ไขและปรับปรุง (
Χ=๓.๔๑) ด3านการปฏิบัติตามแผน  (Χ=๓.๓๗) และด3านการตรวจสอบ (Χ=๓.๓๖) ตามลําดับ 
เม่ือพิจารณาค�าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว�า ตัวแปรมีการกระจายไม�ต�างกันมาก 
โดยมีค�าอยู�ระหว�าง ร3อยละ ๓๔.๖–๔๔.๘ เม่ือพิจารณาค�าความเบ3 (Sk) ของตัวแปร พบว�า ตัวแปรทุก
ตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ3ซ3าย (ค�าความเบ3เป7นลบ) แสดงว�าข3อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว�า
ค�าเฉลี่ย เม่ือพิจารณาค�าความโด�ง (Ku) พบว�า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงของข3อมูลในลักษณะสูงโด�ง
กว�าโค3งปกติ (ค�าความโด�งมากกว�า ๐) แสดงว�ามีการกระจายของข3อมูลน3อย  
 เม่ือพิจารณาการมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียวของชุมชน (PART)  พบว�า โดย
ภาพรวมการมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียวของชุมชนอยู�ในระดับปานกลาง (Χ=๓.๓๖) ซ่ึง
เม่ือพิจารณาเป7นรายด3านพบว�า การมีส�วนร�วมวางแผน มีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ=๓.๔๒) รองลงมาคือ
การมีส�วนร�วมแก3ป.ญหา (Χ=๓.๔๑) การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน( (Χ=๓.๓๒) และการมี
ส�วนร�วมประเมิน (Χ=๓.๓๑) ตามลําดับ เม่ือพิจารณาค�าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร 
พบว�า ตัวแปรมีการกระจายไม�ต�างกันมาก โดยมีค�าอยู�ระหว�าง ร3อยละ ๔๐.๙–๕๐.๓ เม่ือพิจารณาค�า
ความเบ3 (Sk) ของตัวแปร พบว�า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ3ซ3าย (ค�าความเบ3เป7นลบ) 
แสดงว�าข3อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว�าค�าเฉลี่ย เม่ือพิจารณาค�าความโด�ง (Ku) พบว�า ตัวแปรทุกตัวมี
การแจกแจงของข3อมูลในลักษณะสูงโด�งกว�าโค3งปกติ (ค�าความโด�งมากกว�า ๐) แสดงว�ามีการกระจาย
ของข3อมูลน3อย   
 เม่ือพิจารณาตัวแปรการปฏิบัติตามหลักอปริยหานิยธรรม (APHA) พบว�า โดยภาพรวมการ
ปฏิบัติตามหลักอปริยหานิยธรรมอยู�ในระดับปานกลาง (Χ=๓.๓๘) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป7นรายด3าน
พบว�า ความพร3อมเพรียงกัน  มีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ=๓.๔๕) รองลงมาคือเคารพต�อสถานท่ี (Χ=
๓.๔๐) มีสัมมาคารวะ (Χ=๓.๓๘) และยึดกฎกติกาของท3องถ่ิน (Χ=๓.๓๒) ตามลําดับ เม่ือพิจารณา
ค�าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว�า ตัวแปรมีการกระจายไม�ต�างกันมาก โดยมีค�าอยู�
ระหว�าง ร3อยละ ๓๒.๘–๔๕.๙ เม่ือพิจารณาค�าความเบ3 (Sk) ของตัวแปร พบว�า ตัวแปรทุกตัวมีการ
แจกแจงในลักษณะเบ3ซ3าย (ค�าความเบ3เป7นลบ) แสดงว�าข3อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว�าค�าเฉลี่ย เม่ือ
พิจารณาค�าความโด�ง (Ku) พบว�า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงของข3อมูลในลักษณะสูงโด�งกว�าโค3งปกติ 
(ค�าความโด�งมากกว�า ๐) แสดงว�ามีการกระจายของข3อมูลน3อย  
 เม่ือพิจารณาตัวแปรการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน (DEVELOP) พบว�า 
โดยภาพรวมการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนอยู�ในระดับมาก (Χ=๓.๔๔) ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาเป7นรายด3านพบว�า การตลาดในแหล�งท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ=๓.๕๗) รองลงมาคือ
การฟRSนฟูแหล�งท�องเท่ียว (Χ=๓.๕๕) การสร3างกิจกรรมในแหล�งท�องเท่ียว (Χ=๓.๕๔) การพัฒนา
โครงสร3างพ้ืนฐาน (Χ=๓.๔๓) การส�งเสริมทักษะคนในพ้ืนท่ี (Χ=๓.๓๒) และประสิทธิภาพของแหล�ง
ท�องเท่ียว (Χ=๓.๒๕) ตามลําดับ เม่ือพิจารณาค�าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว�า 
ตัวแปรมีการกระจายไม�ต�างกันมาก โดยมีค�าอยู�ระหว�าง ร3อยละ ๔๖.๒–๖๗.๗ เม่ือพิจารณาค�าความเบ3 
(Sk) ของตัวแปร พบว�า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ3ซ3าย (ค�าความเบ3เป7นลบ) แสดงว�า
ข3อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว�าค�าเฉลี่ย เม่ือพิจารณาค�าความโด�ง (Ku) พบว�า ตัวแปรทุกตัวมีการแจก



 

๑๓๓ 

แจงของข3อมูลในลักษณะสูงโด�งกว�าโค3งปกติ (ค�าความโด�งมากกว�า ๐) แสดงว�ามีการกระจายของ
ข3อมูลน3อย   
  
 ๔.๑.๗ ผลการวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว%างตัวแปรสังเกตได�เพ่ือใช�สร�างเมทริกซ�
สหสัมพันธ�ในการวิเคราะห�รูปแบบการพัฒนาการจัดการท%องเท่ียวชุมชนอย%างย่ังยืนในพ้ืนท่ี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีตัวแปรการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรมเปUนตัวแปรส%งผ%าน  



    
๑๓๔ 

 mana1 mana2 mana3 mana4 mana5 mana6 mana7 mana8 part1 part2 part3 part4 apha1 apha2 apha3 apha4 deve1 deve2 deve3 deve4 deve5 deve6 
mana1 ๑.๐๐๐                      
mana2 .๖๖๒** ๑.๐๐๐                     
mana3 .๕๓๕** .๖๒๔** ๑.๐๐๐                    
mana4 .๖๗๓** .๗๔๑** .๖๓๑** ๑.๐๐๐                   
mana5 .๖๕๔** .๖๘๖** .๖๔๔** .๗๙๐** ๑.๐๐๐                  
mana6 .๖๖๘** .๗๐๗** .๖๑๕** .๗๗๘** .๗๙๓** ๑.๐๐๐                 
mana7 .๕๙๒** .๖๔๑** .๕๒๓** .๗๒๕** .๗๕๕** .๗๗๘** ๑.๐๐๐                
mana8 .๖๐๒** .๖๑๙** .๕๘๑** .๗๓๓** .๗๕๖** .๗๕๘** .๘๐๗** ๑.๐๐๐               
part1 .๕๗๙** .๕๗๘** .๔๘๘** .๗๐๒** .๖๖๕** .๖๗๙** .๖๕๑** .๖๕๘** ๑.๐๐๐              
part2 .๕๙๖** .๖๔๖** .๔๙๘** .๖๘๘** .๖๕๙** .๖๙๖** .๖๗๒** .๖๗๘** .๘๕๕** ๑.๐๐๐             
part3 .๕๙๔** .๖๓๗** .๔๙๐** .๖๙๗** .๖๖๕** .๗๒๑** .๗๔๔** .๗๑๕** .๘๐๓** .๘๔๔** ๑.๐๐๐            
part4 .๕๒๑** .๖๑๕** .๕๑๕** .๖๒๗** .๖๔๕** .๗๐๔** .๖๗๖** .๖๗๘** .๖๙๘** .๗๒๓** .๘๐๑** ๑.๐๐๐           
apha1 .๕๗๕** .๖๒๖** .๕๖๘** .๖๙๐** .๖๙๐** .๗๐๔** .๗๒๐** .๖๙๑** .๗๐๔** .๗๓๐** .๗๔๘** .๖๘๗** ๑.๐๐๐          
apha2 .๕๕๒** .๕๕๒** .๔๔๐** .๖๐๗** .๖๒๗** .๖๔๔** .๖๔๒** .๖๒๙** .๖๙๖** .๗๒๖** .๗๓๘** .๖๙๐** .๗๕๕** ๑.๐๐๐         
apha3 .๕๖๔** .๕๗๕** .๔๒๔** .๖๐๗** .๕๘๐** .๖๐๘** .๕๒๕** .๕๔๐** .๖๗๗** .๗๒๒** .๗๐๘** .๖๒๐** .๖๖๓** .๗๓๙** ๑.๐๐๐        
apha4 .๕๗๙** .๕๙๖** .๔๕๑** .๖๔๗** .๖๓๒** .๖๕๐** .๖๓๓** .๖๐๔** .๖๘๙** .๗๐๗** .๗๓๐** .๖๖๓** .๖๕๙** .๗๕๙** .๗๗๓** ๑.๐๐๐       
deve1 .๕๕๙** .๖๒๖** .๖๓๐** .๕๘๒** .๕๗๑** .๖๒๗** .๕๕๙** .๖๑๐** .๕๕๖** .๖๒๐** .๕๘๔** .๖๐๖** .๖๖๙** .๕๘๖** .๕๖๓** .๕๗๐** ๑.๐๐๐      
deve2 .๕๒๐** .๖๒๑** .๖๐๘** .๕๖๑** .๕๗๑** .๕๘๒** .๕๖๓** .๕๘๘** .๕๐๕** .๖๐๐** .๕๕๑** .๕๗๓** .๖๑๙** .๕๒๔** .๕๐๐** .๕๐๘** .๘๐๘** ๑.๐๐๐     
deve3 .๕๑๐** .๕๔๖** .๕๖๕** .๕๑๕** .๕๖๐** .๕๕๔** .๕๑๙** .๕๔๗** .๔๓๗** .๕๐๔** .๔๕๖** .๔๙๐** .๕๗๖** .๔๖๗** .๔๔๑** .๔๐๖** .๗๒๓** .๗๗๗** ๑.๐๐๐    
deve4 .๕๙๓** .๕๘๖** .๓๙๓** .๖๕๐** .๖๐๔** .๖๒๙** .๖๖๘** .๕๙๕** .๖๓๙** .๖๔๐** .๗๑๓** .๖๓๗** .๖๗๖** .๖๗๙** .๖๘๓** .๗๓๔** .๕๑๐** .๔๖๖** .๔๖๙** ๑.๐๐๐   
deve5 .๕๑๓** .๕๖๑** .๓๗๖** .๕๙๘** .๕๖๗** .๖๐๘** .๖๒๑** .๕๗๓** .๕๙๒** .๕๘๘** .๖๓๖** .๖๒๓** .๕๗๒** .๖๗๖** .๖๕๓** .๗๑๙** .๔๙๓** .๔๗๙** .๔๒๖** .๗๕๗** ๑.๐๐๐  
deve6 .๕๓๓** .๕๗๑** .๕๐๓** .๕๘๐** .๕๗๖** .๕๗๔** .๕๔๘** .๕๖๔** .๕๗๔** .๕๙๓** .๖๐๒** .๕๘๓** .๖๒๒** .๖๑๓** .๖๐๔** .๕๙๕** .๖๔๗** .๕๙๔** .๕๗๖** .๖๑๓** .๖๒๔** ๑.๐๐๐ 

Bartlett's Test of Sphericity = 9197.356, df = 231, p = .000, Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .968 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

ตารางที่ ๔.๑๑ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(แบบเพียร(สันของตัวแปรสังเกตได3ในรูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเที่ยวชุมชน
อย�างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีตัวแปรการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรมเป7นตัวแปรส�งผ�าน 

 



 

๑๓๕ 

๔.๒ ผลการวิเคราะห�ข�อมูลตามวัตถุประสงค� 
 ๔.๒.๑ สภาพการพัฒนาการจัดการท%องเท่ียวชุมชนอย%างย่ังยืนในพ้ืนท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
  การนําเสนอข3อมูลในในส�วนนี้เป7นการวิเคราะห(ข3อมูลตามวัตถุประสงค(ข3อแรก ซ่ึงเป7นการ
วิเคราะห(เพ่ือตรวจสอบองค(ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) ด3วย
โปรแกรมลิสเรล โดยใช3แบบสอบถามท่ีได3จากการรวบรวมข3อมูลจากกลุ�มตัวอย�าง จํานวน ๔๑๐ 
ตัวอย�าง แสดงผลการวิเคราะห(สอดคล3องกับสมมติฐานท่ี ๑ ดังต�อไปนี้  
 สมมติฐานท่ี ๑ รูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคล3องกับข3อมูลเชิงประจักษ(  
 สมมติฐานย%อยท่ี ๑.๑ ค�าสถิติพ้ืนฐานขององค(ประกอบเชิงยืนยันโมเดลบทบาทการ
บริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน ท่ีพัฒนาข้ึนสอดคล3องกับข3อมูลเชิงประจักษ(  
 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑ แสดงผลการวิเคราะห(องค(ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลบทบาทการบริหารจัดการ
ของภาครัฐและเอกชน    

 
 
 
 



 

๑๓๖ 

ตารางท่ี ๔.๑๒ แสดงค�าสถิติความสอดคล3องของโมเดลบทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐและ
เอกชน กับข3อมูลเชิงประจักษ(หลังปรับโมเดลการวิจัย  

ค%าดัชนี เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค%าสถิติ ผลการพิจารณา 
2χ -test p-value มากกว�า 0.05 0.063 ผ�านเกณฑ( 
2χ /df น3อยกว�า 2.00 1.60 ผ�านเกณฑ( 

GFI มากกว�า 0.90 0.99 ผ�านเกณฑ( 
AGFI มากกว�า 0.90 0.97 ผ�านเกณฑ( 
CFI มากกว�า 0.95 1.00 ผ�านเกณฑ( 
SRMR น3อยกว�า 0.05 0.015 ผ�านเกณฑ( 
RMSEA น3อยกว�า 0.05 0.038 ผ�านเกณฑ( 
CN มากกว�า 200 516.18 ผ�านเกณฑ( 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๒ พบว�า ค�า p-value ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติเท�ากับ ๐.๐๖๓ (เกณฑ(ท่ี
กําหนดต3องมากกว�า ๐.๐๕) ผ�านเกณฑ( ค�าไค-สแควร( ( 2χ ) เท�ากับ ๒๔.๐๘ ค�าองศาอิสระ (df) 
เท�ากับ ๑๕ ค�าสัดส�วนไค-สแควร( ( 2χ /df) เท�ากับ ๑.๖๐ (เกณฑ(ท่ีกําหนดต3องน3อยกว�า ๒) ผลผ�าน
เกณฑ( ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล3อง (GFI) เท�ากับ ๐.๙๙ (เกณฑ(ท่ีกําหนดต3องมากกว�า ๐.๙๐) ผล
ผ�านเกณฑ( ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล3องท่ีปรับแก3แล3ว (AGFI) เท�ากับ ๐.๙๗ (เกณฑ(ท่ีกําหนดต3อง
มากกว�า ๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ( ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล3องเปรียบเทียบ (CFI) เท�ากับ ๑.๐๐ 
(เกณฑ(ท่ีกําหนดต3องมากกว�า ๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ( ค�ารากของค�าเฉลี่ยกําลังสองของความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) เท�ากับ ๐.๐๑๕ (เกณฑ(ท่ีกําหนดต3องน3อยกว�า ๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ( 
ค�าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค�าพารามิเตอร( (RMSEA) เท�ากับ ๐.๐๓๘ (เกณฑ(ท่ีกําหนดต3อง
น3อยกว�า ๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ(มีขนาดตัวอย�างวิกฤติ (CN) เท�ากับ ๕๑๖.๑๘ (เกณฑ(ท่ีกําหนดมากกว�า
หรือเท�ากับ ๒๐๐) ซ่ึงทุกค�ามีค�าเป7นไปตามเกณฑ(ท่ีกําหนดแสดงให3เห็นว�าโมเดลบทบาทการบริหาร
จัดการของภาครัฐและเอกชน ท่ีผู3วิจัยพัฒนาข้ึนสอดคล3องกลมกลืนกับข3อมูลเชิงประจักษ(ซ่ึงเป7นไป
ตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว3  
  
ตารางท่ี ๔.๑๓ แสดงค�าสถิติพ้ืนฐานขององค(ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลบทบาทการบริหารจัดการ

ของภาครัฐและเอกชน    
ตัวแปร น้ําหนักองค�ประกอบ t R2 สปส.คะแนน

องค�ประกอบ beta B(SE) 
manage1 2.04 0.76 (.11) 18.02** 0.58 0.03 
manage2 0.50 0.79 (.03) 18.78** 0.62 0.13 
manage3 0.48 0.71 (.03) 16.35** 0.51 0.14 
manage4 0.54 0.88 (.02) 22.31** 0.77 0.29 
manage5 0.54 0.89 (.02) 22.95** 0.80 0.36 
manage6 0.53 0.89 (.02) 22.99** 0.80 0.37 



 

๑๓๗ 

ตารางท่ี ๔.๑๓ (ต�อ) 
ตัวแปร น้ําหนักองค�ประกอบ t R2 สปส.คะแนน

องค�ประกอบ beta B(SE) 
manage7 0.54 0.84 (.03) 20.89** 0.71 0.21 
manage8 0.50 0.84 (.02) 20.84** 0.71 0.20 

      Chi-Square = 24.08    df = 15    GFI = 0.99    AGFI = 0.97    RMSEA = 0.038 
หมายเหตุ : **p < .01 ; n = 410 ; ระดับการให3คะแนน 5 ระดับ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๓ พบว�า ค�าน้ําหนักองค(ประกอบของตัวแปรท้ังหมดมีค�าเป7นบวก มี
ขนาดต้ังแต� ๐.๐๓ ถึง ๐.๓๗ และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ทุกตัว ด3านท่ีส�งผลมากท่ีสุด คือ 
การวางแผน (manage5) การปฏิบัติตามแผน (manage6) มีความแปรผันร�วมกับบทบาทการบริหาร
จัดการของภาครัฐและเอกชน ร3อยละ ๘๐ รองลงมาคือ โครงสร3างพ้ืนฐาน (manage4) มีความแปร
ผันร3อยละ ๗๗ การตรวจสอบ(manage7)  การแก3ไขปรับปรุง (manage8) มีความแปรผันร3อยละ 
๗๑ กฎหมายและการจัดระเบียบ (manage2) มีความแปรผันร3อยละ ๖๒ ความชัดเจนของเจ3าภาพ 
(manage1) มีความแปรผันร3อยละ ๕๘ และตัวแปรท่ีมีความแปรผันน3อยท่ีสุดคือการสนับสนุนจากรัฐ 
(manage3) ร3อยละ ๕๑ แสดงให3เห็นว�า ตัวแปรเหล�านี้เป7นตัวแปรท่ีสําคัญขององค(ประกอบบทบาท
การบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน   
   
 สมมติฐานย%อยท่ี ๑.๒ ค�าสถิติพ้ืนฐานขององค(ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการมีส�วนร�วมใน
การพัฒนาการท�องเท่ียวของชุมชนท่ีพัฒนาข้ึนสอดคล3องกับข3อมูลเชิงประจักษ(  

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒ แสดงผลการวิเคราะห(องค(ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการมีส�วนร�วมในการ
พัฒนาการท�องเท่ียวของชุมชน 

 



 

๑๓๘ 

ตารางท่ี ๔.๑๔ ค�าสถิติความสอดคล3องของโมเดลการมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียวของชุมชน
กับข3อมูลเชิงประจักษ(หลังปรับโมเดลการวิจัย  

ค%าดัชนี เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค%าสถิติ ผลการพิจารณา 
2χ -test p-value มากกว�า 0.05 0.49 ผ�านเกณฑ( 
2χ /df น3อยกว�า 2.00 0.46 ผ�านเกณฑ( 

GFI มากกว�า 0.90 1.00 ผ�านเกณฑ( 
AGFI มากกว�า 0.90 0.99 ผ�านเกณฑ( 
CFI มากกว�า 0.95 1.00 ผ�านเกณฑ( 
SRMR น3อยกว�า 0.05 0.002 ผ�านเกณฑ( 
RMSEA น3อยกว�า 0.05 0.000 ผ�านเกณฑ( 
CN มากกว�า 200 5909.53 ผ�านเกณฑ( 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๔ พบว�า ค�า p-value ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติเท�ากับ ๐.๔๙ (เกณฑ(ท่ี
กําหนดต3องมากกว�า ๐.๐๕) ผ�านเกณฑ( ค�าไค-สแควร( ( 2χ ) เท�ากับ ๐.๔๖ ค�าองศาอิสระ (df) เท�ากับ 
๑ ค�าสัดส�วนไค-สแควร( ( 2χ /df) เท�ากับ ๐.๔๖ (เกณฑ(ท่ีกําหนดต3องน3อยกว�า ๒) ผลผ�านเกณฑ( ค�า
ดัชนีวัดระดับความสอดคล3อง (GFI) เท�ากับ ๑.๐๐ (เกณฑ(ท่ีกําหนดต3องมากกว�า ๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ( 
ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล3องท่ีปรับแก3แล3ว (AGFI) เท�ากับ ๐.๙๙ (เกณฑ(ท่ีกําหนดต3องมากกว�า 
๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ( ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล3องเปรียบเทียบ (CFI) เท�ากับ ๑.๐๐ (เกณฑ(ท่ี
กําหนดต3องมากกว�า ๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ( ค�ารากของค�าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (SRMR) เท�ากับ ๐.๐๐๒ (เกณฑ(ท่ีกําหนดต3องน3อยกว�า ๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ( ค�าความคลาด
เคลื่อนในการประมาณค�าพารามิเตอร( (RMSEA) เท�ากับ ๐.๐๐๐ (เกณฑ(ท่ีกําหนดต3องน3อยกว�า 
๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ(มีขนาดตัวอย�างวิกฤติ (CN) เท�ากับ ๕๙๐๙.๕๓ (เกณฑ(ท่ีกําหนดมากกว�าหรือ
เท�ากับ ๒๐๐) ซ่ึงทุกค�ามีค�าเป7นไปตามเกณฑ(ท่ีกําหนดแสดงให3เห็นว�าโมเดลการมีส�วนร�วมในการ
พัฒนาการท�องเท่ียวของชุมชนท่ีผู3วิจัยพัฒนาข้ึนสอดคล3องกลมกลืนกับข3อมูลเชิงประจักษ(ซ่ึงเป7นไป
ตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว3  
   
ตารางท่ี ๔.๑๕ แสดงค�าสถิติพ้ืนฐานขององค(ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการมีส�วนร�วมในการ

พัฒนาการท�องเท่ียวของชุมชน  
ตัวแปร น้ําหนักองค�ประกอบ t R2 สปส.คะแนน

องค�ประกอบ beta B(SE) 
part1 0.58 0.90 (0.02) 23.28** 0.82 0.42 
part2 0.61 0.95 (0.02) 25.21** 0.90 0.78 
part3 0.59 0.89 (0.03) 22.76** 0.79 0.33 
part4 0.54 0.77 (0.03) 17.99** 0.59 0.06 
      Chi-Square = 0.46    df = 1    GFI = 1.00    AGFI = 0.99    RMSEA = 0.000  

หมายเหตุ : **p < .01 ; n = 410 ; ระดับการให3คะแนน 5 ระดับ 



 

๑๓๙ 

 จากตารางท่ี ๔.๑๕ พบว�า ค�าน้ําหนักองค(ประกอบของตัวแปรท้ังหมดมีค�าเป7นบวก มี
ขนาดต้ังแต� ๐.๐๖ ถึง ๐.๗๘ และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ทุกตัว ด3านท่ีส�งผลมากท่ีสุด คือ 
การมีส�วนร�วมแก3ป.ญหา (part2) มีความแปรผันร�วมกับการมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียวของ
ชุมชนร3อยละ ๙๐ รองลงมาคือ การมีส�วนร�วมวางแผน (part1) มีความแปรผันร3อยละ ๘๒ การมีส�วน
ร�วมประเมิน (part3) มีความแปรผันร3อยละ ๗๙ และตัวแปรท่ีมีความแปรผันร�วมกับการมีส�วนร�วม
น3อยท่ีสุดคือ การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน( (part4) ร3อยละ ๕๙ แสดงให3เห็นว�า ตัวแปรเหล�านี้
เป7นตัวแปรท่ีสําคัญขององค(ประกอบการมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียวของชุมชน 

 
 สมมติฐานย%อยท่ี ๑.๓ ค�าสถิติพ้ืนฐานขององค(ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการปฏิบัติตามหลัก      
อปริหานิยธรรมท่ีพัฒนาข้ึนสอดคล3องกับข3อมูลเชิงประจักษ( 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๓ แสดงผลการวิเคราะห(องค(ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการปฏิบัติตามหลัก 
อปริหานิยธรรม 

 
ตารางท่ี ๔.๑๖ ค�าสถิติความสอดคล3องของโมเดลการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม  
ค%าดัชนี เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค%าสถิติ ผลการพิจารณา 

2χ -test p-value มากกว�า 0.05 0.47 ผ�านเกณฑ( 
2χ /df น3อยกว�า 2.00 0.51 ผ�านเกณฑ( 

GFI มากกว�า 0.90 1.00 ผ�านเกณฑ( 
AGFI มากกว�า 0.90 0.99 ผ�านเกณฑ( 
CFI มากกว�า 0.95 1.00 ผ�านเกณฑ( 
SRMR น3อยกว�า 0.05 0.002 ผ�านเกณฑ( 
RMSEA น3อยกว�า 0.05 0.000 ผ�านเกณฑ( 
CN มากกว�า 200 5289.72  ผ�านเกณฑ( 



 

๑๔๐ 

  จากตารางท่ี ๔.๑๖ พบว�า ค�า p-value ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติเท�ากับ ๐.๔๗ (เกณฑ(ท่ี
กําหนดต3องมากกว�า ๐.๐๕) ผ�านเกณฑ( ค�าไค-สแควร( ( 2χ ) เท�ากับ ๐.๕๑ ค�าองศาอิสระ (df) เท�ากับ 
๑ ค�าสัดส�วนไค-สแควร( ( 2χ /df) เท�ากับ ๐.๕๑ (เกณฑ(ท่ีกําหนดต3องน3อยกว�า ๒) ผลผ�านเกณฑ( ค�า
ดัชนีวัดระดับความสอดคล3อง (GFI) เท�ากับ ๑.๐๐ (เกณฑ(ท่ีกําหนดต3องมากกว�า ๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ( 
ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล3องท่ีปรับแก3แล3ว (AGFI) เท�ากับ ๐.๙๙ (เกณฑ(ท่ีกําหนดต3องมากกว�า 
๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ( ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล3องเปรียบเทียบ (CFI) เท�ากับ ๑.๐๐ (เกณฑ(ท่ี
กําหนดต3องมากกว�า ๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ( ค�ารากของค�าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (SRMR) เท�ากับ ๐.๐๐๒ (เกณฑ(ท่ีกําหนดต3องน3อยกว�า ๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ( ค�าความคลาด
เคลื่อนในการประมาณค�าพารามิเตอร( (RMSEA) เท�ากับ ๐.๐๐๐ (เกณฑ(ท่ีกําหนดต3องน3อยกว�า 
๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ(มีขนาดตัวอย�างวิกฤติ (CN) เท�ากับ ๕๒๘๙.๗๒ (เกณฑ(ท่ีกําหนดมากกว�าหรือ
เท�ากับ ๒๐๐) ซ่ึงทุกค�ามีค�าเป7นไปตามเกณฑ(ท่ีกําหนดแสดงให3เห็นว�าโมเดลการปฏิบัติตามหลักอปริ
หานิยธรรมท่ีผู3วิจัยพัฒนาข้ึนสอดคล3องกลมกลืนกับข3อมูลเชิงประจักษ(ซ่ึงเป7นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ท่ีกําหนดไว3     
   
ตารางท่ี ๔.๑๗ แสดงค�าสถิติพ้ืนฐานขององค(ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการปฏิบัติตามหลกัอปริหา  

นิยธรรม  
ตัวแปร น้ําหนักองค�ประกอบ t R2 สปส.คะแนน

องค�ประกอบ beta B(SE) 
apha1 0.47 0.81 (0.02) 19.36** 0.66 0.39 
apha2 0.58 0.93 (0.02) 23.42** 0.86 0.90 
apha3 3.45 0.80 (0.19) 18.57** 0.63 0.03 
apha4 0.55 0.82 (0.03) 19.28** 0.67 0.23 
      Chi-Square = 0.51    df = 1    GFI = 1.00    AGFI = 0.99    RMSEA = 0.000  

หมายเหตุ : **p < .01 ; n = 410 ; ระดับการให3คะแนน 5 ระดับ 
  

 จากตารางท่ี ๔.๑๗ พบว�า ค�าน้ําหนักองค(ประกอบของตัวแปรการปฏิบัติตามหลักอปริหา 
นิยธรรมท้ังหมดมีค�าเป7นบวก มีขนาดต้ังแต� ๐.๐๓ ถึง ๐.๙๐ และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐๑ ทุก
ตัว ด3านท่ีส�งผลมากท่ีสุดคือ การมีสัมมาคารวะ (apha2) มีความแปรผันร�วมกับการปฏิบัติตามหลัก
อปริหานิยธรรมร3อยละ ๘๖ รองลงมาคือ ยึดกฎกติกาของท3องถ่ิน (apha4) มีความแปรผันร3อยละ 
๖๗ ความพร3อมเพรียงกัน (apha1) มีความแปรผันร3อยละ ๖๖ และตัวแปรท่ีมีความแปรผันน3อยท่ีสุด
คือ เคารพต�อสถานท่ี (apha3) ร3อยละ ๖๓ แสดงให3เห็นว�า ตัวแปรเหล�านี้เป7นตัวแปรท่ีสําคัญของ
องค(ประกอบการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม     
 
  สมมติฐานย%อยท่ี ๑.๔ ค�าสถิติพ้ืนฐานขององค(ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการพัฒนาการ
จัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนท่ีพัฒนาข้ึนสอดคล3องกับข3อมูลเชิงประจักษ(  
 



 

๑๔๑ 

 
แผนภาพท่ี ๔.๔ แสดงผลการวิเคราะห(องค(ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการพัฒนาการจัดการ

ท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน   
 
ตารางท่ี ๔.๑๘ ค�าสถิติความสอดคล3องของโมเดลการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน  
ค%าดัชนี เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค%าสถิติ ผลการพิจารณา 

2χ -test p-value มากกว�า 0.05 0.13 ผ�านเกณฑ( 
2χ /df น3อยกว�า 2.00 1.66 ผ�านเกณฑ( 

GFI มากกว�า 0.90 0.99 ผ�านเกณฑ( 
AGFI มากกว�า 0.90 0.97 ผ�านเกณฑ( 
CFI มากกว�า 0.95 1.00 ผ�านเกณฑ( 
SRMR น3อยกว�า 0.05 0.008 ผ�านเกณฑ( 
RMSEA น3อยกว�า 0.05 0.040 ผ�านเกณฑ( 
CN มากกว�า 200 731.45  ผ�านเกณฑ( 

  
  จากตารางท่ี ๔.๑๘ พบว�า ค�า p-value ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติเท�ากับ ๐.๑๓ (เกณฑ(ท่ี
กําหนดต3องมากกว�า ๐.๐๕) ผ�านเกณฑ( ค�าไค-สแควร( ( 2χ ) เท�ากับ ๘.๓๓ ค�าองศาอิสระ (df) เท�ากับ 
๕ ค�าสัดส�วนไค-สแควร( ( 2χ /df) เท�ากับ ๑.๖๖ (เกณฑ(ท่ีกําหนดต3องน3อยกว�า ๒) ผลผ�านเกณฑ( ค�า
ดัชนีวัดระดับความสอดคล3อง (GFI) เท�ากับ ๐.๙๙ (เกณฑ(ท่ีกําหนดต3องมากกว�า ๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ( 
ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล3องท่ีปรับแก3แล3ว (AGFI) เท�ากับ ๐.๙๗ (เกณฑ(ท่ีกําหนดต3องมากกว�า 
๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ( ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล3องเปรียบเทียบ (CFI) เท�ากับ ๑.๐๐ (เกณฑ(ท่ี
กําหนดต3องมากกว�า ๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ( ค�ารากของค�าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน



 

๑๔๒ 

มาตรฐาน (SRMR) เท�ากับ ๐.๐๐๘ (เกณฑ(ท่ีกําหนดต3องน3อยกว�า ๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ( ค�าความคลาด
เคลื่อนในการประมาณค�าพารามิเตอร( (RMSEA) เท�ากับ ๐.๐๔๐ (เกณฑ(ท่ีกําหนดต3องน3อยกว�า 
๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ(มีขนาดตัวอย�างวิกฤติ (CN) เท�ากับ ๗๓๑.๔๕ (เกณฑ(ท่ีกําหนดมากกว�าหรือ
เท�ากับ ๒๐๐) ซ่ึงทุกค�ามีค�าเป7นไปตามเกณฑ(ท่ีกําหนดแสดงให3เห็นว�าโมเดลการพัฒนาการจัดการ
ท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนท่ีผู3วิจัยพัฒนาข้ึนสอดคล3องกลมกลืนกับข3อมูลเชิงประจักษ(ซ่ึงเป7นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว3    
  
ตารางท่ี ๔.๑๙ แสดงค�าสถิติพ้ืนฐานขององค(ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการพัฒนาการจัดการ

ท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน   
ตัวแปร น้ําหนักองค�ประกอบ t R2 สปส.คะแนน

องค�ประกอบ beta B(SE) 
deve1 0.46 0.73 (0.03) 15.56** 0.53 0.23 
deve2 0.43 0.67 (0.03) 14.03** 0.45 0.06 
deve3 0.39 0.65 (0.03) 13.38** 0.42 0.10 
deve4 0.43 0.69 (0.03) 14.67** 0.48 0.19 
deve5 0.48 0.69 (0.03) 14.73** 0.48 0.18 
deve6 0.55 0.89 (0.03)  19.98** 0.79 0.95 
      Chi-Square = 8.33    df = 5    GFI = 0.99    AGFI = 0.97    RMSEA = 0.040  

หมายเหตุ : **p < .01 ; n = 410 ; ระดับการให3คะแนน 5 ระดับ 
 

 จากตารางท่ี ๔.๑๙ พบว�า ค�าน้ําหนักองค(ประกอบของตัวแปรการพัฒนาการจัดการ
ท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนท้ังหมดมีค�าเป7นบวก มีขนาดต้ังแต� ๐.๐๖ ถึง ๐.๙๕ และมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .๐๑ ทุกตัว ด3านท่ีส�งผลมากท่ีสุดคือ การพัฒนาโครงสร3างพ้ืนฐาน (deve6) มีความแปร
ผันร�วมกับการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนร3อยละ ๗๙ รองลงมาคือการฟRSนฟูแหล�ง
ท�องเท่ียว (deve1) มีความแปรผันร3อยละ ๕๓ การส�งเสริมทักษะคนในพ้ืนท่ี (deve4) ประสิทธิภาพ
ของแหล�งท�องเท่ียว (deve5) มีความแปรผันร3อยละ ๔๘ การสร3างกิจกรรมในแหล�งท�องเท่ียว 
(deve2) และตัวแปรท่ีมีความแปรผันร�วมกับการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนน3อย
ท่ีสุดคือ การตลาดในแหล�งท�องเท่ียว  (deve3) ร3อยละ ๔๒ แสดงให3เห็นว�า ตัวแปรเหล�านี้เป7นตัวแปร
ท่ีสําคัญขององค(ประกอบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน  

  
 ๔.๒.๒ ป จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต%อการพัฒนาการจัดการท%องเท่ียวชุมชนอย%างย่ังยืนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 การวิเคราะห(ป.จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน
ซ่ึงตรงกับสมมติฐานท่ี ๒ ดังนี้  



 

๑๔๓ 

 สมมติฐานท่ี ๒ ป.จจัยด3านบทบาทการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน การมีส�วนร�วม
หลักอปริหานิยธรรม มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ3อม และอิทธิพลรวมต�อการพัฒนาการจัดการ
ท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ผลการตรวจสอบความสอดคล3องกลมกลืนของโมเดลรูปแบบการพัฒนาการจัดการ
ท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีผู3วิจัยพัฒนาข้ึนกับข3อมูลเชิงประจักษ(
หลังปรับโมเดลการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๕ ผลการตรวจสอบความสอดคล3องกลมกลืนของโมเดลรูปแบบการพัฒนาการจัดการ
ท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีผู3วิจัยพัฒนาข้ึนกับข3อมูลเชิงประจักษ(

หลังปรับโมเดลการวิจัย  
 

  0.26   0.33   0.20 

ด3านยึดกติกาของท3องถิ่น ด3านความพร3อมเพรียงกัน ด3านการเคารพต�อสถานท่ี ด3านการมีสัมมาคารวะ 

  0.24 

  0.15 

  0.17 

  0.25 

  0.28 

  0.26 

  0.21 

  0.23 

  0.21 

  0.52 

  0.34 

การวางแผน 

การปฏิบัติตามแผน หลักอปริหา 
นิยธรรม 

  0.83**   0.88** 

  0.77** 

  0.81** การตรวจสอบ 

  0.40 

  0.34 

  0.30 

  0.50 

  0.45 

  0.69** การแก3ไขปรับปรุง   
การฟRSนฟูแหล�ง
ท�องเท่ียว 

  0.60** 

บทบาทการ
บริหารจัดการ
ของภาครัฐและ

เอกชน  

ความชัดเจนของเจ3าภาพ การสร3างกิจกรรม
ในแหล�งท�องเท่ียว   0.80** 

  0.74** ข3อกฎหมายและการจัด
ระเบียบ การตลาดในแหล�ง

ท�องเท่ียว   0.86** การพัฒนาการ
จัดการท%องเทีย่ว
ชุมชนอย%างยั่งยืน 

การสนับสนุนจากภาครัฐ 
การส�งเสริมทักษะ
คนในพื้นท่ี   0.82** 

  0.68**   0.78** 
สร3างเครือข�ายความร�วมมือ
ระหว�างองค(กร   

ประสิทธิภาพของ
แหล�งท�องเท่ียว    0.00 

การมีส�วนร�วมวางแผน 
การพัฒนา
โครงสร3างพื้นฐาน การมีส%วน

ร%วม 

การมีส�วนร�วมแก3ไข

การมีส�วนร�วมประเมิน 
  0.87** 

การมีส�วนร�วมรับ
ผลประโยชน(   

Chi-Square=163.20,  df=136, P-value= 0.0558,  RMSEA=0.022 

  0.91**   0.86** 

  0.17 
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  0.69** 

  0.83** 

  0.25** 

  0.36** 

  0.89**   0.89** 

  0.86** 

  0.89** 

  0.86** 

  0.87** 

  0.91** 

  0.92** 
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๑๔๔ 

ตารางท่ี ๔.๒๐ ค�าสถิติความสอดคล3องกลมกลืนของโมเดลรูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียว
ชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีผู3วิจัยพัฒนาข้ึนกับข3อมูลเชิง
ประจักษ(หลังปรับโมเดลการวิจัย  

ค%าดัชนี เกณฑ�ท่ีใช�พิจารณา ค%าสถิติ ผลการพิจารณา 
2χ -test p-value มากกว�า 0.05 0.055 ผ�านเกณฑ( 
2χ /df น3อยกว�า 2.00 1.2 ผ�านเกณฑ( 

GFI มากกว�า 0.90 0.96 ผ�านเกณฑ( 
AGFI มากกว�า 0.90 0.93 ผ�านเกณฑ( 
CFI มากกว�า 0.90 1.00 ผ�านเกณฑ( 
SRMR น3อยกว�า 0.05 0.023 ผ�านเกณฑ( 
RMSEA น3อยกว�า 0.05 0.022 ผ�านเกณฑ( 
CN มากกว�า 200 451.61 ผ�านเกณฑ( 

 
 จากตารางท่ี ๔.๒๐ พบว�าค�า p-value มีนัยสําคัญทางสถิติเท�ากับ ๐.๐๕๕ (เกณฑ(ท่ี
กําหนดต3องมากกว�า ๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ( ค�าไค-สแควร( ( 2χ ) เท�ากับ ๑๖๓.๒๐ ค�าองศาอิสระ (df) 
เท�ากับ ๑๓๖ ค�าสัดส�วนไค-สแควร( ( 2χ /df) เท�ากับ ๑.๒ (เกณฑ(ท่ีกําหนดต3องน3อยกว�า ๒) ผลผ�าน
เกณฑ( ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล3อง (GFI) เท�ากับ ๐.๙๖ (เกณฑ(ท่ีกําหนดต3องมากกว�า ๐.๙๐) ผล
ผ�านเกณฑ( ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล3องท่ีปรับแก3แล3ว (AGFI) เท�ากับ ๐.๙๓ (เกณฑ(ท่ีกําหนดต3อง
มากกว�า ๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ( ค�าดัชนีวัดระดับความสอดคล3องเปรียบเทียบ (CFI) เท�ากับ ๑.๐๐ 
(เกณฑ(ท่ีกําหนดต3องมากกว�า ๐.๙๐) ผลผ�านเกณฑ( ค�ารากของค�าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (SRMR) เท�ากับ ๐.๐๒๓ (เกณฑ(ท่ีกําหนดต3องน3อยกว�า ๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ( ค�าความคลาด
เคลื่อนในการประมาณค�าพารามิเตอร( (RMSEA) เท�ากับ ๐.๐๒๒ (เกณฑ(ท่ีกําหนดต3องน3อยกว�า 
๐.๐๕) ผลผ�านเกณฑ(มีขนาดตัวอย�างวิกฤติ (CN) เท�ากับ ๔๕๑.๖๑ (เกณฑ(ท่ีกําหนดต3องมากกว�าหรือ
เท�ากับ ๒๐๐) ผลผ�านเกณฑ( แสดงให3เห็นว�าค�าสถิติความสอดคล3องของโมเดลรูปแบบการพัฒนาการ
จัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิงสมมติฐานท่ีผู3วิจัยพัฒนาข้ึน
สอดคล3องกลมกลืนกับข3อมูลเชิงประจักษ(ซ่ึงเป7นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว3  
   
 การทดสอบสมมติฐานท่ี ๒ ป.จจัยด3านบทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน  
การมีส�วนร�วมหลักอปริหานิยธรรม มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ3อม และอิทธิพลรวมต�อการ
พัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถอธิบายตาม
ตารางท่ี ๔.๒๑ ดังนี้ 
 
 
 
 
 



 

๑๔๕ 

ตารางท่ี ๔.๒๑ ค�าสถิติผลการวิเคราะห(อิทธิพลของตัวแปรในโมเดลรูปแบบการพัฒนาการจัดการ
ท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีมีการปฏิบัติตามหลัก
อปริหานิยธรรม เป7นตัวแปรส�งผ�าน   

ตัวแปรเหตุ APHARI  DEVELOP 
ตัวแปรผล TE IE DE TE IE DE 
MANAGE 0.25** 

(0.06) 
- 0.25** 

(0.06) 
0.51** 
(0.07) 

0.15** 
(0.08) 

0.36** 
(0.06) 

PART  0.68** 
(0.06) 

- 0.68** 
(0.06) 

0.41** 
(0.07) 

0.41** 
(0.02) 

0.00 
(0.09) 

APHARI - - - - - 0.60** 
(0.09) 

ค�าสถิติ Chi-Square = 137.56, df = 112, GFI = 0.97,  AGFI = 0.95,  RMSEA = 0.022 
ตัวแปร man1 man2 man3 man4 man5 man6 man7 man8 part1 
ความเท่ียง 0.60 0.66 0.48 0.79 0.77 0.79 0.74 0.72 0.75 
ตัวแปร part2 part3 part4 apha1 apha2 apha3 apha4 deve1 deve2 
ความเท่ียง 0.83 0.85 0.76 0.83 0.77 0.69 0.74 0.64 0.55 
ตัวแปร deve3 deve4 deve5 deve6      
ความเท่ียง 0.47 0.68 0.66 0.60      
สมการโครงสร3างของตัวแปร APHARI DEVELOP    
R2 0.83 0.78    
เมทริกซ(สหสัมพันธ(ระหว�างตัวแปร 
ตัวแปรแฝง       APHARI       DEVELOP      MANAGE       PART    
APHARI            1.00    
DEVELOP          0.90         1.00   
MANAGE           0.85         0.86            1.00 
PART                0.90         0.85            0.87           1.00 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือค�าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน, **p < .01  
 TE = ผลรวมอิทธิพล   IE = อิทธิพลทางอ3อม  DE = อิทธิพลทางตรง 
 
 จากตารางท่ี ๔.๒๑ พบว�า ค�าความเท่ียงของตัวแปรสังเกตได3 มีค�าความเท่ียงอยู�ระหว�าง 
๐.๔๗-๐.๘๕ โดยตัวแปรท่ีมีค�าความเท่ียงสูงสุดคือการมีส�วนร�วมประเมิน (part3) มีค�าความเท่ียง
เท�ากับ ๐.๘๕ รองลงมาคือ การมีส�วนร�วมแก3ไขป.ญหา (part2) และความพร3อมเพรียงกัน (apha1) มี
ค�าความเท่ียงเท�ากับ ๐.๘๓ ส�วนตัวแปรท่ีมีค�าความเท่ียงตํ่าสุดคือ การตลาดในแหล�งท�องเท่ียว 
(deve3) มีค�าความเท่ียงเท�ากับ ๐.๔๗ สําหรับค�าสัมประสิทธิ์การพยากรณ( (R2) ของสมการโครงสร3าง
ตัวแปรภายในแฝงพบว�ามีค�าเท�ากับ ๐.๘๓ แสดงว�าตัวแปรในโมเดลคือ บทบาทการบริหารจัดการของ
ภาครัฐและเอกชน (MANAGE) และการมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน 
(PART) สามารถอธิบายความแปรปรวนของการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม (APHARI) ได3ร3อยละ 



 

๑๔๖ 

๘๓ และยังพบว�าสมการโครงสร3างตัวแปรภายในแฝงมีค�าเท�ากับ ๐.๗๘ แสดงว�าตัวแปรในโมเดลคือ 
บทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน (MANAGE) การมีส�วนร�วมในการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน (PART) และการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม (APHARI) สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน (DEVELOP) ได3ร3อยละ ๗๘    
 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางอ3อมระหว�างตัวแปรในโมเดลพบว�า ความสัมพันธ(
ระหว�างบทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน (MANAGE) กับการพัฒนาการจัดการ
ท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน (DEVELOP) ขนาดความสัมพันธ(เท�ากับ ๐.๘๖ แยกเป7นอิทธิพลทางตรง 
๐.๓๖ และอิทธิพลทางอ3อม ๐.๑๕ เป7นอิทธิพลรวม ๐.๕๑ โดยมีค�าอิทธิพลทางตรง ทางอ3อม และ
อิทธิพลรวม ส�งผลต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน (DEVELOP) อย�างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .๐๑  
 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางอ3อมระหว�างตัวแปรในโมเดลพบว�า ความสัมพันธ(
ระหว�างการมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน (PART) กับการพัฒนาการจัดการ
ท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน (DEVELOP) ขนาดความสัมพันธ(เท�ากับ ๐.๘๕ แยกเป7นอิทธิพลทางตรง 
๐.๐๐ และอิทธิพลทางอ3อม ๐.๔๑ เป7นอิทธิพลรวม ๐.๔๑ โดยท่ีอิทธิพลทางตรงไม�ส�งผลต�อการ
พัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน (DEVELOP) อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
  นอกจากนั้นยังพบว�าตัวแปรการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม (APHARI) มีขนาด
อิทธิพลทางตรงส�งผลต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน (DEVELOP) โดยมีค�า
อิทธิพลร3อยละ ๖๐ อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ 
 จากการศึกษาและวิเคราะห(ข3อมูลเชิงปริมาณแล3วผู3วิจัยได3ทําการศึกษาข3อมูลเชิงคุณภาพ
เพ่ือยืนยันผลการศึกษาข3างต3นจากผู3ให3ข3อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน โดยใช3แบบสัมภาษณ(แบบมี
โครงสร3างตามวัตถุประสงค(และนําเสนอตามลําดับดังนี้ 
 ๑. การพัฒนาการจัดการท%องเท่ียวชุมชนอย%างย่ังยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 การฟEFนฟูแหล%งท%องเท่ียว 
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ(คือ “การฟRSนฟูแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
จากการสัมภาษณ(ผู3ให3ข3อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการศึกษาท่ีน�าสนใจดังต�อไปนี้ 
  ๑) การฟRSนฟูแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป7นไปอย�างดี กิจกรรมมี
ความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึนกว�าอดีต๑ 
 ๒) การพัฒนาและฟRSนฟูแหล�งท�องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นยังพัฒนาอยู�กลุ�ม
เล็ก ๆ โดยเฉพาะในเมืองเท�านั้น ในต�างอําเภอยังน3อยมากและไม�มีความต�อเนื่อง ไม�จริงจัง การฟRSนฟู
ยังไม�ต3องพูดถึง เพราะไม�มีต�างอําเภอ๒ 
 ๓) แหล�งท�องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีนักท�องเท่ียวมามาก เฉพาะวัดและตัว
จังหวัดส�วนตามชนบทหรือตลาดน้ํายังซบเซาอยู� ควรจะช�วยประชาสัมพันธ(ให3มากกว�านี้๓  

                                           
๑สัมภาษณ( นายรัตนโชติ ศรีคงเมือง, Project Manager, ๑๐ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๒สัมภาษณ( นางมยุรี ศรีนาค, ประธานหมู�บ3านท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ(โฮมสเตย(ไทรน3อย อ. บางบาล จ. 

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓สัมภาษณ( นางดารณี คุ3มภัยพาล, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลลาดชะโด อ.ผักไห� จ.

พระนครศรีอยุธยา, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 



 

๑๔๗ 

 ๔) จุดแข็งเป7นจุดขายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ การท�องเท่ียวเชิงประวัติสาสตร( 
ดังนั้นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ภายในจังหวัดจึงมีความสําคัญมาก ซ่ึงป.จจุบันอุทยานแห�งชาติ
พระนครศรีอยุธยาก็ให3การอนุรักษ(และดูแลเป7นอย�างดี๔  
 ๕) การฟRSนฟูแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให3เป7นไปตามวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ประเพณี สิ่งปลูกสร3างในพ้ืนท่ีในจังหวัดแบบด้ังเดิม๕ 
 ๖) การฟRSนฟูแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรฟRSนฟูเรื่องการจัด
ระเบียบร3านค3าในเขตโบราณ๖ 
 ๗) การฟRSนฟูแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรมีการจัดระเบียบเรื่อง
ความสะอาด ยังมีขยะพบเห็นอยู�มากรวมไปถึง แม�ค3าพ�อค3าแผงลอย ควรห3ามเข3าใกล3บริเวณ ควร
จัดสรรพ้ืนท่ีขายท่ีสะอาดและชัดเจน รวมไปถึงการจอดรถท่ีเหมาะสม ลดป.ญหารถติด๗ 
 ๘) การฟRSนฟูแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังไม�ดีเท�าท่ีควร โดยเฉพาะ
กฎระเบียบในการเข3าชมโบราณสถานต�าง ๆ สําหรับนักท�องเท่ียวโดยเฉพาะนักท�องเท่ียวชาว 
ต�างชาติ๘ 
 ๙) การพัฒนาและฟRSนฟูแหล�งท�องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นควรทําในทุกท่ี แต�
การให3ความสําคัญ ควรจัดแบ�งเป7นโซน เป7นประเภท๙ 
 ๑๐) การพัฒนาและฟRSนฟูแหล�งท�องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ควรจัดการเรื่อง
ความสะอาด ความเป7นระเบียบเรียบร3อยตามเส3นทาง และในชุมชน พัฒนาเรื่องการเป7นเจ3าบ3านท่ีดี
ให3กับคนในชุมชน๑๐ 
 ๑๑) แหล�งท�องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นควรพัฒนาทางด3านความสะอาด 
ความปลอดภัยของนักท�องเท่ียว การจัดระเบียบจราจร๑๑ 
 ๑๒) การพัฒนาและฟRSนฟูแหล�งท�องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ควรให3มีการ
ฟRSนฟูด3านโบราณสถาน สถาป.ตยกรรม เพ่ือแก3ไขป.ญหาด3านความเสื่อมโทรมและลดผลกระทบด3าน

                                           
๔สัมภาษณ( นางอรสา อาวุธคม, ผู3อํานวยการการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๕สัมภาษณ( ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร( คณะสังคมศาสตร(, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  

๖สัมภาษณ( นายจารุเชฏฐ( เรืองสุวรรณ, ผู3อํานวยการกองวางแผนสินค3าการท�องเท่ียว การท�องเท่ียว
แห�งประเทศไทย, ๑๑ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 

๗สัมภาษณ( นายกิตติคุณ อัศวินทรางกูร, Visual Designer Agoda services /Blogger, ๓๐ มกราคม 
๒๕๖๒. 

๘สัมภาษณ( นายสมาน สาส(นประดิษฐ(, ผู3จัดการท่ัวไป, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๙สัมภาษณ( นายผดุงศิลป� สุวรรณพงษ(, ประธานกลุ�มหัตถกรรมอรัญญิก บ3านต3นโพธ์ิ อําเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๐สัมภาษณ( นายวรวรรธน( ธัญสิริพิสิฐ, ประธานชุมชนการท�องเท่ียวโดยชุมชนตําบลคลองจิก, ๘ 
กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 

๑๑สัมภาษณ( นายชัยสงค( ชูฤทธ์ิ, อดีตผู3อํานวยการภูมิภาคภาคกลาง การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, ๙ 
มีนาคม ๒๕๖๒. 



 

๑๔๘ 

ต�าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกับแหล�งท�องเท่ียว และเพ่ือเป7นจุดดึงดูดให3กับนักท�องเท่ียวในการส�งเสริมการ
ท�องเท่ียวต�อไป๑๒ 
 สรุปการฟRSนฟูแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรมีการฟRSนฟูในหลาย
ด3านด3วยกันอาทิ ควรฟRSนฟูเรื่องการจัดระเบียบร3านค3าในเขตโบราณ การจัดระเบียบเรื่องความสะอาด 
การจัดการขยะ จัดสรรพ้ืนท่ีขายท่ีสะอาดและชัดเจน รวมไปถึงการจอดรถท่ีเหมาะสม ลดป.ญหารถ
ติด จัดระเบียบในการเข3าชมโบราณสถานสําหรับนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติ พัฒนาเรื่องการเป7นเจ3า
บ3านท่ีดีให3กับคนในชุมชน เพ่ิมความปลอดภัยของนักท�องเท่ียว การจัดระเบียบจราจร การฟRSนฟูด3าน
โบราณสถาน สถาป.ตยกรรม เพ่ือแก3ไขป.ญหาด3านความเสื่อมโทรม และก็ควรเป7นไปตามวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ประเพณี แบบด้ังเดิมบ3าง และสามารถเขียนเป7นแผนภาพได3ดังนี้ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔.๖ การฟRSนฟูแหล�งท�องเท่ียวจากการสัมภาษณ(เชิงลึก 

 
 การสร�างกิจกรรมในแหล%งท%องเท่ียว 
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ(คือ “การจัดกิจกรรมในแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
จากการสัมภาษณ(ผู3ให3ข3อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการศึกษาท่ีน�าสนใจดังต�อไปนี้ 

                                           
๑๒สัมภาษณ( นางสาวฐาปนีย( เกียรติไพบูลย(, ผู3อํานวยการฝOายส�งเสริมสินค3าการท�องเท่ียว การ

ท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, ๑๘ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 

การฟRSนฟูแหล�ง
ท�องเท่ียว ๕) ฟRSนฟูเรื่องการจัดระเบียบร3านค3าในเขตโบราณสถาน  

๑) การจัดระเบียบเรื่องความสะอาด การจัดการขยะ  

๓) การจัดสรรพ้ืนท่ีขายของท่ีสะอาดและชัดเจน รวมไปถึง
การจอดรถท่ีเหมาะสม ลดป.ญหารถติด 

๔) การจัดระเบียบในการเข3าชมโบราณสถานสําหรับ
นักท�องเท่ียวชาวต�างชาติ  

๖) พัฒนาเรื่องการเป7นเจ3าบ3านท่ีดีให3กับคนในชุมชน  
 

๒) ความปลอดภัยของนักท�องเท่ียว การจัดระเบียบจราจร  
 

๗) การฟRSนฟูด3านโบราณสถาน สถาป.ตยกรรม เพ่ือแก3ไข
ป.ญหาด3านความเสื่อมโทรม 
 
๘) ให3เป7นไปตามวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี สิ่งปลูกสร3างใน
พ้ืนท่ีในจังหวัดแบบด้ังเดิม  



 

๑๔๙ 

 ๑) การจัดกิจกรรมในแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังขาดความ
หลากหลายของกิจกรรม๑๓  
 ๒) การจัดกิจกรรมในแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บางแหล�งท�องเท่ียวดี
อยู�แล3ว แต�แหล�งท�องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใหม� ยังสามารถเพ่ิมเติมกิจกรรมได3อีก๑๔ 
 ๓) การจัดกิจกรรมในแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ยังไม�เคยทราบ
ข�าวถึงกิจกรรมท่ีน�าสนใจเลยสักครั้ง ควรมีการเผยแพร� ประชาสัมพันธ(ท่ีดีกว�านี้๑๕ 
 ๔) การจัดกิจกรรมในแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น แหล�งท�องเท่ียวมีแต�
โบราณสถานหรือมรดกโลกเท�านั้นในการจัดกิจกรรมในต�างอําเภอมีการส�งเสริมน3อยมาก แต�ละแหล�ง
ท�องเท่ียวในต�างอําเภอขาดงบประมาณสนับสนุน๑๖ 
 ๕) การจัดกิจกรรมควรจะมีในชนบท ซ่ึงดึงให3งบค�าทําการตลาดชีวิตวิถี แต�ได3แต�ร3านค3า 
ขาดนักท�องเท่ียวเข3ามา ถ3ามีการประชาสัมพันธ(และมีกิจกรรอยู�คงจะดี๑๗ 
 ๖) การจัดกิจกรรมมีมากเกินไป ป.จจุบันท�องเท่ียวจังหวัดจัดกิจกรรมน3อยมากและไม�มี
เอกลักษณ(ของตนเอง ส�วนใหญ�งานจะเป7นขายของซํ้าซาก ขายมหกรรมสินค3า แหล�งท�องเท่ียวหรือ
ร3านอาหาร การบริการไม�ประทับใจ เช�น แพกรุงเก�าไม�มีการปรับปรุงร3านเลยเป7นปC ๆ๑๘ 
 ๗) มีการจัดกิจกรรมอย�างต�อเนื่องในจํานวนไม�มากหรือน3อยไป อย�างไรก็ตามการมีการจัด
กิจกรรมระดับประเทศหรือระดับจังหวัดท่ีมีความโดดเด�น เพ่ือจะทําให3เกิดการพักค3างคืนในจังหวัด
เพ่ิมมากข้ึน๑๙ 
 ๘) ความคิดเห็นในการกิจกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นมีกิจกรรมจํานวน
มากในแต�ละช�วงปC เช�น งานไหว3ครูมวยไทยโลก งานสงกรานต(กรุงเก�า งานวัฒนธรรมประเพณี งาน
ลอกกระทง งานยอยศยิ่งฟMา อยุธยามรดกโลก งานแห�เทียนพรรษาทางน้ําเป7นต3น โดยส�วนมากจะเห็น
ว�าเป7นกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีซ่ึงสอดคล3องกับบริบทพ้ืนท่ี แต�หากสามารถจัดกิจกรรมด3าน

                                           
๑๓สัมภาษณ( นายรัตนโชติ ศรีคงเมือง, Project Manager, ๑๐ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒.  
๑๔สัมภาษณ( นายจารุเชฏฐ( เรืองสุวรรณ, ผู3อํานวยการกองวางแผนสินค3าการท�องเท่ียว การท�องเท่ียว

แห�งประเทศไทย, ๑๑ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๑๕สัมภาษณ( นายกิตติคุณ อัศวินทรางกูร, Visual Designer Agoda services /Blogger, ๓๐ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖สัมภาษณ( นางมยุรี ศรีนาค, ประธานหมู�บ3านท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ(โฮมสเตย(ไทรน3อย อ. บางบาล จ. 

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗สัมภาษณ( นางดารณี คุ3มภัยพาล, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลลาดชะโด อ.ผักไห� จ.

พระนครศรีอยุธยา, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘สัมภาษณ( นายชัยสงค( ชูฤทธ์ิ, อดีตผู3อํานวยการภูมิภาคภาคกลาง การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๙สัมภาษณ( นางอรสา อาวุธคม, ผู3อํานวยการการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  



 

๑๕๐ 

ความบันเทิง กิจกรรมด3านดนตรี กีฬา หรือกิจกรรมด3านสังคมได3 ก็จะสามารถสร3างมิติใหม� ๆ ให3กับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต�ท้ังนี้ก็ควรให3อยู�ในขอบเขตและความเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี๒๐ 
  ๙) การจัดกิจกรรมในแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดีแล3ว แต�ควรมี
การประชาสัมพันธ(ให3บุคคลท่ังไปทราบให3มากกว�านี้๒๑ 
  ๑๐) การจัดกิจกรรมในแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น มีลักษณะ
ต�างแหล�งต�างท่ีจัดกันไปของตนเอง ควรมีแผนงานร�วมกัน ในระดับอําเภอ จังหวัด ควรนําแหล�ง
ท�องเท่ียวทุกแห�งมาคุยกัน วางแผนร�วมกัน๒๒ 
 ๑๑) การจัดกิจกรรมในแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีควรกระจายให3นักท�องเท่ียวไปเท่ียวแหล�ง
ท�องเท่ียวรองในชุมชนท่ีมีของดีอยู�อีกมากมาย เพ่ือกระจายรายได3ให3คนในชุมชน ได3รับความท่ัวถึง
กิจกรรมต�าง ๆ ควรกระจายไปพ้ืนท่ีรองในชุมชนด3วย๒๓ 
 ๑๒) การจัดกิจกรรมในแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ควรเป7น
กิจกรรมของคนในพ้ืนท่ีจริง ๆ เพ่ือให3เป7นแรงจูงใจให3กับคนท3องถ่ินในการจัดการท�องเท่ียว๒๔ 
 สรุป การสร3างกิจกรรมในแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรมีการฟRSนฟู
ในหลายด3านด3วยกันอาทิ ควรมีการเผยแพร�ประชาสัมพันธ(กิจกรรมท่ีดีให3ครอบคลุมทุกสื่อ ทุก
ช�องทาง การจัดกิจกรรมกระจายการท�องเท่ียวในต�างอําเภอ และยังขาดงบประมาณสนับสนุน ควรนํา
แหล�งท�องเท่ียวทุกแห�งมาคุยกัน วางแผนร�วมกัน จัดกิจกรรมด3านความบันเทิง กิจกรรมด3านดนตรี 
กีฬา หรือกิจกรรมด3านสังคม และควรเป7นกิจกรรมของคนในพ้ืนท่ีเพ่ือให3เป7นแรงจูงใจให3กับคน
ท3องถ่ินในการจัดการท�องเท่ียว และสามารถเขียนเป7นแผนภาพได3ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
๒๐สัมภาษณ( นางสาวฐาปนีย( เกียรติไพบูลย(, ผู3อํานวยการฝOายส�งเสริมสินค3าการท�องเท่ียว การ

ท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, ๑๘ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๒๑สัมภาษณ( นายสมาน สาส(นประดิษฐ(, ผู3จัดการท่ัวไป, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  

 ๒๒สัมภาษณ( นายผดุงศิลป� สุวรรณพงษ(, ประธานกลุ�มหัตถกรรมอรัญญิก บ3านต3นโพธ์ิ อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๓สัมภาษณ( นายวรวรรธน( ธัญสิริพิสิฐ, ประธานชุมชนการท�องเท่ียวโดยชุมชนตําบลคลองจิก, ๘ 
กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
 ๒๔สัมภาษณ( ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร( คณะสังคมศาสตร(, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  



 

๑๕๑ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๗ การสร3างกิจกรรมในแหล�งท�องเท่ียวจากการสัมภาษณ(เชิงลึก 
 
 การตลาดในแหล%งท%องเท่ียว  
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ(คือ “การทําการตลาดเก่ียวกับแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” จากการสัมภาษณ(ผู3ให3ข3อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการศึกษาท่ี
น�าสนใจดังต�อไปนี้ 
 ๑) การทําการตลาดเก่ียวกับแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดีอยู�แล3ว 
แต�ยังสามารถทําการตลาดให3แหล�งท�องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใหม�ได3อีก๒๕ 
 ๒) การตลาดดีอยู�แล3ว แต�ทําอย�างไรให3คนมาเท่ียวแล3วมีความสุข ประทับใจอยาก
กลับไป๒๖ 
  ๓) การทําการตลาดเก่ียวกับแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี ถือว�าทําได3ดีแล3ว เนื่องจากแหล�ง
ท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีเป7นท่ีนิยมของนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติ โดยมีการมาท�องเท่ียวซํ้า๒๗ 
 ๔) ความคิดเห็นในส�วนการตลาดนั้น การทําการตลาดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น
ใช3รูปแบบด3านส�งเสริมการตลาด (Promotion) สร3างการรับรู3ผ�านสื่อออนไลน(และออฟไลน(ตามความ
นิยมในป.จจุบัน เช�น ละครเรื่องบุพเพสันนิวาส ส�งผลให3คนท่ัวไปเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                                           
๒๕สัมภาษณ( นายจารุเชฏฐ( เรืองสุวรรณ, ผู3อํานวยการกองวางแผนสินค3าการท�องเท่ียว การท�องเท่ียว

แห�งประเทศไทย, ๑๑ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๒๖สัมภาษณ( นายวรวรรธน( ธัญสิริพิสิฐ, ประธานชุมชนการท�องเท่ียวโดยชุมชนตําบลคลองจิก, ๘ 

กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๒๗สัมภาษณ( นางอรสา อาวุธคม, ผู3อํานวยการการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  

การสร3าง
กิจกรรมในแหล�ง

ท�องเท่ียว 

๑) เผยแพร�ประชาสัมพันธ(กิจกรรมท่ีดีให3ครอบคลุมทุกสื่อ 
ทุกช�องทาง 

๒) ส�งเสริมแหล�งท�องเท่ียวรองในชุมชนท่ีมีผลิตภัณฑ(ข้ึนชื่อ
เพ่ือกระจายการท�องเท่ียวในต�างอําเภอ  

๓) นําแหล�งท�องเท่ียวทุกแห�งมาคุยกัน วางแผนร�วมกัน  

๕) จัดกิจกรรมด3านความบันเทิง กิจกรรมด3านดนตรี กีฬา 
หรือกิจกรรมด3านสังคม 

๔) ให3เป7นกิจกรรมของคนในพ้ืนท่ีเพ่ือเป7นแรงจูงใจให3กับคน
ท3องถ่ินในการจัดการท�องเท่ียว 



 

๑๕๒ 

มากข้ึน แต�ท้ังนี้หากเพ่ิมเติมในส�วนของผลิตภัณฑ( (Product) พัฒนาสินค3าท�องเท่ียว กิจกรรม
ท�องเท่ียวและการบริการด3านการท�องเท่ียวให3มีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถทําการตลาดได3ง�ายข้ึน๒๘ 
 ๕) การทําการตลาดควรจะมีการศึกษากลุ�มบุคคลท่ีชื่นชอบในการเดินทางท�องเท่ียวใน
จังหวัดต�าง ๆ มากกว�านี้เพ่ือให3รู3ความต3องการ และได3ข3อมูลท่ีตรงกับความเป7นจริง๒๙ 
 ๖) การทําการตลาดเก่ียวกับแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรทํา
การตลาดให3มากข้ึนกว�านี้๓๐ 
 ๗) การทําการตลาดเก่ียวกับแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ควรทํา
ให3มากกว�านี้ แต�ก�อนหน3านั้นช�วยพัฒนาข3อเสนอแนะตามข3อ ๑ เสียก�อน ในเรื่องความสะอาด แผง
ลอย ท่ีจอดรถ กฎระเบียบ๓๑ 
 ๘) การทําการตลาดเก่ียวกับแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรทําให3
มากกว�านี้ท้ังในประเทศและต�างประเทศ๓๒ 
 ๙) การตลาดในการท�องเท่ียวศูนย(กลางคือจังหวัด อําเภอ องค(กรส�วนท3องถ่ิน ต3อง
วางแผนร�วมกัน ท3องถ่ินและอําเภอต3องสนับสนุนและรับรู3ถึงกิจกรรมท�องเท่ียวของชุมชนมากกว�านี้ 
บางชุมชนท่ีมีแหล�งท�องเท่ียวอยู�แล3วก็ควรจะไดรับการส�งเสริม๓๓ 
 ๑๐) การทําการตลาดเก่ียวกับแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคิดว�ายัง
ไม�ดีพอ ควรกระจายนักท�องเท่ียวไปในต�างอําเภอบ3าง ทุกวันนี้กระจุกอยู�แต�ในตัวพระนครศรีอยุธยา๓๔ 
 ๑๑) การตลาดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังไม�ดีพอเหมือนจังหวัดอ่ืน ๆ ท่ีมีจุดขาย ควร
จะมีการประชาสัมพันธ(และหาจุดขายท่ีเด�น ๆ ออกมานําเสนอ๓๕ 
 ๑๒) ตลาด High End ยังน3อยอยู� ๗๐% เป7นคนไทย ควรเน3นการหาตลาดแปลกใหม�มาก
ข้ึน โดยใช3วิธีการ on line marketing เพราะความเป7นมรดกโลกของอยุธยา๓๖ 
 สรุป การตลาดในแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรมีการทําการตลาด
ในหลายด3านด3วยกันอาทิ จังหวัด อําเภอ องค(กรปกครองส�วนท3องถ่ินต3องวางแผนร�วมกันในการทํา
                                           

๒๘สัมภาษณ( นางสาวฐาปนีย( เกียรติไพบูลย(, ผู3อํานวยการฝOายส�งเสริมสินค3าการท�องเท่ียว การ
ท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, ๑๘ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
 ๒๙สัมภาษณ( ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร( คณะสังคมศาสตร(, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  

๓๐สัมภาษณ( นายรัตนโชติ ศรีคงเมือง, Project Manager, ๑๐ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒.  
๓๑สัมภาษณ( นายกิตติคุณ อัศวินทรางกูร, Visual Designer Agoda services /Blogger, ๓๐ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๒สัมภาษณ( นายสมาน สาส(นประดิษฐ(, ผู3จัดการท่ัวไป, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๓๓สัมภาษณ( นางมยุรี ศรีนาค, ประธานหมู�บ3านท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ(โฮมสเตย(ไทรน3อย อ. บางบาล จ. 

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๔สัมภาษณ( นายผดุงศิลป� สุวรรณพงษ(, ประธานกลุ�มหัตถกรรมอรัญญิก บ3านต3นโพธ์ิ อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  

๓๕สัมภาษณ( นางดารณี คุ3มภัยพาล, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลลาดชะโด อ.ผักไห� จ.
พระนครศรีอยุธยา, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 

๓๖สัมภาษณ( นายชัยสงค( ชูฤทธ์ิ, อดีตผู3อํานวยการภูมิภาคภาคกลาง การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, ๙ 
มีนาคม ๒๕๖๒. 



 

๑๕๓ 

ตลาด ควรกระจายนักท�องเท่ียวไปในต�างอําเภอเพ่ือลดกระจุกตัวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เน3น
การตลาดแบบให3คนมาเท่ียวแล3วมีความสุข เกิดความประทับใจอยากกลับมาเท่ียวใหม� ควรจะมีการ
ประชาสัมพันธ(และหาจุดขายใหม�ท่ีเด�น ๆ ออกมานําเสนอ เพ่ิมเติมในส�วนของผลิตภัณฑ( (Product) 
พัฒนาสินค3าท�องเท่ียว กิจกรรมท�องเท่ียวและการบริการด3านการท�องเท่ียว และสามารถเขียนเป7น
แผนภาพได3ดังนี้ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพท่ี ๔.๘ การตลาดในแหล�งท�องเท่ียวจากการสัมภาษณ(เชิงลึก 
 

 การส%งเสริมทักษะคนในพ้ืนท่ี  
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ(คือ “การส�งเสริมทักษะเก่ียวกับการท�องเท่ียวให3แก�คนในพ้ืนท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” จากการสัมภาษณ(ผู3ให3ข3อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการศึกษาท่ี
น�าสนใจดังต�อไปนี้ 
 ๑) ชุมชนท�องเท่ียวแต�ละชุมชนมีพ้ืนฐานไม�เท�ากัน บางชุมชนเข3าใจทําไม�ได3แต�ก็ต3อง
ส�งเสริมสนับสนุนให3มีศักยภาพมากข้ึน บางชุมชนรู3บ3างไม�รู3บ3างก็ต3องส�งเสริมให3มากข้ึนเพ่ือจะได3ยั่งยืน
ยิ่งข้ึน๓๗  
 ๒) การส�งเสริมทักษะเก่ียวกับการท�องเ ท่ียวให3แก�คนในพ้ืนท่ียังไม� เพียงพอ ถ3า
ผลประโยชน(ท่ีได3รับจากการท�องเท่ียวยังมีเฉพาะกลุ�ม เฉพาะพ้ืนท่ี โดยคนส�วนใหญ�ไม�ได3รับ
ผลประโยชน( การส�งเสริมทักษะเก่ียวกับการท�องเท่ียวให3แก�คนในพ้ืนท่ีก็จะได3รับความร�วมมือ๓๘ 

                                           
๓๗สัมภาษณ( นางมยุรี ศรีนาค, ประธานหมู�บ3านท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ(โฮมสเตย(ไทรน3อย อ. บางบาล จ. 

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๘สัมภาษณ( นายวรวรรธน( ธัญสิริพิสิฐ, ประธานชุมชนการท�องเท่ียวโดยชุมชนตําบลคลองจิก, ๘ 

กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 

การตลาดใน
แหล�งท�องเท่ียว 

๔) ศึกษากลุ�มเปMาหมาย/ความต3องการ/ความสนใจของ
นักท�องเท่ียว  

๕) Focus กลุ�มนักท�องเท่ียวให3ชัดเจนเพ่ือให3การกิจกรรมท่ี
สามารถดึงดูดความสนใจ  
 

๓) สร3างการตลาดเชิงรุกท้ัง ๔ ด3านไปพร3อมกัน คือ 
Product, Place, Promotion และ Price 

๒) พัฒนาการตลาดให3ทันสมัย เน3นการใช3สื่อท่ีตรงกับ
กลุ�มเปMาหมาย  

๑) จัดทําแผนการท�องเท่ียวร�วมกันในระดับจังหวัด อําเภอ 
องค(กรปกครองส�วนท3องถ่ิน และกลุ�มผู3ประกอบการ  



 

๑๕๔ 

 ๓) การส�งเสริมให3คนในพ้ืนท่ีสนใจแหล�งท�องเท่ียวยังมีน3อยมาก โดยเฉพาะในชนบท 
กํานัน ผู3ใหญ�บ3าน ไม�ช�วยประชาสัมพันธ(และไม�ออกมาให3บริการ ถึงแม3รัฐจะให3งบประมาณมาจัดทํา
การตลาดนวัตวิถี๓๙ 
 ๔) ฝUกการต3อนรับของคนภายในการต3อนรับนักท�องเท่ียวให3มากกว�านี้ และการบริการ
แบบยิ้มแย3มแจ�มใสให3เข3มข3นข้ึน เพราะอยุธยาเป7นมรดกโลก เป7นแหล�งท�องเท่ียวหลัก มีนักท�องเท่ียว
ต�างชาติมามากกว�าจังหวัดใกล3เคียง๔๐ 
 ๕) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือว�าเป7นเมืองท�องเ ท่ียวหลัก เนื่องจากมีจํานวน
นักท�องเท่ียวเดินทางมาท�องเท่ียวในแต�ละปCเป7นจํานวนมากเกิน ๕ ล3านคน อย�างไรก็ตามคิดว�าในพ้ืนท่ี
ยังขาดทักษะในการให3บริการท่ีดี ทักษะในการสื่อสารภาษาต�างประเทศ เป7นต3น๔๑ 
 ๖) ความคิดเห็นในส�วนของการส�งเสริมทักษะนั้นควรมีการเพ่ิมทักษะด3านต�าง ๆ ท่ีมี
ความสําคัญต�อการท�องเท่ียวดังนี้ ด3านการบริการ ด3านภาษาต�างประเทศ ด3านเทคโนโลยี ด3านการ
ถ�ายภาพ ด3านการเขียนเป7นต3น๔๒ 
 ๗) การส�งเสริมทักษะเก่ียวกับการท�องเท่ียวให3แก�คนในพ้ืนท่ีควรเพ่ิมความหลากหลาย 
เพ่ือเข3าถึงความสนใจท่ีหลากหลายของนักท�องเท่ียว๔๓ 
 ๘) การส�งเสริมทักษะเก่ียวกับการท�องเท่ียวให3แก�คนในพ้ืนท่ี ควรเพ่ิมความรู3ด3านการตลาดการ
ท�องเท่ียวให3คนในพ้ืนท่ี และการเสริมกิจกรรมท�องเท่ียวในแหล�งท�องเท่ียวต�าง ๆ บ3าง๔๔  
 ๙) การส�งเสริมทักษะเก่ียวกับการท�องเท่ียวให3แก�คนในพ้ืนท่ีนั้นยังไม�เพียงพอ ควรมีการ
ช�วยเหลือนักท�องเท่ียวมากข้ึน เช�น แผนท่ีท่ีชัดเจน ปMายภาษาอังกฤษ จุดบริการท่ีหาง�าย และเพ่ิม
ลูกเล�น น�าสนใจ เช�น ตัวมาสะดวกอยุธยา แผนท่ีน�ารัก ๆ การสะสมตราประทับหรือของท่ีระลึก จาก
วัดต�าง ๆ มาแลกของรางวัล๔๕ 
 ๑๐) การส�งเสริมทักษะเก่ียวกับการท�องเท่ียวให3แก�คนในพ้ืนท่ียังไม�เพียงพอ โดยเฉพาะใน
ด3านการสื่อสารกับชาวต�างชาติ๔๖ 
 

                                           
๓๙สัมภาษณ( นางดารณี คุ3มภัยพาล, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลลาดชะโด อ.ผักไห� จ.

พระนครศรีอยุธยา, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๐สัมภาษณ( นายชัยสงค( ชูฤทธ์ิ, อดีตผู3อํานวยการภูมิภาคภาคกลาง การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 
๔๑สัมภาษณ( นางอรสา อาวุธคม, ผู3อํานวยการการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  
๔๒สัมภาษณ( นางสาวฐาปนีย( เกียรติไพบูลย(, ผู3อํานวยการฝOายส�งเสริมสินค3าการท�องเท่ียว การ

ท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, ๑๘ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๔๓สัมภาษณ( นายรัตนโชติ ศรีคงเมือง, Project Manager, ๑๐ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒.  
๔๔สัมภาษณ( นายจารุเชฏฐ( เรืองสุวรรณ, ผู3อํานวยการกองวางแผนสินค3าการท�องเท่ียว การท�องเท่ียว

แห�งประเทศไทย, ๑๑ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๔๕สัมภาษณ( นายกิตติคุณ อัศวินทรางกูร, Visual Designer Agoda services /Blogger, ๓๐ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๖สัมภาษณ( นายสมาน สาส(นประดิษฐ(, ผู3จัดการท่ัวไป, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  



 

๑๕๕ 

  ๑๑) การส�งเสริมทักษะเก่ียวกับการท�องเท่ียวให3แก�คนในพ้ืนท่ี ควรทําให3คนในพ้ืนท่ีแหล�ง
ท�องเท่ียว เห็นความสําคัญของการเป7นเจ3าภาพท่ีดีและเราจะทําอย�างไร๔๗ 
 ๑๒) ส�งเสริมทักษะเก่ียวกับการท�องเท่ียวให3แก�คนในพ้ืนท่ี ควรส�งเสริมระบบความคิดใน
การนําเสนอรูปแบบการท�องเท่ียวเพ่ือให3เป7นประโยชน(ของจังหวัด๔๘ 
 สรุป การส�งเสริมทักษะคนในพ้ืนท่ีควรมีการส�งเสริมในหลายด3านด3วยกันอาทิ ควรเพ่ิม
ความรู3ด3านการตลาดท่ีหลากหลาย และการเสริมกิจกรรมท�องเท่ียวในแหล�งท�องเท่ียว ควรมีการ
ช�วยเหลือนักท�องเท่ียวมากข้ึน เช�น แผนท่ี ปMายภาษาอังกฤษ จุดบริการท่ีหาง�าย ส�งเสริมทักษะด3าน
การสื่อสารกับชาวต�างชาติให3แก�คนในพ้ืนท่ี ควรฝUกการต3อนรับนักท�องเท่ียวและการบริการแบบยิ้ม
แย3มแจ�มใส และส�งเสริมทักษะด3านต�าง ๆ ท่ีมีความสําคัญต�อการท�องเท่ียวท้ังด3านการบริการ ด3าน
ภาษาต�างประเทศ ด3านเทคโนโลยี ด3านการถ�ายภาพเป7นต3น และสามารถเขียนเป7นแผนภาพได3ดังนี้ 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๙ การส�งเสริมทักษะคนในพ้ืนท่ีจากการสัมภาษณ(เชิงลึก 
 

 ประสิทธิภาพของแหล%งท%องเท่ียว 
  ประเด็นท่ีสัมภาษณ(คือ “ประสิทธิภาพของแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
จากการสัมภาษณ(ผู3ให3ข3อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการศึกษาท่ีน�าสนใจดังต�อไปนี้ 
 ๑) ประสิทธิภาพของแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีข3อดีหลายอย�าง 
สามารถแข�งขันกับจังหวัดใกล3เคียงได3๔๙ 

                                           
 ๔๗สัมภาษณ( นายผดุงศิลป� สุวรรณพงษ(, ประธานกลุ�มหัตถกรรมอรัญญิก บ3านต3นโพธ์ิ อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๘สัมภาษณ( ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร( คณะสังคมศาสตร(, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  

๔๙สัมภาษณ( นายรัตนโชติ ศรีคงเมือง, Project Manager, ๑๐ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒.  

การส�งเสริม
ทักษะคนใน

พ้ืนท่ี 

๔) จัดโครงการเสริมทักษะสําคัญเพ่ือสนับสนุนการท�องเท่ียว
ให3กับคนในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีเป7นแหล�งท�องเท่ียว  

๑) อํานวยความสะดวกแก�นักท�องเท่ียวมากข้ึน เช�น แผนท่ี ปMาย
ภาษาอังกฤษ จุดบริการท่ีหาง�าย  

๒) เสริมทักษะเพ่ือสนับสนุนการท�องเท่ียวโดยเน3นเป7นคนใน
พ้ืนท่ี เช�น มัคคุเทศก(อาสา ผู3ค3าขายสินค3าและบริการ 
 
๓) ส�งเสริมทักษะท่ีมีความสําคัญต�อการท�องเท่ียวท้ังด3านการ
บริการ ภาษาต�างประเทศ เทคโนโลยี การถ�ายภาพ เป7นต3น  



 

๑๕๖ 

 ๒) ประสิทธิภาพของแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถแข�งขันกับ
จังหวัดใกล3เคียงได3 เพราะมีแบรนด(มรดกโลกท่ีอุทยานประวัติศาสตร(พระนครศรีอยุธยาและเป7นแหล�ง
ท�องเท่ียวสําคัญ สามารถดึงดูดให3คนเดินทางมาท�องเท่ียว๕๐  
 ๓) ประสิทธิภาพของแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น หากไม�มี
อุทยานประวัติศาสตร(ก็ไม�มีอะไรเลย ลองนึกภาพเป7นนักท�องเท่ียวท่ีไม�เข3าใจภาษาไทย ก็จะเท่ียวได3
ลําบากมาก และโดนคนท3องถ่ินหลอกลวง๕๑ 
 ๔) ประสิทธิภาพดีกว�าหลาย ๆ จังหวัดมากมาย สามารถแข�งขันกับจังหวัดอ่ืน ๆ ได3อย�าง
สบาย หากมีการส�งเสริมโฆษณาประชาสัมพันธ( หาจุดขายให3มากกว�านี้๕๒ 
 ๕) แหล�งท�องเท่ียวของเราสามารถแข�งขันกับจังหวัดใกล3เคียงได3สิ่งสําคัญรัฐ (ทุกฝOาย) 
ต3องเข3ามาสนับสนุนจริงจังและช�วยกันวางแผนร�วมกันอย�างแท3จริง๕๓  
 ๖) ประสิทธิภาพของแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเกาะเมือง เราสู3
เขาได3 แต�ในต�างอําเภอออกไป ต3องพัฒนาให3มากกว�านี้๕๔ 
 ๗) ประสิทธิภาพของแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความน�าสนใจใน
เรื่องการท�องเท่ียวดีอยู�แล3ว แต�ต3องทําให3นักท�องเท่ียวท่ีมาแล3ว มีความสุข ประทับใจ ปลอดภัย๕๕ 
 ๘) ประสิทธิภาพของพระนครศรีอยุธยายังด3อยอยู�มาก จึงต3องมีการปรับรูปแบบในตัว
เมือง ไม�ว�าจะเป7นการตลาดน้ําย3อนยุคหรือตลาดบกก็ตาม๕๖ 
 ๙) ประสิทธิภาพแหล�งท�องเท่ียวดี เม่ือเทียบกับสุพรรณบุรีแล3วคิดว�าความเป7นมรดกโลก
ช�วยได3มาก๕๗ 
 ๑๐) ประสิทธิภาพของแหล�งท�องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร( และความเป7นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม ทําให3แหล�งท�องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถแข�งขันกับจังหวัดใกล3ได3อย�าง
แน�นอน๕๘ 
                                           

๕๐สัมภาษณ( นายจารุเชฏฐ( เรืองสุวรรณ, ผู3อํานวยการกองวางแผนสินค3าการท�องเท่ียว การท�องเท่ียว
แห�งประเทศไทย, ๑๑ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 

๕๑สัมภาษณ( นายกิตติคุณ อัศวินทรางกูร, Visual Designer Agoda services /Blogger, ๓๐ 
มกราคม ๒๕๖๒. 

๕๒สัมภาษณ( นายสมาน สาส(นประดิษฐ(, ผู3จัดการท่ัวไป, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๕๓สัมภาษณ( นางมยุรี ศรีนาค, ประธานหมู�บ3านท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ(โฮมสเตย(ไทรน3อย อ. บางบาล จ. 

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๕๔สัมภาษณ( นายผดุงศิลป� สุวรรณพงษ(, ประธานกลุ�มหัตถกรรมอรัญญิก บ3านต3นโพธ์ิ อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

๕๕สัมภาษณ( นายวรวรรธน( ธัญสิริพิสิฐ, ประธานชุมชนการท�องเท่ียวโดยชุมชนตําบลคลองจิก, ๘ 
กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 

๕๖สัมภาษณ( นางดารณี คุ3มภัยพาล, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลลาดชะโด อ.ผักไห� จ.
พระนครศรีอยุธยา, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 

๕๗สัมภาษณ( นายชัยสงค( ชูฤทธ์ิ, อดีตผู3อํานวยการภูมิภาคภาคกลาง การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, ๙ 
มีนาคม ๒๕๖๒. 

๕๘สัมภาษณ( นางอรสา อาวุธคม, ผู3อํานวยการการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน
พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  



 

๑๕๗ 

 ๑๑) ความคิดเห็นด3านความสามารถในการแข�งขันนั้นเนื่องด3วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ต้ังอยู�ไม�ห�างจากกรุงเทพมหานครและเป7นเส3นทางผ�านไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได3 จึงทําให3การท�องเท่ียวมีความสามารถในการแข�งขันอยู�แล3ว แต�หากสามารถเพ่ิมกิจกรรมใน
ช�วงเวลากลางคืนได3 จะสามารถทําให3การพักค3างคืนมีมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมความได3เปรียบในการแข�งขัน๕๙ 
 ๑๒) ประสิทธิภาพของแหล�งท�องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป7นแหล�งท�องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร( และเป7นมรดกโลกทางวัฒนธรรมด3วย ดังนั้นด3วยชื่อเสียงยังคงดึงดูดนักท�องเท่ียวได3
พอสมควร๖๐ 
 สรุป ประสิทธิภาพของแหล�งท�องเท่ียวควรมีการส�งเสริมในหลายด3านด3วยกันอาทิ ทุกฝOาย
ต3องเข3ามาสนับสนุนอย�างจริงจังและวางแผนร�วมกันในการพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพเก่ียวกับการทําให3
นักท�องเท่ียวท่ีมาแล3วมีความสุข ประทับใจ มีความปลอดภัย ควรมีการปรับรูปแบบในตัวเมืองไม�ว�าจะ
เป7นการตลาดน้ําย3อนยุคและตลาดบก และหากสามารถเพ่ิมกิจกรรมในช�วงเวลากลางคืนได3 จะ
สามารถทําให3การพักค3างคืนเพ่ิมข้ึน และสามารถเขียนเป7นแผนภาพได3ดังนี้ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพท่ี ๔.๑๐ ประสิทธิภาพของแหล�งท�องเท่ียวจากการสัมภาษณ(เชิงลึก 
  
 การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ(คือ “การพัฒนาโครงสร3างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” จาก
การสัมภาษณ(ผู3ให3ข3อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการศึกษาท่ีน�าสนใจดังต�อไปนี้ 
 ๑) พระนครศรีนครอยุธยาเป7นจังหวัดท่ีอยู�ใกล3กรุงเทพ หากมีระบบรถไฟความเร็วสูงก็จะ
ช�วยเรื่องการเข3าออกเมืองได3สะดวกข้ึน๖๑  

                                           
๕๙สัมภาษณ( นางสาวฐาปนีย( เกียรติไพบูลย(, ผู3อํานวยการฝOายส�งเสริมสินค3าการท�องเท่ียว การ

ท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, ๑๘ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
 ๖๐สัมภาษณ( ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร( คณะสังคมศาสตร(, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  

๖๑สัมภาษณ( นายจารุเชฏฐ( เรืองสุวรรณ, ผู3อํานวยการกองวางแผนสินค3าการท�องเท่ียว การท�องเท่ียว
แห�งประเทศไทย, ๑๑ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 

ประสิทธิภาพ
ของแหล�ง
ท�องเท่ียว 

๑) ทุกฝOายเข3ามาสนับสนุนอย�างจริงจังและร�วมกันวางแผนใน
การพัฒนา  

๒) เพ่ิมประสิทธิภาพเก่ียวกับการทําให3นักท�องเท่ียวมีความสุข 
ประทับใจ และปลอดภัย  

๓) ปรับรูปแบบในตัวเมืองไม�ว�าจะเป7นการตลาดน้ําย3อนยุคและ
ตลาดบนบก  

๔) เพ่ิมกิจกรรมในช�วงเวลากลางคืน เพ่ือให3นักท�องเท่ียวสามารถ
พักค3างคืนเพ่ิมข้ึน   



 

๑๕๘ 

 ๒) การพัฒนาโครงสร3างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ยังไม�ดีเท�าท่ีควร 
โดยเฉพาะด3านภาษาสําหรับสื่อสารกับชาวต�างชาติ๖๒ 
 ๓) พ้ืนฐานยังไม�ท่ังถึงชุมชนใดเป7นชุมชนท�องเท่ียวต3องมีการพิจารณาเป7นกรณีพิเศษไม�ว�า 
ถนน ไฟฟMา ประปา เส3นทางจักรยาน ภัยรถล3อล3ม หรือตามแหล�งท�องเท่ียวอุตสาหกรรม ฝุOนละออง 
ควันพิษ การจราจร หัวใจสําคัญท3องถ่ิน อําเภอ ต3องพิจารณาชุมชนท�องเท่ียวของแต�ละอําเภอด3วย ว�า
ควรส�งเสริมสนับสนุนอะไรบ3าง๖๓ 
 ๔) โครงสร3างพ้ืนฐานในแต�ละท่ีค�อนข3างดีแต�ขาดการประชาสัมพันธ(และความสนใจของ
คนในพ้ืนท่ี สิ่งท่ีควรจะพัฒนา คือ ให3คนในชุมชนตระหนักถึงการออกมาช�วยกันดูแลและหาวิธีการ
ช�วยเหลือเพ่ือให3การท�องเท่ียวยั่งยืน๖๔ 
 ๕) ต3องปรับปรุงการทํางานของเทศบาล พัฒนาบุคลากรของเทศบาล เพราะมีการเมือง
และผลประโยชน(มาเก่ียวข3องมากเกินไป ท�องเท่ียวจังหวัดจัดกิจกรรมมากเกินไป ไม�มีความคิด
สร3างสรรค( การบูรณาการเพ่ือการท�องเท่ียวยังน3อยเกินไป๖๕  
 ๖) การพัฒนาโครงสร3างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังไม�ดีมากเท�าท่ีควรจะ
เป7น สิ่งท่ีมีการพัฒนาอย�างเร�งด�วน คือ ระบบการกําจัดขยะโดยเฉพาะในแหล�งท�องเท่ียวต�าง ๆ และ
ระบบคมนาคม รวมท้ัง ระบบไฟฟMา ซ่ึงดูเหมือนไม�เพียงพอ ซ่ึงอาจจะก�อให3เกิดความไม�ปลอดภัยต�อ
ชีวิตและทรัพย(สินของท้ังนักท�องเท่ียวและประชาชนในพ้ืนท่ีได3๖๖ 
 ๗) โครงสร3างพ้ืนฐานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือว�าสนับสนุนและอํานวยความ
สะดวกให3กับนักท�องเท่ียวให3เข3าถึงแหล�งท�องเท่ียวได3เป7นอย�างดี แต�บางเส3นทางก็ไม�สามารถขยายให3
กว3างข้ึนได3 เนื่องจากเป7นผังเมืองเก�า ทําให3ช�วงท่ีมีนักท�องเท่ียวหนาแน�นเกิดการจราจรติดขัด ทําให3
เสียเวลา๖๗ 
  ๘) ความคิดเห็นด3านการพัฒนาโครงสร3างพ้ืนฐานนั้น ควรพัฒนาด3านคมนาคมเนื่องจากใน
ส�วนของพ้ืนท่ีมีเพียงรถตุ�กตุ�กให3บริการ หากหน�วยงานภาครัฐหรือเอกชนสามารถร�วมมือกันจัดบริการ
แบบ Hop On Hop Off ได3 จะสามารถเพ่ิมความสะดวกสบายด3านการเดินทางในพ้ืนท่ีได3ดียิ่งข้ึน อีก
ด3านคือการจัดการขยะ การจัดการขยะไม�ใช�เพียงหน3าท่ีรัฐอย�างเดียว เห็นควรให3มีการรณรงค(ให3
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความรับผิดชอบในการจัดการขยะ ลดปริมาณขยะ รีไซเคิลขยะ พร3อมปลูก

                                           
๖๒สัมภาษณ( นายสมาน สาส(นประดิษฐ(, ผู3จัดการท่ัวไป, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๖๓สัมภาษณ( นางมยุรี ศรีนาค, ประธานหมู�บ3านท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ(โฮมสเตย(ไทรน3อย อ. บางบาล จ. 

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  
๖๔สัมภาษณ( นางดารณี คุ3มภัยพาล, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลลาดชะโด อ.ผักไห� จ.พระนคร       

ศรีอยุธยา, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๕สัมภาษณ( นายชัยสงค( ชูฤทธ์ิ, อดีตผู3อํานวยการภูมิภาคภาคกลาง การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๒.  
๖๖สัมภาษณ( นางอรสา อาวุธคม, ผู3อํานวยการการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๖๗สัมภาษณ( ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร( คณะสังคมศาสตร(, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  



 

๑๕๙ 

จิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล3อมให3อยู�ในสภาพท่ีสมบูรณ( เพ่ือให3พ้ืนท่ีส�วนบุคคลและพ้ืนท่ีสาธารณะมี
ความสวยงามน�ามอง๖๘ 
 ๙) การพัฒนาโครงสร3างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรพัฒนาระบบขนส�ง
มวลชนในทันที๖๙ 
 ๑๐) การพัฒนาโครงสร3างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ควรพัฒนาเรื่อง
การคมนาคม ท่ีจอดรถ เส3นทางรถหมุนเวียน ความสะอาด แผงลอย พวกหลอกลวงนักท�องเท่ียว๗๐ 
 ๑๑) การพัฒนาโครงสร3างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ยังต3องทําอีกเยอะ 
ปMายบอกทาง ปMายบอกเล�าเรื่องราว ตลอดจนถนนหนทางในหลาย ๆ  ท่ีไม�ดีเลยเทียบกับสุพรรณบุรี
แล3วเราแย�มาก๗๑ 
 ๑๒) โครงสร3างพ้ืนฐานดีอยู�แล3ว ควรปรับปรุงในเรื่องความสะอาด ความเป7นระเบียบ
เรียบร3อย ด3านอัตลักษณ(และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ถ3าคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีจะส�งเสริม
การพัฒนาการท�องเท่ียวให3มีความยั่งยืนแน�นอน๗๒ 
 สรุป การพัฒนาโครงสร3างพ้ืนฐานควรมีการส�งเสริมในหลายด3านด3วยกันอาทิ ควรพัฒนา
ระบบขนส�งมวลชนในพ้ืนท่ี และระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานคร ควรพัฒนาเรื่อง
การคมนาคม ท่ีจอดรถ เส3นทางรถหมุนเวียน ควรมีการปMองกันฝุOนละออง ควันพิษจากการจราจร ควร
ปรับปรุงในเรื่องความสะอาด ความเป7นระเบียบเรียบร3อย ด3านอัตลักษณ(และคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน ต3องปรับปรุงการทํางานของเทศบาล พัฒนาบุคลากรของเทศบาล ปMองกันการแสวงหา
ผลประโยชน( และควรให3มีการรณรงค(ให3ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความรับผิดชอบในการจัดการขยะ ลด
ปริมาณขยะ รีไซเคิลขยะ พร3อมปลูกจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล3อม และสามารถเขียนเป7นแผนภาพ
ได3ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           

๖๘สัมภาษณ( นางสาวฐาปนีย( เกียรติไพบูลย(, ผู3อํานวยการฝOายส�งเสริมสินค3าการท�องเท่ียว การ
ท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, ๑๘ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒.  

๖๙สัมภาษณ( นายรัตนโชติ ศรีคงเมือง, Project Manager, ๑๐ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒.  
๗๐สัมภาษณ( นายกิตติคุณ อัศวินทรางกูร, Visual Designer Agoda services /Blogger, ๓๐ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๗๑สัมภาษณ( นายผดุงศิลป� สุวรรณพงษ(, ประธานกลุ�มหัตถกรรมอรัญญิก บ3านต3นโพธ์ิ อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  

๗๒สัมภาษณ( นายวรวรรธน( ธัญสิริพิสิฐ, ประธานชุมชนการท�องเท่ียวโดยชุมชนตําบลคลองจิก, ๘ 
กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 



 

๑๖๐ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๑ การพัฒนาโครงสร3างพ้ืนฐานจากการสัมภาษณ(เชิงลึก 
 
 ๒. ป จจัยท่ีส%งผลต%อการพัฒนาการจัดการท%องเท่ียวชุมชนอย%างย่ังยืน 
 ๑) บทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน  
 การวางแผน  
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ(คือ “การวางแผนเพ่ือให3เกิดการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชน
อย�างยั่งยืน” จากการสัมภาษณ(ผู3ให3ข3อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการศึกษาท่ีน�าสนใจ
ดังต�อไปนี้ 
 ๑) การวางแผนจะช�วยทําให3มีทิศทางในการพัฒนาในระดับสั้น กลาง ยาว ท้ังคนในชุมชน 
มีเปMาหมายในการทํากิจกรรมจัดการท�องเท่ียว๗๓ 
 ๒) การวางแผนการทํางานท่ีดี จะช�วยให3การดําเนินงานมีความแม�นยําและชัดเจน อันจะ
ส�งผลให3เกิดการท�องเท่ียวท่ียั่งยืน๗๔ 
 ๓) การวางแผนท่ีดีนั้นจะทําให3เกิดการพัฒนาเป7นไปตามระบบและจัดสรร การใช3
งบประมาณได3อย�างคุ3มค�า๗๕ 
 

                                           
๗๓สัมภาษณ( นายรัตนโชติ ศรีคงเมือง, Project Manager, ๑๐ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๗๔สัมภาษณ( นายจารุเชฏฐ( เรืองสุวรรณ, ผู3อํานวยการกองวางแผนสินค3าการท�องเท่ียว การท�องเท่ียว

แห�งประเทศไทย, ๑๑ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๗๕สัมภาษณ( นายกิตติคุณ อัศวินทรางกูร, Visual Designer Agoda services /Blogger, ๓๐ 

มกราคม ๒๕๖๒. 

การพัฒนา
โครงสร3าง
พ้ืนฐาน 

๖) พัฒนาระบบขนส�งมวลชนในพ้ืนท่ี และระบบรถไฟความเร็ว
สูงเชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานคร  

๑) พัฒนาเรื่องการคมนาคม ท่ีจอดรถ เส3นทางรถหมุนเวียน  
 
๒) การปMองกันฝุOนละออง ควันพิษจากการจราจร  
 
๓) ปรับปรุงในเรื่องความสะอาด ความเป7นระเบียบเรียบร3อย 
ด3านอัตลักษณ(และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  

๔) ปรับปรุงการทํางานของเทศบาล พัฒนาบุคลากรของเทศบาล 
ปMองกันการแสวงหาผลประโยชน( 

๕) รณรงค(ให3ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความรับผิดชอบในการจัดการ
ขยะ ลดปริมาณขยะ พร3อมจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล3อม 



 

๑๖๑ 

 ๔) การวางแผนจะช�วยให3ทุกคนมีแนวทางในการดําเนินงานให3เป7นไปในแนวทางเดียวกัน
ถูกต3อง ครบถ3วน๗๖ 
 ๕) ถ3าในส�วนการวางแผนท้ังภาครัฐและชุมชนได3เข3ามามีส�วนร�วมในการวางแผน การ
ท�องเท่ียวร�วมกันเป7นสิ่งท่ีดียิ่ง เพราะจะได3มีส�วนร�วมในการวิเคราะห(ทุกด3านไปพร3อม ๆ กันเพ่ือ
เตรียมการท่ีดี๗๗ 
 ๖) การวางแผนงานจะช�วยให3การพัฒนาเป7นไปตามความสําคัญ ติดตามประเมินผลได3ง�าย 
ในแต�ละลําดับ ๆ ไป๗๘ 
 ๗) การทํางานโดยการวางแผน ก็จะทําตามแผนท่ีเราวางไว3๗๙ 
 ๘) การวางแผนจะช�วยในการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนได3 เพราะเป7น
กระบวนการพัฒนาจากป.ญหาเดิมท่ีมีในชุมชน ให3มีกรอบและทิศทางการทํางานเป7นแนวทางเดียวกัน
ท่ีจะไปถึงเปMาหมายท่ีวางไว3๘๐ 
 ๙) การวางแผนจะช�วยพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนได3เพราะชุมชนจะได3รับ
แนวทางและกระบวนการ การทํางานอย�างเป7นระบบและดีข้ึนในการทํางาน๘๑ 
 ๑๐) โครงการทุกอย�างต3องมีการวางแผน ต3องให3ความสําคัญของการท�องเท่ียวชุมชน คือ 
การบริหารจัดการท่ีดี การมีส�วนร�วมของชาวบ3าน การจัดสรรผลประโยชน(ร�วมกันและการรักษา
สิ่งแวดล3อม สิ่งเหล�านี้ย�อมต3องมีการวางแผนท้ังสิ้น๘๒ 
 ๑๑) การวางแผนเป7นเรื่องท่ีสําคัญมากเรื่องหนึ่ง ช�วยให3เห็นภาพรวมของการทํางาน
สามารถแบ�งหน3าท่ีการทํางานได3อย�างชัดเจน ไม�เกิดการทํางานท่ีซํ้าซ3อนกัน สามารถแก3ป.ญหาได3ทันที
ซ่ึงจะทําให3การดําเนินการบรรลุถึงเปMาหมาย๘๓ 
 ๑๒) การวางแผนการท�องเท่ียวจะเป7นการปMองกันความผิดพลาดในการบริหารจัดการ 
การท�องเท่ียว โดยการกําหนดหรือการเตรียมความพร3อมในการรับนักท�องเท่ียวท่ีเข3ามาท�องเท่ียวใน
ชุมชน มีข้ันตอนการดําเนินงานในการต3อนรับนักท�องเท่ียวอย�างไรไม�ให3เกิดการทําลายล3างทรัพยากร

                                           
๗๖สัมภาษณ( นายสมาน สาส(นประดิษฐ(, ผู3จัดการท่ัวไป, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๗๗สัมภาษณ( นางมยุรี ศรีนาค, ประธานหมู�บ3านท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ(โฮมสเตย(ไทรน3อย อ. บางบาล จ. 

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๗๘สัมภาษณ( นายผดุงศิลป� สุวรรณพงษ(, ประธานกลุ�มหัตถกรรมอรัญญิก บ3านต3นโพธ์ิ อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  

๗๙สัมภาษณ( นางดาวเรือง ฤกษ(บุบผา, ประธานโฮมสเตย(คลองรางจระเข3, ๘ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๘๐สัมภาษณ( นายวรวรรธน( ธัญสิริพิสิฐ, ประธานชุมชนการท�องเท่ียวโดยชุมชนตําบลคลองจิก, ๘ 

กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๘๑สัมภาษณ( นางดารณี คุ3มภัยพาล, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลลาดชะโด อ.ผักไห� จ.พระนคร       

ศรีอยุธยา, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๒สัมภาษณ( นายชัยสงค( ชูฤทธ์ิ, อดีตผู3อํานวยการภูมิภาคภาคกลาง การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๒.  
๘๓สัมภาษณ( นางอรสา อาวุธคม, ผู3อํานวยการการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  



 

๑๖๒ 

ท่ีมีอยู� แผนหลักดําเนินการอย�างไรบ3าง แผนสํารองมีอะไรบ3างในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ(ฉุกเฉิน เช�น 
วางแผนใช3ไฟฟMาอย�างเหมาะสมมีหน�วยรักษาพยาบาลเบ้ืองต3นเป7นต3น๘๔ 
 ๑๓) การวางแผนจะช�วยในการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนแน�นอน 
เนื่องจากการวางแผนต3องมีรูปแบบในการท�องเท่ียวชุมชนนั้น เม่ือชุมชนมีรูปแบบแล3วจะทําให3
นักท�องเท่ียวต�าง ๆ เข3าใจและสามารถค3นหาข3อมูลต�าง ๆ ในการตัดสินใจท�องเท่ียวเป7นอย�างดีอันเป7น
การพัฒนาอย�างยั่งยืน๘๕ 
 ๑๔) การวางแผนต3องเกิดข้ึนก�อนกลยุทธ(ท่ีสามารถต�อยอดไปสู�การพัฒนาการท�องเท่ียว 
การวางแผนท่ีดีจะทําให3โครงการพัฒนาสําเร็จลุล�วงไปด3วยดี๘๖ 
 ๑๕) การวางแผนช�วยให3มีการพัฒนาอย�างเป7นระบบ ครอบคลุมทุกมิติและพัฒนาได3อย�าง
ท่ัวถึง๘๗ 
 ๑๖) การวางแผนจะช�วยให3การพัฒนาการท�องเท่ียวของชุมชนได3อย�างเป7นระบบและ
ต�อเนื่อง อีกท้ังทําให3เห็นทิศทางหรือเปMาหมายในการดําเนินการพัฒนาการท�องเท่ียวได3อย�างชัดเจน๘๘  
 สรุป การวางแผนช�วยในการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนหลายด3าน
ด3วยกันอาทิ การวางแผนช�วยทําให3มีทิศทางในการพัฒนา ทําคนในชุมชนมีเปMาหมายในการทํา
กิจกรรม ช�วยให3การดําเนินงานมีความแม�นยําและชัดเจน ทําให3การใช3งบประมาณได3อย�างคุ3มค�า ช�วย
ให3การพัฒนาเป7นไปตามความสําคัญ ติดตามประเมินผลได3ง�าย การวางแผนต3องให3ความสําคัญของ
การท�องเท่ียวชุมชน คือ การบริหารจัดการท่ีดี การมีส�วนร�วมของชาวบ3าน การจัดสรรผลประโยชน(
ร�วมกันและการรักษาสิ่งแวดล3อม และการวางแผนการท�องเท่ียวควรมีแผนหลักดําเนินการอย�างไร 
แผนสํารองมีอะไรบ3าง และสามารถเขียนเป7นแผนภาพได3ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
๘๔สัมภาษณ( ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( ฝOายวิชาการ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๘๕สัมภาษณ( ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร( คณะสังคมศาสตร(, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  

๘๖สัมภาษณ( พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองเจ3าคณะจังหวัดนนทบุรี รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( 
ฝOายบริหาร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๘๗สัมภาษณ( พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๘๘สัมภาษณ( ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( คณะสังคมศาสตร( 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒. 



 

๑๖๓ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔.๑๒ การวางแผนจากการสัมภาษณ(เชิงลึก 

 
 การปฏิบัติตามแผน  
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ(คือ “การปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว3เพ่ือช�วยในการพัฒนาการจัดการ
ท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน” จากการสัมภาษณ(ผู3ให3ข3อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการศึกษา
ท่ีน�าสนใจดังต�อไปนี้ 
 ๑) การปฏิบัติตามแผนจะส�งผลดีต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนได3
เพราะจะทําให3บรรลุวัตถุประสงค( ตามเปMาหมายและง�ายต�อการนําข3อมูลไปวางแผนพัฒนาต�อ๘๙ 
 ๒) การปฏิบัติตามแผนจะส�งผลดีต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน
เพราะหากมีการวางแผนท่ีดีแล3ว แต�ไม�มีการปฏิบัติงานตามแผนย�อมไม�ก�อให3เกิดผลงานท่ีจะทําให3เกิด
การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน๙๐ 
 ๓) การปฏิบัติตามแผนทําให3การพัฒนาไม�ตกหล�นด3านใดด3านหนึ่งไป หากไม�มีแผนการท่ีดี 
การพัฒนาจะยากลําบาก สับสนและไม�สมบูรณ(๙๑ 
 ๔) การปฏิบัติตามแผนนั้นข้ึนอยู�กับแผนงานท่ีวางไว3ว�าสามารถนําของโครงการนั้นให3
เป7นไปตามเปMาหมายได3หรือไม� เข3ากับชุมชนนั้น ๆ ได3ดีแค�ไหน ซ่ึงก็ข้ึนอยู�กับสภาพแวดล3อมของแต�ละ
ชุมชนด3วย๙๒ 
 ๕) เม่ือมีการวางแผนท่ีดี จึงต3องมีการปฏิบัติตามแผน ปฏิบัติแล3วก็ต3องติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล แล3วจึงพัฒนาปรับปรุงให3บรรลุไปตามแผนต�อไป๙๓ 

                                           
๘๙สัมภาษณ( นายรัตนโชติ ศรีคงเมือง, Project Manager, ๑๐ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒.  
๙๐สัมภาษณ( นายจารุเชฏฐ( เรืองสุวรรณ, ผู3อํานวยการกองวางแผนสินค3าการท�องเท่ียว การท�องเท่ียว

แห�งประเทศไทย, ๑๑ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๙๑สัมภาษณ( นายกิตติคุณ อัศวินทรางกูร, Visual Designer Agoda services /Blogger, ๓๐ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๒สัมภาษณ( นายสมาน สาส(นประดิษฐ(, ผู3จัดการท่ัวไป, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๙๓สัมภาษณ( นางมยุรี ศรีนาค, ประธานหมู�บ3านท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ(โฮมสเตย(ไทรน3อย อ. บางบาล จ. 

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  

การวางแผน 

๑) วางแผนพัฒนาแบบระยะสั้น กลาง ยาว โดยคนในชุมชนมี
ส�วนร�วม 

๒) วางแผนการจัดสรร การใช3งบประมาณให3เกิดความคุ3มค�า 
 
๓) พัฒนาไปตามแผน และสามารถติดตามประเมินผลได3ง�าย 
 
๔) วางแผนด3านการบริหารจัดการท่ีดี การมีส�วนร�วมของชาวบ3าน 
การจัดสรรผลประโยชน( และการรักษาสิ่งแวดล3อม 

๕) การวางแผนการท�องเท่ียวมีแผนหลักและแผนสํารอง  



 

๑๖๔ 

 ๖) การปฏิบัติตามแผนดีแน�นอน เพราะมีแผนแล3วไม�ปฏิบัติก็จะทําให3การทํางานไม�เป7นไป
อย�างต�อเนื่อง ตามลําดับงาน๙๔ 
 ๗) การปฏิบัติตามแผนส�งผลดีแน� เพราะถ3าจัดการตามแผนจะส�งผลให3การปฏิบัติชัดเจน
ตามแผน๙๕ 
 ๘) การปฏิบัติตามแผนเป7นผลดี ท่ีทําให3คนในชุมชนได3รับรู3 และช�วยกันพัฒนาให3สําเร็จ
เป7นไปตามเปMาหมาย๙๖ 
 ๙) การปฏิบัติตามแผนจะช�วยส�งผลดีกับการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนได3
ยิ่งข้ึน เพราะทุกคนจะได3ทราบกระบวนการทํางาน ซ่ึงจะได3ถือปฏิบัติเป7นแนวทางเดียวกัน ทําให3ไม�
เกิดการขัดแย3ง๙๗ 
 ๑๐) การปฏิบัติตามแผนย�อมส�งผลดี แต�อย�าลืมว�าแผนนี้จะมีการระดมความคิดของ
ชาวบ3าน มีการออกความคิดเห็น มีการเข3ามีส�วนร�วม ร�วมกันจัดทําแผนและเป7นแนวทางร�วมกันของ
ชุมชน๙๘ 
 ๑๑) การปฏิบัติตามแผนส�งผลดี ท้ังนี่จะต3องเป7นแผนท่ีดีท่ีได3รับการยอมรับจาก
กระบวนการท่ีเก่ียวข3องต�าง ๆ และควรเป7นแผนท่ีมีความยืดหยุ�นสามารถปรับเปลี่ยนได3๙๙ 
 ๑๒) การปฏิบัติตามแผนการจัดการการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในแผนแต�ละแผนงาน
ท่ีวางไว3จะต3องสอดคล3องกับความยั่งยืนของการท�องเท่ียวถ3าทุกฝOายปฏิบัติตามก็จะส�งผลให3บรรลุ
วัตถุประสงค(ในการท�องเท่ียวท่ีเกิดความยั่งยืน๑๐๐ 
 ๑๓) การปฏิบัติตามแผนจะส�งผลดีต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน
แน�นอน ถ3าหากแผนนั้นเกิดข้ึนมาจากความร�วมมือของคนในชุมชน ปราชญ(ชาวบ3าน ผู3ประกอบการ 
ภาครัฐ เอกชนได3ร�วมกันออกแบบข้ึนเอง๑๐๑ 
 

                                           
 ๙๔สัมภาษณ( นายผดุงศิลป� สุวรรณพงษ(, ประธานกลุ�มหัตถกรรมอรัญญิก บ3านต3นโพธ์ิ อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  

๙๕สัมภาษณ( นางดาวเรือง ฤกษ(บุบผา, ประธานโฮมสเตย(คลองรางจระเข3, ๘ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๙๖สัมภาษณ( นายวรวรรธน( ธัญสิริพิสิฐ, ประธานชุมชนการท�องเท่ียวโดยชุมชนตําบลคลองจิก, ๘ 

กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๙๗สัมภาษณ( นางดารณี คุ3มภัยพาล, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลลาดชะโด อ.ผักไห� จ.พระนคร       

ศรีอยุธยา, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒.  
๙๘สัมภาษณ( นายชัยสงค( ชูฤทธ์ิ, อดีตผู3อํานวยการภูมิภาคภาคกลาง การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๒.  
๙๙สัมภาษณ( นางอรสา อาวุธคม, ผู3อํานวยการการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  
๑๐๐สัมภาษณ( ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( ฝOายวิชาการ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๑๐๑สัมภาษณ( ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร( คณะสังคมศาสตร(, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  



 

๑๖๕ 

 ๑๔) การปฏิบัติตามแผนจะส�งผลดีต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน
แน�นอน เพราะถ3ามีการวางแผนกลยุทธ(ท่ีดีก็จะนําไปสู�การปฏิบัติท่ีดีตามไปด3วย๑๐๒ 
 ๑๕) การปฏิบัติตามแผนจะช�วยให3เกิดการพัฒนาได3อย�างเป7นรูปธรรม๑๐๓  
 ๑๖) หากมีการวางแผนดี ก็ควรมีการปฏิบัติตามแผนนั้นด3วย ซ่ึงจะทําให3เกิดการพัฒนา
อย�างเป7นระบบ สําเร็จตามเปMาหมาย๑๐๔  
 สรุป การปฏิบัติตามแผนช�วยในการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนหลาย
ด3านด3วยกันอาทิ ทําให3บรรลุวัตถุประสงค( ตามเปMาหมายและง�ายต�อการนําข3อมูลไปวางแผนพัฒนาต�อ 
ทําให3การพัฒนาไม�ตกหล�นด3านใดด3านหนึ่งไป เม่ือมีการปฏิบัติแล3วก็ต3องติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงให3บรรลุไปตามแผน ทําให3คนในชุมชนได3รับรู3 ถือปฏิบัติเป7นแนวทาง
เดียวกัน ทําให3ไม�เกิดการขัดแย3ง และควรปฏิบัติตามแผนท่ีมาจากความร�วมมือของคนในชุมชน 
ปราชญ(ชาวบ3าน ผู3ประกอบการ ภาครัฐ เอกชนร�วมกันออกแบบ และสามารถเขียนเป7นแผนภาพได3
ดังนี้ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๓ การปฏิบัติตามแผนจากการสัมภาษณ(เชิงลึก 
 
 การตรวจสอบ  
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ(คือ “การทําการตรวจสอบเพ่ือช�วยให3เกิดการพัฒนาการจัดการ
ท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน” จากการสัมภาษณ(ผู3ให3ข3อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการศึกษา
ท่ีน�าสนใจดังต�อไปนี้  

                                           
๑๐๒สัมภาษณ( พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองเจ3าคณะจังหวัดนนทบุรี รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( 

ฝOายบริหาร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๓สัมภาษณ( พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๑๐๔สัมภาษณ( ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( คณะสังคมศาสตร( 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒. 

การปฏิบัติ
ตามแผน 

๑) ทําให3บรรลุตามวัตถุประสงค( ตามเปMาหมายเพ่ือให3ง�ายต�อการ
นําข3อมูลไปวางแผนพัฒนาต�อ  

๒) มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงให3
บรรลุไปตามแผน 
 

๔) ทําให3คนในชุมชนได3รับรู3 ถือปฏิบัติเป7นแนวทางเดียวกัน ลด
การขัดแย3ง 

๓) ปฏิบัติตามแผนท่ีมาจากความร�วมมือของคนในชุมชน ปราชญ(
ชาวบ3าน ผู3ประกอบการ ภาครัฐ เอกชนร�วมกันออกแบบ 



 

๑๖๖ 

 ๑) การตรวจสอบจะส�งผลดีต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชน ทําให3สามารถชี้แจง
ข3อบกพร�องและทําข3อมูลไว3ในการวางแผนพัฒนาต�อ๑๐๕ 
 ๒) การตรวจสอบสําคัญเนื่องจาการคอรัปชั่นนั้นมีอยู�ทุกภาคส�วน ทุกหน�วยย�อยใน
ประเทศไทย หากมีการตรวจสอบลงโทษจริงจังจะแก3ไขได3๑๐๖ 
 ๓) การตรวจสอบควรมีการตรวจสอบเป7นอย�างยิ่ง โดยการแบ�งการตรวจสอบเป7นระยะๆ 
เช�น ช�วง ๓ เดือนแรกตรวจทุกเดือน จากนั้น ๓ เดือนครั้งภายในปCแรก๑๐๗ 
 ๔) เป7นเรื่องสําคัญถ3าวางแผนแล3ว ปฏิบัติแล3วไม�มีการตรวจสอบจะรู3ได3อย�างไรว�างานท่ีทํา
นั้นประสบผลสําเร็จ มีผลดีหรือท่ีออกมาไม�เป7นไปตามแผน๑๐๘ 
 ๕) การตรวจสอบนั้นดีแน�นอน จะได3รู3ว�าเรายังบกพร�องอะไรบ3าง ส�วนไหนน3อยไป ส�วน
ไหนมากไป จะได3แก3ไขได3ทันกาล๑๐๙ 
 ๖) การตรวจสอบการบริหารจัดการโดยเฉพาะงบประมาณแผ�นดิน อันนี้จะทําการ
ท�องเท่ียวนั้นพัฒนาได3อย�างยั่งยืน๑๑๐ 
 ๗) การตรวจสอบเป7นผลดี ทําให3เรารู3ว�ามีข3อบกพร�อง จุดเด�น จุดด3อย ท่ีจะจัดการ
ท�องเท่ียวในชุมชนของเราอย�างไรจะได3 แก3ไขถูกจุด ไม�ให3หลงทาง ประหยัดงบประมาณ เวลา และไป
ถึงเปMาหมายได3เร็ว๑๑๑ 
 ๘) การตรวจสอบย�อมทําให3เกิดผลดี เพราะชุมชนจะได3รู3ว�าการจัดการท�องเท่ียวต3อง
ปรับปรุงอะไร และจะเติมเต็มส�วนไหน๑๑๒ 
 ๙) ตรวจสอบในภาพรวม ให3ชาวบ3านจัดการตกลงกันเอง ตรวจสอบทําได3หลายประเด็น 
ประเด็นท่ีสําคัญควรให3ผู3นําชุมชน ตรวจสอบ คือ เรื่องการบริหารจัดการด3านบัญชีรายรับ รายจ�าย 
และการตรวจสอบด3านสิ่งแวดล3อมของชุมชน๑๑๓ 

                                           
๑๐๕สัมภาษณ( นายรัตนโชติ ศรีคงเมือง, Project Manager, ๑๐ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒.  
๑๐๖สัมภาษณ( นายกิตติคุณ อัศวินทรางกูร, Visual Designer Agoda services /Blogger, ๓๐ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐๗สัมภาษณ( นายสมาน สาส(นประดิษฐ(, ผู3จัดการท่ัวไป, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๐๘สัมภาษณ( นางมยุรี ศรีนาค, ประธานหมู�บ3านท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ(โฮมสเตย(ไทรน3อย อ. บางบาล จ. 

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๐๙สัมภาษณ( นายผดุงศิลป� สุวรรณพงษ(, ประธานกลุ�มหัตถกรรมอรัญญิก บ3านต3นโพธ์ิ อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  

๑๑๐สัมภาษณ( นางดาวเรือง ฤกษ(บุบผา, ประธานโฮมสเตย(คลองรางจระเข3, ๘ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๑๑๑สัมภาษณ( นายวรวรรธน( ธัญสิริพิสิฐ, ประธานชุมชนการท�องเท่ียวโดยชุมชนตําบลคลองจิก, ๘ 

กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๑๑๒สัมภาษณ( นางดารณี คุ3มภัยพาล, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลลาดชะโด อ.ผักไห� จ.พระนคร       

ศรีอยุธยา, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๑๓สัมภาษณ( นายชัยสงค( ชูฤทธ์ิ, อดีตผู3อํานวยการภูมิภาคภาคกลาง การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 

๙ มีนาคม ๒๕๖๒.  



 

๑๖๗ 

 ๑๐) การตรวจสอบส�งผลดี เนื่องจากการตรวจสอบจะทําให3ทราบว�าการดําเนินงานเป7นไป
ตามวัตถุท่ีวางไว3หรือไม� และหากพบป.ญหาข3อขัดแย3งใดก็สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได3เพ่ือจะ
ทํางานได3ดีข้ึน๑๑๔ 
 ๑๑) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว�าเป7นไปตามแผนการท่ีวางไว3หรือไม� หากไม�เป7นไป
ตามแผนจะได3วิเคราะห(ว�าเกิดจากป.ญหาและอุปสรรคใด จะได3ร�วมกันดําเนินการแก3ไขได3ทันท�วงที๑๑๕ 
 ๑๒) การตรวจสอบจะส�งผลดีต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนนั้น 
หมายถึงจะช�วยให3คนในชุมชนได3รับทราบถึงจุดหมายในการจัดการการท�องเท่ียวแล3ว ทําให3มีทิศทาง
ของการปรับปรุงด3วย๑๑๖ 
 ๑๓) การวางแผน การปฏิบัติตามแผนต3องตามด3วยการประเมินผล ดังนั้นการประเมินผล
จึงมีความจําเป7นมาก๑๑๗ 
 ๑๔) ในการพัฒนาต3องใช3ระยะเวลาดังนั้นการตรวจสอบจะช�วยให3เกิดการปรับแผน และ
พัฒนาแผนให3ทันสมัยเหมาะสมยิ่งข้ึน๑๑๘ 
 ๑๕) การตรวจสอบมีผลดีในการท่ีจะได3เห็นพัฒนาการของการทํางาน การประเมินผลจะ
ทําให3เห็นข3อดี ข3อเสีย โอกาส และอุปสรรค ของการทําเนินงานซ่ึงจะนําไปสู�การพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 
ด3วยการให3ชุมชนมีส�วนร�วมต้ังแต�การวางแผน การปฏิบัติตามแผนนั้น ๆ๑๑๙ 
 ๑๖) การตรวจสอบจะส�งผลดีต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน เพราะ
การทํางานไประยะหนึ่ง ควรมีการตรวจสอบผลการทํางานตรงตามแผนหรือไม� หากการทํางานตรง
ตามแผนแล3วแต�ไม�ก�อให3เกิดผลงานท่ีดีก็ต3องมีการปรับปรุงแผน๑๒๐ 
 สรุป การตรวจสอบช�วยในการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนหลายด3าน
ด3วยกันอาทิ ทําให3สามารถชี้แจงข3อบกพร�องและทําข3อมูลไว3ในการวางแผนพัฒนาต�อ การตรวจสอบ
จะช�วยปMองปรามการคอรัปชั่นในหน�วยงานนั้น ๆ ได3 ทําให3รู3เก่ียวกับข3อบกพร�อง จุดเด�น อุปสรรค 
และโอกาสท่ีจะจัดการท�องเท่ียวในชุมชน ช�วยให3คนในชุมชนได3รับทราบถึงจุดมุ�งหมายในการจัดการ
การท�องเท่ียวและมีทิศทางของการปรับปรุง และควรตรวจสอบเรื่องการบริหารจัดการด3านบัญชี
รายรับ รายจ�าย และการตรวจสอบด3านสิ่งแวดล3อมของชุมชน และสามารถเขียนเป7นแผนภาพได3ดังนี้ 

                                           
๑๑๔สัมภาษณ( นางอรสา อาวุธคม, ผู3อํานวยการการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  
๑๑๕สัมภาษณ( ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( ฝOายวิชาการ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๑๑๖สัมภาษณ( ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร( คณะสังคมศาสตร(, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  

๑๑๗สัมภาษณ( พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองเจ3าคณะจังหวัดนนทบุรี รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( 
ฝOายบริหาร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๑๑๘สัมภาษณ( พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๑๑๙สัมภาษณ( ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( คณะสังคมศาสตร( 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๑๒๐สัมภาษณ( นายจารุเชฏฐ( เรืองสุวรรณ, ผู3อํานวยการกองวางแผนสินค3าการท�องเท่ียว การท�องเท่ียว
แห�งประเทศไทย, ๑๑ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 



 

๑๖๘ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔.๑๔ การตรวจสอบจากการสัมภาษณ(เชิงลึก 

 
 การแก�ไขปรับปรุง 
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ(คือ “การแก3ไขปรับปรุงเพ่ือช�วยให3การพัฒนาการจัดการท�องเท่ียว
ชุมชนอย�างยั่งยืน” จากการสัมภาษณ(ผู3ให3ข3อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการศึกษาท่ีน�าสนใจ
ดังต�อไปนี้  
 ๑) การแก3ไขปรับปรุงจะส�งผลต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนเพราะจะทําให3
แผนงานดีข้ึนกว�าเดิม๑๒๑ 
 ๒) การแก3ไขปรับปรุงจะส�งผลต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน เพราะ
การทํางานก�อให3เกิดการเรียนรู3ของคนในชุมชน เม่ือเกิดการเรียนรู3แล3ว ก็นํามาแก3ไขปรับปรุงแผนการ
ทํางานให3ดีข้ึนไป๑๒๒ 
 ๓) การแก3ไขปรับปรุงจะส�งผลให3ชุมชนท่ีถูกแก3ไข ปรับปรุงพัฒนานั้น น�าเท่ียวมากข้ึน๑๒๓ 
 ๔) เม่ือมีการตรวจสอบประเมินผลแล3วก็ต3องรู3ว�า ผลท่ีออกมาไม�ได3เป7นไปตามแผนเพราะ
อะไร ก็ต3องสรุปเพ่ือการแก3ไข ปรับปรุง เพ่ือให3เกิดพัฒนาให3มีผลดีและประสบความสําเร็จต�อไปได3๑๒๔ 
 ๕) การแก3ไขปรับปรุงนั้นดีแน�นอน ทําให3ข3อบกพร�องต�าง ๆ ไดรับการปรับปรุง ถ3าเป7น
เรื่องใหม�ก็นําเสนอหน�วยงานท่ีเก่ียวข3องให3ช�วยเหลือ๑๒๕ 

                                           
๑๒๑สัมภาษณ( นายรัตนโชติ ศรีคงเมือง, Project Manager, ๑๐ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๑๒๒สัมภาษณ( นายจารุเชฏฐ( เรืองสุวรรณ, ผู3อํานวยการกองวางแผนสินค3าการท�องเท่ียว การท�องเท่ียว

แห�งประเทศไทย, ๑๑ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๑๒๓สัมภาษณ( นายกิตติคุณ อัศวินทรางกูร, Visual Designer Agoda services /Blogger, ๓๐ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๒๔สัมภาษณ( นางมยุรี ศรีนาค, ประธานหมู�บ3านท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ(โฮมสเตย(ไทรน3อย อ. บางบาล จ. 

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๒๕สัมภาษณ( นายผดุงศิลป� สุวรรณพงษ(, ประธานกลุ�มหัตถกรรมอรัญญิก บ3านต3นโพธ์ิ อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  

การตรวจสอบ 

๑) ตรวจสอบระดับนโยบาย ว�าเป7นไปตามนโยบาย/แผนงานท่ี
ชุนชนร�วมกันวางแผนไว3หรือไม� 

๒) ตรวจสอบเป7นระยะๆ เช�น ช�วง ๓ เดือนแรกตรวจทุกเดือน 
จากนั้น ๓ เดือนครั้งภายในปCแรก  

๓) ตรวจสอบโดยการศึกษาวิจัยจุดอ�อน จุดแข็ง อุปสรรค และ
โอกาสของการจัดการท�องเท่ียวในชุมชน 
 
๔) ตรวจสอบเรื่องการบริหารจัดการด3านบัญชีรายรับ รายจ�าย 
และการตรวจสอบด3านสิ่งแวดล3อมของชุมชน 



 

๑๖๙ 

 ๖) การแก3ไขปรับปรุงจะต3องส�งผลดีต�อการพัฒนาแน�นอน๑๒๖ 
 ๗) การแก3ไขปรับปรุงส�งผลต�อการพัฒนา ทําให3การพัฒนาไปถึงเปMาหมายท่ีต้ังไว3อย�าง
รวดเร็ว แก3ไขจุดบกพร�องได3อย�างรวดเร็ว ประหยัดงบประมาณ เวลา และทําให3นักท�องเท่ียวได3รับ
ความรู3สึกท่ีดี สะดวก สบาย ปลอดภัย๑๒๗ 
 ๘) การแก3ไขปรับปรุงย�อมดีส�งผลดีแน�นอน เราจะได3แก3ไขข3อบกพร�องท่ีเราไม�รู3๑๒๘ 
 ๙) ทุกอย�างต3องมีการแก3ไข ปรับปรุง มีการทดลองงาน แต�ต3องมาจากชาวบ3าน ผู3นํา
ชุมชนจะมีบทบาทในเรื่องนี้ ควรมีการปรับปรุงการบริหารกันด3วยเหตุผล๑๒๙ 
 ๑๐) การแก3ไขปรับปรุงจะส�งผลดีต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน 
เนื่องจากเป7นการแก3ไขป.ญหาและ เป7นการปMองกันไม�ให3ป.ญหาเกิดข้ึนได3ในอนาคต๑๓๐ 
 ๑๑) การแก3ไขป.ญหาและอุปสรรคท่ีมีผลกระทบต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชน
อย�างยั่งยืนนั้น ต3องมีการประสานการจัดการร�วมกันเพ่ือลดผลกระทบต�อระบบนิเวศของชุมชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน อีกท้ังปMองกันป.ญหาเรื่องผลประโยชน(และ
ความขัดแย3งด3วยการประสานความต3องการและกําหนดแผนงานทางเศรษฐกิจความยั่งยืนของการ
ดํารงอยู�และการอนุรักษ(สิ่งแวดล3อมและวัฒนธรรมท3องถ่ิน๑๓๑ 
 ๑๒) การแก3ไขปรับปรุงส�งผลต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนมาก 
หากได3รับความร�วมมือจากทุกหน�วยงานท่ีเก่ียวข3องในชุมชน๑๓๒ 
 ๑๓) ปรับปรุงสิ่งท่ีเป7นจุดอ�อนของโครงการและนํากลับไปวางแผนพัฒนาใหม�๑๓๓ 
 ๑๔) ต�อเนื่องจากการตรวจสอบ เม่ือมีการตรวจสอบก็ต3องมีการนํากลับไปปรับปรุงแก3ไข
ให3เป7นไปตามผลการตรวจสอบนั้น๑๓๔ 

                                           
๑๒๖สัมภาษณ( นางดาวเรือง ฤกษ(บุบผา, ประธานโฮมสเตย(คลองรางจระเข3, ๘ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๑๒๗สัมภาษณ( นายวรวรรธน( ธัญสิริพิสิฐ, ประธานชุมชนการท�องเท่ียวโดยชุมชนตําบลคลองจิก, ๘ 

กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๑๒๘สัมภาษณ( นางดารณี คุ3มภัยพาล, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลลาดชะโด อ.ผักไห� จ.พระนคร       

ศรีอยุธยา, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๒๙สัมภาษณ( นายชัยสงค( ชูฤทธ์ิ, อดีตผู3อํานวยการภูมิภาคภาคกลาง การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 

๙ มีนาคม ๒๕๖๒.  
๑๓๐สัมภาษณ( นางอรสา อาวุธคม, ผู3อํานวยการการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  
๑๓๑สัมภาษณ( ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( ฝOายวิชาการ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๑๓๒สัมภาษณ( ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร( คณะสังคมศาสตร(, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  

๑๓๓สัมภาษณ( พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองเจ3าคณะจังหวัดนนทบุรี รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( 
ฝOายบริหาร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๑๓๔สัมภาษณ( พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  



 

๑๗๐ 

 ๑๕) การแก3ไขปรับปรุงให3ดีข้ึนก็ย�อมมีผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวชุมชนได3อย�างยั่งยืน 
การพัฒนาจําเป7นท่ีจะต3องมีการแก3ไขปรับปรุงให3ดีข้ึน ทําเป7นระยะ ๆ ต�อเนื่อง หลายระบบจนเกิด
ความสมดุลในการหาวิธีการพัฒนาการท�องเท่ียวให3กับชุมชนท่ีเหมาะสมกับบริบททางสังคม๑๓๕ 
 ๑๖) หากมีข3อบกพร�องหรือไม�สามารถทําตามแผนงานท่ีวางไว3ก็ควรจะมีการปรับปรุงให3ดี
ข้ึนหรือเป7นไปในแนวทางท่ีดีข้ึน๑๓๖ 
 สรุป การแก3ไขปรับปรุงช�วยในการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนหลายด3าน
ด3วยกันอาทิ ก�อให3เกิดการเรียนรู3ในชุมชน เม่ือเกิดการเรียนรู3ก็นํามาแก3ไขปรับปรุงแผนการทํางานให3ดี
ข้ึน  การแก3ไข ปรับปรุง เพ่ือให3เกิดพัฒนาให3มีผลดีและประสบความสําเร็จต�อไป ทําให3การพัฒนาถึง
เปMาหมายได3อย�างรวดเร็ว แก3ไขจุดบกพร�องได3 ประหยัดงบประมาณ เวลา ทําให3นักท�องเท่ียวได3รับ
ความรู3สึกท่ีดี สะดวก สบาย ปลอดภัย และการปรับปรุงสามารถกําหนดเป7นการอนุรักษ(สิ่งแวดล3อม
และวัฒนธรรมท3องถ่ินต�อไป และสามารถเขียนเป7นแผนภาพได3ดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๕ การแก3ไขปรับปรุงจากการสัมภาษณ(เชิงลึก 
  
 ความชัดเจนของเจ�าภาพ  
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ(คือ “การมีเจ3าภาพท่ีชัดเจนเพ่ือช�วยให3เกิดการพัฒนาการจัดการ
ท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน” จากการสัมภาษณ(ผู3ให3ข3อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการศึกษา
ท่ีน�าสนใจดังต�อไปนี้   
 ๑) การมีเจ3าภาพท่ีชัดเจนของการท�องเท่ียวส�งผลดี เนื่องจากจะทําให3มีผู3นําในการกําหนด
กิจกรรมต�าง ๆ๑๓๗ 

                                           
 ๑๓๕สัมภาษณ( ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( คณะสังคมศาสตร( 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๑๓๖สัมภาษณ(  นายสมาน สาส(นประดิษฐ(, ผู3จัดการท่ัวไป, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๓๗สัมภาษณ( นายรัตนโชติ ศรีคงเมือง, Project Manager, ๑๐ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒.  

การแก3ไข
ปรับปรุง 

๑) นําผลกระทบท่ีได3จากการตรวจสอบมาจัดทําเป7นองค(ความรู3
เพ่ือใช3แก3ไขปรับปรุงแผนการทํางานให3ดีข้ึน   

๒) การแก3ไขปรับปรุง โดยกําหนดเป7นวาระเร�งด�วน ระยะกลาง 
และระยะยาว  

๓) ประชุมผู3มีส�วนได3ส�วนเสียให3ร�วมกันแก3ไขจุดบกพร�อง เพ่ือ
ประหยัดงบประมาณ และเวลา  

๔) การปรับปรุงสามารถกําหนดเป7นการอนุรักษ(สิ่งแวดล3อมและ
วัฒนธรรมท3องถ่ินต�อไป 



 

๑๗๑ 

 ๒) การมีเจ3าภาพท่ีชัดเจนของการท�องเท่ียวส�งผลดีต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียว
ชุมชนอย�างยั่งยืน เพราะมีหน�วยงานและผู3รับผิชอบในการทํางาน ทําให3มีโอกาสในการพัฒนา การ
รักษาวิถีชุมชน รวมท้ังการสร3างสรรค(กิจกรรมการท�องเท่ียวในชุมชน๑๓๘ 
 ๓) การมีเจ3าภาพท่ีชัดเจนของการท�องเท่ียวส�งผลดีต�อการท�องเท่ียวอย�างชัดเจน การมี
เจ3าภาพหรือผู3นําในการพัฒนานั้นจะทําให3มีทิศทางการดําเนินการ อย�างเช�น ในประเทศญ่ีปุOน จะมี
การจัดสรรงบจากการท�องเท่ียวลงมาตามหมู�บ3าน เมืองต�าง ๆ ในการพัฒนา๑๓๙ 
 ๔) การมีเจ3าภาพท่ีชัดเจนของการท�องเท่ียวนั้นมีผลดีแน�นอนคือ มีจุดศูนย(กลางในการ
จัดการสิ่งต�าง ๆ ได3อย�างถูกต3อง รวดเร็ว๑๔๐ 
 ๕) การมีเจ3าภาพในการดําเนินกิจกรรมท�องเท่ียวอย�างชัดเจนมีผลดีเป7นอย�างยิ่ง เพราะจะ
ทําให3ชุมชนจะได3รู3ถึงเปMาหมายท่ีชัดเจน สามารถปฏิบัติกิจกรรมอย�างต�อเนื่องและตรงเปMาหมาย 
ประสานงานถูกต3อง๑๔๑ 
 ๖) การมีเจ3าภาพในการดําเนินกิจกรรมท�องเท่ียวอย�างชัดเจนนั้นมีผลดีแน�นอน เพราะการ
มีเจ3าภาพท่ีชัดเจนย�อมทําให3รู3ว�าใครจะเป7นผู3รับผิดชอบ ใครมีบทบาทอย�างไร ชุมชนจะอบอุ�น๑๔๒ 
 ๗) การมีเจ3าภาพในการดําเนินกิจกรรมท�องเท่ียวอย�างชัดเจนนั้นคิดว�ามีผลดีต�อการ
พัฒนา เพราะจะทําให3รู3ว�าใครท่ีควรเข3ามามีบทบาทในการพัฒนาท�องเท่ียวชุมชน ป.จจุบันมีกรม
ท�องเท่ียวและการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยรับผิดชอบอยู�๑๔๓ 
 ๘) การมีเจ3าภาพท่ีชัดเจน ส�งผลดีต�อการท�องเท่ียวและการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียว
ชุมชนอย�างยั่งยืนแน�นอน เพราะมีหลายหน�วยงานขณะนี้ทําเรื่องท�องเท่ียวกันมากท้ังท่ีมีหน3าท่ีโดยตรง
แลไม�มีหน3าท่ี ทําให3เกิดความสับสนท้ังกลุ�มชุมชน ผู3ประกอบการ นักท�องเท่ียว๑๔๔ 
 ๙) การมีเจ3าภาพท่ีชัดเจนของการท�องเท่ียวจะเป7นการส�งผลดีต�อการท�องเท่ียว เพราะจะ
มีผู3ติดตามและให3คําแนะนําต�อการดําเนินการในทุก ๆ ด3าน๑๔๕ 
 ๑๐) การมีเจ3าภาพท่ีชัดเจนอาจส�งผลดีในระดับหนึ่ง ท้ังนี้ สิ่งสําคัญท่ีสุดของการท�องเท่ียว
ชุมชน คือ คนในชุมชนท่ีจะต3องมีจุดยืน มีความเข3าใจในเรื่องการท�องเท่ียวชุมชน การมีส�วนร�วมของ

                                           
๑๓๘สัมภาษณ( นายจารุเชฏฐ( เรืองสุวรรณ, ผู3อํานวยการกองวางแผนสินค3าการท�องเท่ียว การท�องเท่ียว

แห�งประเทศไทย, ๑๑ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๑๓๙สัมภาษณ( นายกิตติคุณ อัศวินทรางกูร, Visual Designer Agoda services /Blogger, ๓๐ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔๐สัมภาษณ( นายสมาน สาส(นประดิษฐ(, ผู3จัดการท่ัวไป, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๔๑สัมภาษณ( นางมยุรี ศรีนาค, ประธานหมู�บ3านท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ(โฮมสเตย(ไทรน3อย อ. บางบาล จ. 

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๔๒สัมภาษณ( นายผดุงศิลป� สุวรรณพงษ(, ประธานกลุ�มหัตถกรรมอรัญญิก บ3านต3นโพธ์ิ อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  

๑๔๓สัมภาษณ( นางดาวเรือง ฤกษ(บุบผา, ประธานโฮมสเตย(คลองรางจระเข3, ๘ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๑๔๔สัมภาษณ( นายวรวรรธน( ธัญสิริพิสิฐ, ประธานชุมชนการท�องเท่ียวโดยชุมชนตําบลคลองจิก, ๘ 

กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๑๔๕สัมภาษณ( นางดารณี คุ3มภัยพาล, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลลาดชะโด อ.ผักไห� จ.พระนคร       

ศรีอยุธยา, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒.  



 

๑๗๒ 

คนในชุมชนต3องได3รับการส�งเสริมสนับสนุนจากหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือมาร�วมสร3างจุดแข็ง
ของการท�องเท่ียวจะต3องมีการบริหารจัดการโดยชุมชน ซ่ึงจะทําให3การท�องเท่ียวโดยชุมชนเป7นไป
อย�างสมดุลและยั่งยืน๑๔๖ 
 ๑๑) การกําหนด “เจ3าภาพ” ท่ีชัดเจนนั้นต3องหมายถึง การท่ีทุกภาคส�วนท่ีมีส�วน
เก่ียวข3องเข3ามามีบทบาท ภารกิจ หน3าท่ีและกําหนดผู3รับผิดชอบท่ีชัดเจน เพ่ือนําไปสู�การปฏิบัติ ใน
การกําหนดมาตรฐานด3านคุณภาพการบริการและรูปแบบท่ีเหมาะสม อีกท้ังการสร3างความรู3ความ
เข3าใจของท้ังผู3บริการและผู3รับบริการไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือการพัฒนาการท�องเท่ียวของชุมชนให3
เกิดความยั่งยืนนั่นเอง๑๔๗ 
 ๑๒) การมีเจ3าภาพท่ีชัดเจนส�งผลต�อการพัฒนา การจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน
มากท่ีสุด โดยเฉพาะเจ3าภาพท่ีมีความเป7นปราชญ(ในพ้ืนท่ีท�องเท่ียวนั้น และร�วมกับภาครัฐ เอกชน ใน
การช�วยเหลือด3านเงินทุนสนับสนุนด3วย๑๔๘ 
 ๑๓) การมีเจ3าภาพท่ีชัดเจนส�งผลต�อการพัฒนาเพราะจะทําให3รู3ว�าใครเป7นผู3รับผิดชอบแต�
โครงการ๑๔๙ 
 ๑๔) การมีเจ3าภาพทางการท�องเท่ียวท่ีชัดเจนแสดงให3เห็นถึงการมีผู3รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการและการพัฒนาการท�องเท่ียวในชุมชนนั้น ๆ ก�อให3เกิดการพัฒนาชุมชนในด3านการ
ท�องเท่ียวได3อย�างเป7นรูปธรรม๑๕๐ 
 ๑๕) การมีเจ3าภาพทางการท�องเท่ียวท่ีชัดเจนทําให3มีการพัฒนาได3อย�างต�อเนื่อง และมี
ความรับผิดชอบต�องานนั้น ๆ๑๕๑ 
 ๑๖) ควรจะมีเจ3าภาพ เพระต3องมีการบริหารจัดการท่ีดี แต�การเป7นเจ3าภาพจะต3องเข3าไป
แบบกระตุ3นให3ถึงบ3านเกิดความคิดเห็นกันเอง ไม�ใช�เข3าไปยัดเยียดความคิดหรือสั่งการ การเป7น
เจ3าภาพก็เพ่ือให3เกิดการบูรณาการและควรออกมาในรูปการเป7นพ่ีเลี้ยงให3ชาวบ3านทําเองมากกว�าจะ
ไปทําแทนชาวบ3าน๑๕๒ 
 สรุป ความชัดเจนของเจ3าภาพช�วยในการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน
หลายด3านด3วยกันอาทิ การมีเจ3าภาพท่ีชัดเจนทําให3มีโอกาสในการพัฒนา การรักษาวิถีชุมชน รวมท้ัง

                                           
๑๔๖สัมภาษณ( นางอรสา อาวุธคม, ผู3อํานวยการการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  
๑๔๗สัมภาษณ( ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( ฝOายวิชาการ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๑๔๘สัมภาษณ( ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร( คณะสังคมศาสตร(, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  

๑๔๙สัมภาษณ( พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองเจ3าคณะจังหวัดนนทบุรี รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( 
ฝOายบริหาร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๑๕๐สัมภาษณ( พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๑๕๑สัมภาษณ( ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( คณะสังคมศาสตร( 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๑๕๒สัมภาษณ( นายชัยสงค( ชูฤทธ์ิ, อดีตผู3อํานวยการภูมิภาคภาคกลาง การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 
๙ มีนาคม ๒๕๖๒.  



 

๑๗๓ 

การสร3างสรรค(กิจกรรมการท�องเท่ียวในชุมชน ทําให3มีทิศทางการดําเนินการ มีจุดศูนย(กลางในการ
จัดการสิ่งต�าง ๆ ได3อย�างถูกต3อง รวดเร็ว การมีเจ3าภาพจะทําให3รู3ว�าใครจะเป7นผู3รับผิดชอบ ใครมี
บทบาทอย�างไร เกิดความอบอุ�นในชุมชน ทําให3มีผู3ติดตามและให3คําแนะนําต�อการดําเนินการในทุก ๆ 
ด3าน แต�ควรออกมาในรูปการเป7นพ่ีเลี้ยงให3ชาวบ3านทําเองมากกว�าจะไปทําแทนชาวบ3าน การ
ท�องเท่ียวจะต3องมีการบริหารจัดการโดยชุมชน ซ่ึงจะทําให3การท�องเท่ียวโดยชุมชนเป7นไปอย�างสมดุล
และยั่งยืน และสามารถเขียนเป7นแผนภาพได3ดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๖ ความชัดเจนของเจ3าภาพจากการสัมภาษณ(เชิงลึก 
 
 กฎหมายและการจัดระเบียบ  
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ(คือ “การออกกฎหมายและการจัดระเบียบชุมชนเพ่ือช�วยให3เกิดการ
พัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน” จากการสัมภาษณ(ผู3ให3ข3อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน 
พบผลการศึกษาท่ีน�าสนใจดังต�อไปนี้ 
 ๑) การออกกฎหมายและการจัดระเบียบชุมชนส�งผลดี เพ่ือความเรียบร3อย ทิศทางท่ี
ชัดเจนของการพัฒนา๑๕๓   
 ๒) การออกกฎหมายและการจัดระเบียบชุมชนส�งผลดีต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียว
ชุมชนอย�างยั่งยืน เพราะผู3จัดการท�องเท่ียวและสมาชิกจะมีแนวทางปฏิบัติร�วมกัน ท้ังนี้กฎระเบียบ
ควรเกิดจากสมาชิกในชุมชนออกแบบร�วมกัน๑๕๔  

                                           
๑๕๓สัมภาษณ( นายรัตนโชติ ศรีคงเมือง, Project Manager, ๑๐ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒.  
๑๕๔สัมภาษณ( นายจารุเชฏฐ( เรืองสุวรรณ, ผู3อํานวยการกองวางแผนสินค3าการท�องเท่ียว การท�องเท่ียว

แห�งประเทศไทย, ๑๑ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 

ความชัดเจน
ของเจ3าภาพ 

๑) การจัดต้ังประธานหรือหัวหน3า และคณะทํางาน ท้ังในระดับ
จังหวัด ระดับอําเภอ ระดับชุมชน 

๒) การกําหนดภารกิจ บทบาท หน3าท่ีความรับผิดชอบและภาระ
งานในทุกระดับ  
 
๓) เลือกเจ3าภาพท่ีมีความเชี่ยวชาญแต�ละด3าน เช�น ด3านวิถี
ชุมชน ด3านกิจกรรมสร3างสรรค( ด3านโบราณสถาน เป7นต3น 

๔) เจ3าหน3าท่ีของรัฐปฏิบัติหน3าท่ีเสมือนเป7นพ่ีเลี้ยงให3ชุนชนทําเอง
มากกว�าจะไปทําแทนชุมชน  

๕) เป7นการบริหารจัดการโดยชุมชน ซ่ึงจะทําให3การท�องเท่ียวโดย
ชุมชนเป7นไปอย�างสมดุลและยั่งยืน  



 

๑๗๔ 

 ๓) การออกกฎหมายและการจัดระเบียบชุมชนส�งผลดีอย�างยั่งยืน เนื่องจากหากเรา
ต3องการพัฒนาการท�องเท่ียวของชุมชนใด ๆ แล3วไม�คํานึงถึง การจัดการและระเบียบ ก็จะส�งผลต�อ
ภาพลักษณ(ท่ีนักท�องเท่ียวเห็นและไม�เกิดการบอกต�อและประทับใจ๑๕๕ 
  ๔) การออกกฎหมายและการจัดระเบียบชุมชนมีผลดีต�อการท�องเท่ียว เพราะจะเป7น
ตัวกําหนดทิศทางและแนวทางในการปฏิบัติงานให3เป7นไปในแนวทางเดียวกันตามกรอบกําหนดข้ึน๑๕๖ 
 ๕) การออกกฎระเบียบ กฎหมาย น�าจะส�งผลดีกับชุมชน เพ่ือจะได3มีแนวทางในการ
ปฏิบัติท่ีถูกต3อง ชัดเจน เป7นแนวทางเดียวกันท้ังประเทศ ชุมชนรู3ปฏิบัติถูกต3อง นักท�องเท่ียวก็จะรู3
ระเบียบถูกต3อง๑๕๗ 
 ๖) การออกกฎหมายและจัดระเบียบชุมชนมีท้ังข3อดีและไม�ดี ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับการนําไปใช3
คือดูท่ีคน ใช3ดีก็ดีไป ถ3าไม�เข3มงวดมากไปก็ขัดขวางความคิดสร3างสรรค(ของคนในชุมชน๑๕๘ 
 ๗) การออกกฎหมายและการจัดระเบียบชุมชนคิดว�าดี เพราะจะสร3างความเชื่อม่ันให3กับ
นักท�องเท่ียวได3มากข้ึน๑๕๙ 
 ๘) การออกกฎหมายและการจัดระเบียบชุมชนเป7นผลดี เพราะจะได3กรอบแนวทางการ
พัฒนาชุมชน ให3สอดคล3องกับยุทศาสตร(การพัฒนาของชาติ ประชาชน ชุมชน องค(กร หน�วยงานทุก
ภาคส�วน รับรู3 เข3าใจ และร�วมมือพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน๑๖๐ 
 ๙) การออกกฎหมายได3เห็นด3วย แต�การจัดการระเบียบชุมชนถือว�าเป7นการสร3างวินัย 
และทําให3การท�องเท่ียวดูมีระเบียบยิ่งข้ึน๑๖๑ 
 ๑๐) การออกกฎหมายและการจัดระเบียบชุมชนส�งผลดี เนื่องจากจะเห็นได3ว�าการ
ท�องเท่ียวชุมชนท่ีประสบความสําเร็จจะต3องมีข3อตกลงร�วมกันของชุมชนถือว�าเป7นกติกาในการบริหาร
จัดการชุมชน เช�น การห3ามก�อไฟ ห3ามกางเต3น ห3ามทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ทําให3เกิดความ
ยั่งยืน๑๖๒ 

                                           
๑๕๕สัมภาษณ( นายกิตติคุณ อัศวินทรางกูร, Visual Designer Agoda services /Blogger, ๓๐ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๕๖สัมภาษณ( นายสมาน สาส(นประดิษฐ(, ผู3จัดการท่ัวไป, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๕๗สัมภาษณ( นางมยุรี ศรีนาค, ประธานหมู�บ3านท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ(โฮมสเตย(ไทรน3อย อ. บางบาล จ. 

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๑๕๘สัมภาษณ( นายผดุงศิลป� สุวรรณพงษ(, ประธานกลุ�มหัตถกรรมอรัญญิก บ3านต3นโพธ์ิ อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  

๑๕๙สัมภาษณ( นางดาวเรือง ฤกษ(บุบผา, ประธานโฮมสเตย(คลองรางจระเข3, ๘ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๑๖๐สัมภาษณ( นายวรวรรธน( ธัญสิริพิสิฐ, ประธานชุมชนการท�องเท่ียวโดยชุมชนตําบลคลองจิก, ๘ 

กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๑๖๑สัมภาษณ( นางดารณี คุ3มภัยพาล, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลลาดชะโด อ.ผักไห� จ.พระนคร       

ศรีอยุธยา, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๖๒สัมภาษณ( นางอรสา อาวุธคม, ผู3อํานวยการการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  



 

๑๗๕ 

 ๑๑) การจัดระเบียบชุมชน โดยการสร3างเป7น “ธรรมนูญชุมชน”เพ่ือการแสดงเจตจํานงค(
และให3พันธะสัญญาในการปฏิบัติการร�วมกันของชุมชนเป7นเรื่องท่ีควรนํามาใช3เพ่ือเป7นองค(ประกอบ
หนึ่งในการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน๑๖๓ 
 ๑๒) การออกกฎหมายและการจัดระเบียบชุมชนส�งผลดีต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียว
ชุมชนอย�างยั่งยืนมาก แต�ในกระบวนการก�อนออกข3อกําหนดต3องทําการศึกษาวิจัย รวมถึงทําประชา
พิจารณ(กับคนในชุมชนอย�างแท3จริงก�อน๑๖๔ 
 ๑๓) การออกกฎหมายและการจัดระเบียบชุมชนส�งผลดี เพราะทําให3คนในสังคมปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ(เดียวกัน ไม�มีอภิสิทธิ์ชน๑๖๕ 
 ๑๔) การออกกฎหมายและการจัดระเบียบชุมชนนั้นจะทําให3นักท�องเท่ียวท่ีเดินทางมา
เท่ียวในพ้ืนท่ีรู3สึกปลอดภัย และสบายใจในการท�องเท่ียวมากข้ึน๑๖๖ 
 ๑๕) การออกกฎหมายและการจัดระเบียบชุมชนนั้นเป7นสิ่งท่ีดี เพราะบางครั้งก็ควรมีการ
วางกติกาเพ่ือสร3างความปลอดภัยให3กับชีวิตและทรัพย(สินของนักท�องเท่ียว๑๖๗ 
 ๑๖) กฎหมายควรออกมาในลักษณะปMองกันด3านสิ่งแวดล3อมในระดับนโยบายมากกกว�า 
หรือการมีกฎหมายให3หน�วยงานรัฐเข3ามาสนับสนุน โดยเฉพาะโครงสร3างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวก รวมท้ังสิ่งแวดล3อม โดยเฉพาะวิถีชุมชนให3เป7นเรื่องของชุมชน๑๖๘ 
 สรุป กฎหมายและการจัดระเบียบช�วยในการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน
หลายด3านด3วยกันอาทิ สมาชิกมีแนวทางปฏิบัติร�วมกัน ท้ังนี้กฎระเบียบควรเกิดจากสมาชิกในชุมชน
ออกแบบร�วมกัน เป7นตัวกําหนดทิศทางและแนวทางในการปฏิบัติงานให3เป7นไปในแนวทางเดียวกัน
ตามกรอบที�กําหนดข้ึน ชุมชนรู3ปฏิบัติถูกต3อง นักท�องเท่ียวก็จะรู3ระเบียบถูกต3อง สร3างความเชื่อม่ัน
ให3กับนักท�องเท่ียว เป7นการสร3างวินัย และทําให3การท�องเท่ียวดูมีระเบียบยิ่งข้ึน ควรสร3างเป7น 
“ธรรมนูญชุมชน” เพ่ือการแสดงเจตจํานงค(และให3พันธะสัญญาในการปฏิบัติการร�วมกันของชุมชน 
สุดท3ายจะช�วยสร3างความปลอดภัยให3กับชีวิตและทรัพย(สินของนักท�องเท่ียว และสามารถเขียนเป7น
แผนภาพได3ดังนี้ 
 
 

                                           
๑๖๓สัมภาษณ( ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( ฝOายวิชาการ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๑๖๔สัมภาษณ( ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร( คณะสังคมศาสตร(, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  

๑๖๕สัมภาษณ( พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองเจ3าคณะจังหวัดนนทบุรี รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( 
ฝOายบริหาร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๑๖๖สัมภาษณ( พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๑๖๗สัมภาษณ( ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( คณะสังคมศาสตร( 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๑๖๘สัมภาษณ( นายชัยสงค( ชูฤทธ์ิ, อดีตผู3อํานวยการภูมิภาคภาคกลาง การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 
๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 



 

๑๗๖ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๗ กฎหมายและการจัดระเบียบจากการสัมภาษณ(เชิงลึก 
 
 การสนับสนุนจากภาครัฐ  
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ(คือ “การสนับสนุนจากภาครัฐเพ่ือช�วยให3เกิดการพัฒนาการจัดการ
ท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน” จากการสัมภาษณ(ผู3ให3ข3อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการศึกษา
ท่ีน�าสนใจดังต�อไปนี้ 
 ๑) การสนับสนุนจากภาครัฐ เป7นผลดีต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน เพ่ือ
มองการพัฒนาเป7นภาพใหญ� เป7นองค(รวม มีทิศทางเดียวกันง�ายต�อการทําวิจัยและการโปรโมทการ
ท�องเท่ียว๑๖๙ 
 ๒) ข้ึนอยู�กับกิจกรรมท่ีภาครัฐจะช�วยสนับสนุนหากเป7นกิจกรรมท่ีประชาชนต3องการจะ
ส�งผลดี แต�หากเป7นกิจกรรมท่ีไม�เอ้ือประโยชน(ต�อชุมชน หรือทําให3ประชาชนขัดแย3งก็ไม�ส�งผลดี๑๗๐  
 ๓) การสนับสนุนจากภาครัฐส�งผลดีในระดับระยะสั้น ในระยะเริ่มต3นเท�านั้น แต�ในระยะ
ยาวช�วงนั้นก็จะรอแต�การสนับสนุนจากภาครัฐอย�างเดียว๑๗๑ 
 

                                           
๑๖๙สัมภาษณ( นายรัตนโชติ ศรีคงเมือง, Project Manager, ๑๐ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒.  
๑๗๐สัมภาษณ( นายจารุเชฏฐ( เรืองสุวรรณ, ผู3อํานวยการกองวางแผนสินค3าการท�องเท่ียว การท�องเท่ียว

แห�งประเทศไทย, ๑๑ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๑๗๑สัมภาษณ( นายสมาน สาส(นประดิษฐ(, ผู3จัดการท่ัวไป, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  

กฎหมายและ
การจัด
ระเบียบ 

๒) สมาชิกมีแนวทางปฏิบัติร�วมกัน เป7นกฎระเบียบท่ีเกิดจาก
สมาชิกในชุมชนออกแบบร�วมกัน  

๓) เป7นกติกาในการบริหารจัดการชุมชน เช�น การห3ามเผาในท่ี
แจ3ง ห3ามกางเต3น ห3ามทําลายทรัพยากรธรรมชาติ   

๔) เป7นกฎ กติกาท่ีชุมชนปฏิบัติได3 นักท�องเท่ียวปฏิบัติถูกต3อง 
สร3างความเชื่อม่ันให3กับนักท�องเท่ียว  
 
๕) ออกกติกาท่ีเน3นการสร3างวินัย และเพ่ือทําให3การท�องเท่ียวดู
มีระเบียบยิ่งข้ึน 

๑) สร3างเป7น “ธรรมนูญชุมชน” เพ่ือแสดงเจตจํานงค(และให3
พันธะสัญญาในการปฏิบัติการร�วมกันของชุมชน  

๖) สร3างความปลอดภัยให3กับชีวิตและทรัพย(สินของนักท�องเท่ียว  



 

๑๗๗ 

 ๔) การท่ีรัฐเข3ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียวเป7นเรื่องท่ีดี เพราะชุมชน
ดําเนินการกันเองบางครั้งอาจจะเกิดป.ญหาข้ึนไม�สามรถแก3ไขป.ญหาได3 แต�ถ3ารัฐเข3ามาร�วมพัฒนาด3วย
จะทําให3สมบูรณ(แบบยิ่งข้ึน ตามบริบทของแต�ละชุมชน๑๗๒ 
 ๕) การสนับสนุนจากภาครัฐมีผลดีแน�นอน เพราะภาครัฐเป7นภาคส�วนท่ีมีศักยภาพและมี
โครงข�าย โยงใยมากมาย๑๗๓ 
 ๖) การสนับสนุนจากภาครัฐส�งผลดีเป7นอย�างมาก เพราะส�วนใหญ�ชุมชนไม�สามารถจะทํา
ท�องเท่ียวได3เอง หากขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ๑๗๔ 
 ๗) การสนับสนุนจากภาครัฐส�งผลดีแน�นอน เพราะการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชน 
จะต3องใช3งบประมาณในการพัฒนา ปรับปรุงหลาย ๆ ด3าน ภาครัฐจะมีหน�วยงานเฉพาะด3านตาม
ภารกิจให3การสนับสนุน๑๗๕ 
 ๘) การสนับสนุนจากภาครัฐถือว�าเป7นผลดีต�อการจัดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน เพราะ
ภาครัฐมีงบประมาณสามารถมาสร3างจุดขายในชุมชนได3เป7นอย�างยั่งยืน๑๗๖ 
 ๙) การสนับสนุนจากภาครัฐส�งผลดี เพราะการท�องเท่ียวชุมชนไม�สามารถทําตามลําพัง
โดยชุมชน ให3ประสบความสําเร็จได3ด3วยดี ดังนั้นการสนับสนุนจากภาครัฐจะสามารถเสริมสร3าง
ศักยภาพให3แก�ชุมชนโดยเฉพาะเรื่องโครงสร3างพ้ืนฐาน การเพ่ิมพูนความรู3ต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข3องกับการ
ท�องเท่ียว และการเผยแพร�ประชาสัมพันธ( เป7นต3น๑๗๗ 
 ๑๐) ภาครัฐมีบทบาทสําคัญในการท่ีจะส�งเสริมพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�าง
ยั่งยืนโดยองค(กรภาครัฐต3องมีการกําหนดนโยบาย สนับสนุนและส�งเสริมกิจกรรมการท�องเท่ียวใน  
ทุก ๆ รูปแบบไม�ว�าจะทางตรงหรือทางอ3อม ในขณะเดียวกันก็ดูแลระมัดระวังไม�ให3การท�องเท่ียวส�งผล
กระทบหรือทําความเสียหายให3แก�สิ่งแวดล3อม สังคม วัฒนธรรม ประเพณีและคุณภาพชีวิตของชุมชน
ด3วย๑๗๘ 

                                           
๑๗๒สัมภาษณ( นางมยุรี ศรีนาค, ประธานหมู�บ3านท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ(โฮมสเตย(ไทรน3อย อ. บางบาล จ. 

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๗๓สัมภาษณ( นายผดุงศิลป� สุวรรณพงษ(, ประธานกลุ�มหัตถกรรมอรัญญิก บ3านต3นโพธ์ิ อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  

๑๗๔สัมภาษณ( นางดาวเรือง ฤกษ(บุบผา, ประธานโฮมสเตย(คลองรางจระเข3, ๘ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๑๗๕ สัมภาษณ( นายวรวรรธน( ธัญสิริพิสิฐ, ประธานชุมชนการท�องเท่ียวโดยชุมชนตําบลคลองจิก, ๘ 

กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๑๗๖สัมภาษณ( นางดารณี คุ3มภัยพาล, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลลาดชะโด อ.ผักไห� จ.พระนคร       

ศรีอยุธยา, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗๗สัมภาษณ( นางอรสา อาวุธคม, ผู3อํานวยการการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  
๑๗๘สัมภาษณ( ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( ฝOายวิชาการ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  



 

๑๗๘ 

 ๑๑) การสนับสนุนจากภาครัฐจะช�วยส�งผลดีต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชน
อย�างยั่งยืนมาก เนื่องจากการสนับสนุนจากภาครัฐท่ีจะได3รับมานั้น ชุมชนจะต3องมีระเบียบ แบบแผน
ในการบริหารจัดการอย�างดี และจะทําให3ชุมชนพัฒนาไปได3๑๗๙ 
 ๑๒) การสนับสนุนจากภาครัฐจะทําให3การจัดการพัฒนาการท�องเท่ียวมีความสะดวก 
คล�องตัว และมีงบประมาณในการดําเนินงานมากข้ึน๑๘๐ 
 ๑๓) การสนับสนุนจากภาครัฐเป7นสิ่งจําเป7นเพราะจะทําให3มีงบประมาณในการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวด3านต�าง ๆ ในชุมชน๑๘๑ 
 ๑๔) การสนับสนุนจากภาครัฐส�งผลดีแน�นอนเพราะบางครั้งประชาชนไม�สามารถพัฒนา
ด3วยตนเองได3ต3องอาศัยงบประมาณจากภาครัฐด3วย๑๘๒ 
 ๑๕) การสนับสนุนจากภาครัฐส�งผลดี เพระอย�างท่ีบอกไปในข3อแรกเม่ือมีการจัดสรรงบ
สนับสนุนลงมาท่ีหน�วยย�อยก็จะนําไปพัฒนาชุมชนต�อ แต�ว�าจะต3องมีการวางระบบตรวจสอบ 
ค�าใช3จ�ายโปร�งใสและมี KPI วัดผลการดําเนินงาน๑๘๓ 
 ๑๖) ภาครัฐควรสนับสนุนในด3านพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค การคมนาคม เดินทางเข3าไปใน
ชุมชน เพราะแม3จะเป7นชุมชนท่ีเหมาะกับการท�องเท่ียว แต�การเดินทางไปในชุมชนไม�สะดวกก็ไม�
สามารถพัฒนาให3ดียั่งยืนได3 ต3องนําคนเข3าไปในพ้ืนท่ีและมีการบริหารจัดการท่ีดี คํานึงถึงการรองรับ 
จํานวนนักท�องเท่ียวและสิ่งแวดล3อม๑๘๔ 
 สรุป การสนับสนุนจากภาครัฐช�วยในการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน
หลายด3านด3วยกันอาทิ ทําให3การพัฒนาเป7นภาพใหญ� เป7นองค(รวม มีทิศทางเดียวกันง�ายต�อการทํา
วิจัยและการโปรโมทการท�องเท่ียว การจัดสรรงบสนับสนุนให3ชุมชนไปพัฒนาต�อ โดยรัฐวางระบบ
ตรวจสอบ ค�าใช3จ�ายโปร�งใสและมี KPI วัดผลการดําเนินงาน รัฐเข3ามาร�วมพัฒนาจะทําให3เกิดความ
สมบูรณ(แบบยิ่งข้ึน ตามบริบทของแต�ละชุมชน ภาครัฐเป7นภาคส�วนท่ีมีศักยภาพและมีโครงข�าย โยงใย
มากมายภาครัฐมีงบประมาณสามารถมาสร3างจุดขายในชุมชนได3เป7นอย�างยั่งยืน สามารถเสริมสร3าง
ศักยภาพให3แก�ชุมชนท้ังโครงสร3างพ้ืนฐาน ความรู3ต�าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการท�องเท่ียว และการเผยแพร�
ประชาสัมพันธ(การพัฒนาการท�องเท่ียวมีความสะดวก คล�องตัว และมีงบประมาณในการดําเนินงาน
มากข้ึน และสามารถเขียนเป7นแผนภาพได3ดังนี้ 

                                           
 ๑๗๙สัมภาษณ( ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร( คณะสังคมศาสตร(, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  

๑๘๐สัมภาษณ( พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองเจ3าคณะจังหวัดนนทบุรี รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( 
ฝOายบริหาร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๑๘๑ สัมภาษณ( พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๑๘๒สัมภาษณ( ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( คณะสังคมศาสตร( 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๑๘๓สัมภาษณ( นายกิตติคุณ อัศวินทรางกูร, Visual Designer Agoda services /Blogger, ๓๐ 
มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๘๔สัมภาษณ( นายชัยสงค( ชูฤทธ์ิ, อดีตผู3อํานวยการภูมิภาคภาคกลาง การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 
๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 



 

๑๗๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๘ การสนับสนุนจากภาครัฐจากการสัมภาษณ(เชิงลึก 
 
  การสร�างเครือข%ายความร%วมมือ    
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ(คือ “การสร3างเครือข�ายความร�วมมือของชุมชนเพ่ือช�วยให3เกิดการ
พัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน” จากการสัมภาษณ(ผู3ให3ข3อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน 
พบผลการศึกษาท่ีน�าสนใจดังต�อไปนี้ 
 ๑) การสร3างความร�วมมือด3านการท�องเท่ียวนั้นหน�วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 
รวมถึงประชาชนในพ้ืนท่ี มีการร�วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุก ๆ ด3านด3วยดี๑๘๕ 
 ๒) การสร3างเครือข�ายความร�วมมือของชุมชนทําให3กิจกรรมต�าง ๆ ท่ีจัดข้ึนบรรลุตาม
เปMาหมายเรื่อยมา๑๘๖ 
 ๓) การสร3างเครือข�ายความร�วมมือของชุมชนเป7นการผลักดันแนวทางกิจกรรมของจังหวัด 
เม่ือมีแนวทางท่ีถูกเลือกแล3วก็ทําให3เกิดความร�วมมือในระดับสูงไปสู�ระดับย�อยลงไป๑๘๗ 
 ๔) การสร3างเครือข�ายความร�วมมือของชุมชนส�งผลต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียว
ชุมชนอย�างยั่งยืนแน�นอน เพราะจะทําให3เกิดการเรียนรู3 การศึกษาดูงานและการถ�ายทอดองค(ความรู3
ด3านการท�องเท่ียวด3วย๑๘๘ 
 ๕) หน�วยงานราชการ เอกชน ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได3ให3ความร�วมมือ
ช�วยเหลือการท�องเท่ียวชุมชนเป7นอย�างดียิ่ง๑๘๙ 
                                           

๑๘๕สัมภาษณ( นายรัตนโชติ ศรีคงเมือง, Project Manager, ๑๐ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๑๘๖สัมภาษณ( นายจารุเชฏฐ( เรืองสุวรรณ, ผู3อํานวยการกองวางแผนสินค3าการท�องเท่ียว การท�องเท่ียว

แห�งประเทศไทย, ๑๑ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๑๘๗สัมภาษณ( นายกิตติคุณ อัศวินทรางกูร, Visual Designer Agoda services /Blogger, ๓๐ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘๘สัมภาษณ( นายสมาน สาส(นประดิษฐ(, ผู3จัดการท่ัวไป, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๘๙สัมภาษณ( นางมยุรี ศรีนาค, ประธานหมู�บ3านท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ(โฮมสเตย(ไทรน3อย อ. บางบาล จ. 

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  

การสนับสนุน
จากภาครัฐ 

๑) สนับสนุนให3การพัฒนาเป7นองค(รวม มีทิศทางเดียวกันเพ่ือ
ง�ายต�อการทําวิจัยและการโปรโมทการท�องเท่ียว  

๒) สนับสนุนงบเพ่ือให3ชุมชนไปพัฒนาต�อ โดยรัฐวางระบบ
ตรวจสอบความโปร�งใส และมี KPI วัดผลการดําเนินงาน 

๓) รัฐเข3ามาร�วมพัฒนาเพ่ือให3เกิดความสมบูรณ(แบบยิ่งข้ึน ตาม
บริบทของแต�ละชุมชน  
 
๕) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือนํามาสร3างจุดขายในชุมชน  

๖) สนับสนุนศักยภาพให3แก�ชุมชนท้ังโครงสร3างพ้ืนฐาน การ
จัดการท�องเท่ียว และการเผยแพร�ประชาสัมพันธ( 



 

๑๘๐ 

 ๖) การสร3างเครือข�ายความร�วมมือของชุมชนส�งผลต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียว
ชุมชนอย�างยั่งยืนได3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการร�วมมือกันในรูปแบบ “บวร” คือบ3าน วัด 
โรงเรียน เพ่ือช�วยขับเคลื่อนการท�องเท่ียวของพ้ืนท่ี๑๙๐ 
 ๗) การสร3างเครือข�ายความร�วมมือของชุมชนส�งผลต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียว
ชุมชนอย�างยั่งยืนแน�นอนเนื่องจากทุกครั้งท่ีจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวหน�วยงานต�าง ๆ ท้ังภาครัฐ และ
ภาคเอกชน จะเข3ามามีส�วนร�วมในทุกข้ันตอนต้ังแต�การประชุมหารือ วางแผน ตลอดจนการลงมือ
ปฏิบัติ โดยมอบหมายให3แต�ละหน�วยงานรับผิดชอบอย�างชัดเจน๑๙๑ 
 ๘) การสร3างเครือข�ายความร�วมมือของชุมชนส�งผลต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียว
ชุมชนอย�างยั่งยืนเพราะจะทําให3เกิดการช�วยเหลือ ร�วมมือ อํานวยความสะดวกให3การท�องเท่ียวนั้น
ดําเนินไปอย�างราบรื่น๑๙๒ 
 ๙) การสร3างเครือข�ายความร�วมมือของชุมชนเป7นการสร3างโครงข�ายทางสังคม และพัฒนา
ให3เป7นโครงข�ายทางธุรกิจด3วย โดยร�วมมือกันพัฒนาการท�องเท่ียวให3ทุกฝOายได3รับผลประโยชน(อย�าง
เท�าเทียมกัน๑๙๓ 
 ๑๐) การสร3างเครือข�ายความร�วมมือของชุมชนส�งผลต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียว
ชุมชนอย�างยั่งยืน เพราะการท�องเท่ียวต3องได3มาตรฐานจากภาครัฐเป7นส�วนใหญ� ดังนั้นการดําเนิน
กิจกรรมจึงต3องอาศัยหลายหน�วยงานเข3ามาร�วมกัน๑๙๔ 
 ๑๑) การสร3างเครือข�ายความร�วมมือของชุมชนส�งผลต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียว
ชุมชนอย�างยั่งยืนแน�นอน เพราะต3องมีการร�วมมือกับโรงเรียน โรงพยาบาล ชุมชน วัดวาอารามต�าง ๆ 
เพ่ือช�วยเหลือด3านวิชาการ และการอํานวยความสะดวก ซ่ึงจะทําให3การจัดการท�องเท่ียวยั่งยืนได3๑๙๕ 
 ๑๒) การให3ความร�วมมือด3านการท�องเท่ียวนั้นส�งผลดีมาก แต�ต3องอาศัยผู3นําในท3องถ่ินท่ีมี
ศักยภาพและวิสัยทัศน(ท่ีช�วยในการขับเคลื่อนไปสู�จุดหมาย๑๙๖ 
 

                                           
 ๑๙๐สัมภาษณ( นายผดุงศิลป� สุวรรณพงษ(, ประธานกลุ�มหัตถกรรมอรัญญิก บ3านต3นโพธ์ิ อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๙๑สัมภาษณ( นางดาวเรือง ฤกษ(บุบผา, ประธานโฮมสเตย(คลองรางจระเข3, ๘ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๑๙๒สัมภาษณ( นายวรวรรธน( ธัญสิริพิสิฐ, ประธานชุมชนการท�องเท่ียวโดยชุมชนตําบลคลองจิก, ๘ 

กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๑๙๓สัมภาษณ( นางดารณี คุ3มภัยพาล, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลลาดชะโด อ.ผักไห� จ.พระนคร       

ศรีอยุธยา, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๙๔สัมภาษณ( นายชัยสงค( ชูฤทธ์ิ, อดีตผู3อํานวยการภูมิภาคภาคกลาง การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 

๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๙๕สัมภาษณ( นางอรสา อาวุธคม, ผู3อํานวยการการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  
๑๙๖สัมภาษณ( ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( ฝOายวิชาการ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  



 

๑๘๑ 

 ๑๓) การสร3างเครือข�ายความร�วมมือของชุมชนส�งผลต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียว
ชุมชนอย�างยั่งยืนแน�นอน โดยผู3มีส�วนได3ส�วนเสียต3องมีการประชุมปรึกษาหารือกันอยู�บ�อย ๆ เพ่ือ
กําหนดแนวทางการพัฒนา๑๙๗ 
 ๑๔) การสร3างเครือข�ายความร�วมมือของชุมชนถือเป7นหัวใจสําคัญของงานพัฒนาอีกอย�าง
หนึ่ง เพราะถ3าไม�มีการร�วมมือกันการทํางานใหญ�โดยเฉพาะการท�องเท่ียวก็จะไม�ประสบความสําเร็จ 
หรือเกิดอุปสรรคมากมาย เพราะต3องมีการติดต�อสื่อสารกับหลาย ๆ ฝOายด3วย๑๙๘ 
 ๑๕) การสร3างเครือข�ายความร�วมมือของชุมชนส�งผลต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียว
ชุมชนอย�างยั่งยืนแน�นอน เพราะภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนต3องเข3ามามีส�วนร�วมในทุกข้ันตอนต้ังแต�
การประชุมหารือ วางแผน การลงมือปฏิบัติเพ่ือให3เกิดความสมดุลและยั่งยืน๑๙๙  
 ๑๖) การสร3างเครือข�ายความร�วมมือของชุมชนส�งผลต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียว
ชุมชนอย�างยั่งยืนแน�นอน เพราะหลักการพัฒนาต3องมีการร�วมมือกันอย�างน3อยก็อยู�ในรูปแบบ “บวร” 
คือ บ3าน วัด โรงเรียน ท่ีมีความสัมพันธ(กันอย�างแนบแน�น๒๐๐ 
 สรุป การสร3างเครือข�ายความร�วมมือในการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน
หลายด3านด3วยกันอาทิ ต3องบูรณาการกันท้ังหน�วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน รวมถึง
ประชาชนในพ้ืนท่ี ทําให3เกิดการเรียนรู3 การศึกษาดูงานและการถ�ายทอดองค(ความรู3ด3านการท�องเท่ียว
ร�วมมือกันในชุมชนแบบ “บวร” คือบ3าน วัด โรงเรียน เพ่ือช�วยขับเคลื่อนการท�องเท่ียวของพ้ืนท่ี
ร�วมมือกันทุกข้ันตอนต้ังแต�การประชุม วางแผน ลงมือปฏิบัติ และสามารถเขียนเป7นแผนภาพได3ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔.๑๙ การสร3างเครือข�ายความร�วมมือจากการสัมภาษณ(เชิงลึก 

                                           
 ๑๙๗สัมภาษณ( ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร( คณะสังคมศาสตร(, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  

๑๙๘สัมภาษณ( พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองเจ3าคณะจังหวัดนนทบุรี รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( 
ฝOายบริหาร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๑๙๙สัมภาษณ( พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๒๐๐สัมภาษณ( ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( คณะสังคมศาสตร( 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒. 

การสร3าง
เครือข�าย

ความร�วมมือ 

๑) บูรณาการกันท้ังหน�วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 
รวมถึงประชาชนในพ้ืนท่ี 

๒) การศึกษาดูงานและการถ�ายทอดองค(ความรู3ด3านการ
ท�องเท่ียว  

๓) ร�วมมือกันในชุมชนแบบ “บวร” คือบ3าน วัด โรงเรียน เพ่ือ
ช�วยขับเคลื่อนการท�องเท่ียวของพ้ืนท่ี  
 
๔) ร�วมมือกันทุกข้ันตอนต้ังแต�การประชุม วางแผน ลงมือปฏิบัติ 



 

๑๘๒ 

  ๓. ป จจัยด�านการมีส%วนร%วม 
 การมีส%วนร%วมวางแผน  
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ(คือ “การให3ทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในการวางแผนการ
พัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน” จากการสัมภาษณ(ผู3ให3ข3อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน 
พบผลการศึกษาท่ีน�าสนใจดังต�อไปนี้  
 ๑) การให3ทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในการวางแผนจะส�งผลต�อการพัฒนาการจัดการ
ท�องเท่ียวชุมชนโดยทําให3มองภาพการแก3ป.ญหาได3ในภาพท่ีใหญ�ข้ึน และลงรายละเอียดได3๒๐๑ 
 ๒) การให3ทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในการวางแผนส�งผลให3การพัฒนา ครอบคลุมรอบ
ด3าน แต�ว�าก็ส�งผลต�อความล�าช3าในการดําเนินงานท่ีต3องรออนุมัติจากหลายด3าน๒๐๒ 
 ๓) การให3ทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในการวางแผนส�งผลดีต�อการท�องเท่ียว เพราะจะ
ได3เป7นการระดมความคิดในแง�มุมต�าง ๆ ให3มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน๒๐๓ 
 ๔) การมีส�วนร�วมนั้นดีแน�นอน ทําให3ทุกคนมีความเป7นเจ3าของและมีความรับผิดชอบ
ร�วมกัน๒๐๔ 
 ๕) การให3ทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในการวางแผนส�งผลดี แต�บางชุมชนก็ไม�สามารถ
จะร�วมกันวางแผนได3๒๐๕ 
 ๖) การวางแผนร�วมระดมความคิดในการพัฒนา จะส�งผลให3การพัฒนาการท�องเท่ียว
ชุมชนได3รับการยอมรับ เป7นกติกา ได3บูรณาการการทํางานร�วมกัน ได3แนวคิดหลากหลายในการ
พัฒนา๒๐๖ 
 ๗) การท่ีให3ทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมในการวางแผนย�อมส�งผลต�อการพัฒนา การจัดการ
ท�องเท่ียวแน�นอน เพราะได3รับคําแนะนําจากหลายภาคส�วนมารวมกันเพ่ือปรับปรุงชุมชน๒๐๗ 
 ๘) การท่ีให3ทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมในการวางแผนคาดว�าน�าจะส�งผลดี เพราะมุมมองของ
แต�ละภาคส�วนอาจจะมีความแตกต�างกัน ซ่ึงจะเป7นประโยชน(ต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชน
อย�างยั่งยืน ท้ังนี้ชุมชนควรจะมีบทบาทในการวางแผนเป7นหลักด3วย๒๐๘ 
 ๙) การท่ีทุกภาคส�วนท่ีมีส�วนเก่ียวข3องเข3ามามีส�วนร�วมในการวางแผนจะเป7นเรื่องท่ีดี 
เนื่องจากทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข3องต�างมีบทบาทหน3าท่ีท่ีถูกกําหนดไว3ว�ามีส�วนเก่ียวข3องด3านใดบ3าง ซ่ึง
                                           

๒๐๑สัมภาษณ( นายรัตนโชติ ศรีคงเมือง, Project Manager, ๑๐ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒.  
๒๐๒สัมภาษณ( นายกิตติคุณ อัศวินทรางกูร, Visual Designer Agoda services /Blogger, ๓๐ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๐๓สัมภาษณ( นายสมาน สาส(นประดิษฐ(, ผู3จัดการท่ัวไป, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  

 ๒๐๔สัมภาษณ( นายผดุงศิลป� สุวรรณพงษ(, ประธานกลุ�มหัตถกรรมอรัญญิก บ3านต3นโพธ์ิ อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๐๕สัมภาษณ( นางดาวเรือง ฤกษ(บุบผา, ประธานโฮมสเตย(คลองรางจระเข3, ๘ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๒๐๖สัมภาษณ( นายวรวรรธน( ธัญสิริพิสิฐ, ประธานชุมชนการท�องเท่ียวโดยชุมชนตําบลคลองจิก, ๘ 

กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๒๐๗สัมภาษณ( นางดารณี คุ3มภัยพาล, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลลาดชะโด อ.ผักไห� จ.พระนคร       

ศรีอยุธยา, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๐๘สัมภาษณ( นางอรสา อาวุธคม, ผู3อํานวยการการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  



 

๑๘๓ 

แต�ละฝOายจะทราบถึงป.ญหาในส�วนของตนอย�างแท3จริงนําไปสู�การร�วมกันวิเคราะห(ถึงป.ญหา และหา
วิธีการแก3ไขป.ญหาร�วมกัน เป7นการลําดับข้ันความสําคัญของป.ญหา และกําหนดข้ันตอนและวิธีการ
แก3ไขป.ญหา๒๐๙ 
 ๑๐) การท่ีให3ทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมในการวางแผนส�งผลต�อการพัฒนาการจัดการ
ท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน เนื่องจากทุกภาคส�วนจะสามารถผลักดันให3เกิดการจัดการท�องเท่ียวอย�าง
ยั่งยืนได3๒๑๐ 
 ๑๑) การท่ีให3ทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมในการวางแผนส�งผลดี เพราะเป7นการระดมความคิด
จากผู3คนท่ีมีความหลากหลาย๒๑๑ 
 ๑๒) การระดมความคิดจะช�วยให3เกิดการมองภาพสําหรับการพัฒนาได3ในหลายมิติ ช�วย
ให3เกิดการพัฒนาท่ีครอบคลุมยิ่งข้ึน๒๑๒ 
 ๑๓) การท่ีให3ทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมในการวางแผนส�งผลดีแน�นอน แต�ต3องคํานึงถึงการเข3า
ไปมีส�วนร�วมในศักยภาพของการเป7นพ่ีเลี้ยงท่ีปรึกษา โดยเฉพาะหน�วยงานราชการหรือสถาบัน 
การศึกษา และปล�อยให3ชาวบ3านออกความคิดโดยเสรี๒๑๓ 
 ๑๔) การให3ทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในการวางแผนจะส�งผลต�อการพัฒนาการจัดการ
ท�องเท่ียวชุมชน โดยเฉพาะกลุ�มคนท่ีมีส�วนได3ส�วนเสียจากกการท�องเท่ียวในชุมชน ต3องมาร�วมกัน
วางแผนเพ่ือป�ดจุดอ�อน เสริมจุดแข็ง  
  ๑๕) การมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนท้ังในภาครัฐแต�ละส�วน ภาคเอกชนและชุมชน ควรท่ี
จะเข3ามามีส�วนร�วมในการวางแผนร�วมกัน ร�วมวิเคราะห(สถานการณ(และร�วมวางแผนทุกด3านให3ครบ 
 สรุป การมีส�วนร�วมวางแผนช�วยในการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนหลาย
ด3านด3วยกันอาทิ ทําให3มองภาพการแก3ป.ญหาได3ในภาพท่ีใหญ�ข้ึน และลงรายละเอียดได3 กลุ�มคนท่ีมี
ส�วนได3ส�วนเสียจากกการท�องเท่ียว ต3องมาร�วมกันวางแผนเพ่ือป�ดจุดอ�อนเสริมจุดแข็ง เป7นการระดม
ความคิดในแง�มุมต�าง ๆ ให3มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน ชุมชนได3รับการยอมรับเป7นกติกา ได3บูรณา
การการทํางานร�วมกัน หาวิธีการแก3ไขป.ญหาร�วมกัน และกําหนดข้ันตอนและวิธีการแก3ไขป.ญหาของ
ส�วนรวม ทําให3การพัฒนาครอบคลุมรอบด3าน แต�อาจความล�าช3าในการดําเนินงานท่ีต3องรออนุมัติจาก
หลายฝOาย และสามารถเขียนเป7นแผนภาพได3ดังนี้ 
 
 

                                           
๒๐๙สัมภาษณ( ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( ฝOายวิชาการ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๒๑๐สัมภาษณ( ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร( คณะสังคมศาสตร(, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  

๒๑๑สัมภาษณ( พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองเจ3าคณะจังหวัดนนทบุรี รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( 
ฝOายบริหาร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๒๑๒สัมภาษณ( พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  

๒๑๓สัมภาษณ( นายชัยสงค( ชูฤทธ์ิ, อดีตผู3อํานวยการภูมิภาคภาคกลาง การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 
๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 



 

๑๘๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒๐ การมีส�วนร�วมวางแผนจากการสัมภาษณ(เชิงลึก 
 
 การมีส%วนร%วมแก�ป ญหา  
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ(คือ “การให3ทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในการแก3ป.ญหาการ
พัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน” จากการสัมภาษณ(ผู3ให3ข3อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน 
พบผลการศึกษาท่ีน�าสนใจดังต�อไปนี้  
 ๑) การให3ทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในการแก3ป.ญหาจะส�งผลต�อการพัฒนาการจัดการ
ท�องเท่ียวชุมชนโดยทําให3การพัฒนาสําเร็จได3เร็วข้ึน๒๑๔ 
 ๒) การให3ทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในการแก3ป.ญหาจะส�งผลต�อการพัฒนาการจัดการ
ท�องเท่ียวชุมชน เพราะเม่ือเกิดป.ญหาการร�วมมือ ร�วมแรง ร�วมใจของคนในชุมชน จะทําให3ป.ญหา
คลี่คลาย๒๑๕ 
 ๓) การให3ทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในการแก3ป.ญหาจะทําให3การพัฒนาครอบคลุมรอบ
ด3าน แต�ว�าก็ส�งผลต�อความล�าช3าในการดําเนินงานท่ีต3องรออนุมัติจากหลายด3าน๒๑๖ 
 ๔) ในเบ้ืองต3นควรให3ภายในชุมชน แก3ไขป.ญหากันเองก�อน หากสามารถผ�านไปได3ก็จะ
เป7นการพัฒนาอย�างยั่งยืน หากคอยแต�จะให3ภาครัฐเข3ามาแก3ป.ญหาการพัฒนาก็ไม�ยั่งยืน๒๑๗ 
 ๕) เม่ือมีส�วนร�วมในการวางแผนร�วมกัน เม่ือเกิดป.ญหาข้ึนทุกภาคส�วนก็ต3องเข3ามาร�วมกัน
แก3ไขป.ญหาร�วมกัน เพ่ือจะได3แก3ให3ตรงประเด็น ตรงงาน ตรงฝOาย ตรงจุด ช�วยกันรับหน3าท่ีดูแล
                                           

๒๑๔สัมภาษณ( นายรัตนโชติ ศรีคงเมือง, Project Manager, ๑๐ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๒๑๕สัมภาษณ( นายจารุเชฏฐ( เรืองสุวรรณ, ผู3อํานวยการกองวางแผนสินค3าการท�องเท่ียว การท�องเท่ียว

แห�งประเทศไทย, ๑๑ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๒๑๖สัมภาษณ( นายกิตติคุณ อัศวินทรางกูร, Visual Designer Agoda services /Blogger, ๓๐ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๑๗สัมภาษณ( นายสมาน สาส(นประดิษฐ(, ผู3จัดการท่ัวไป, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  

การมีส�วนร�วม
วางแผน 

๑) ระดับชุมชนผู3มีส�วนได3ส�วนเสียจากกการท�องเท่ียวร�วมกัน
กําหนดทิศทางและวางแผนการจัดการท�องเท่ียวในชุมชนของตน  

๒) ชุมชนมีการระดมความคิดในแง�มุมต�าง ๆ ให3มีความ
หลากหลายมากยิ่งข้ึน และกําหนดแนวทางท่ีเป7นไปได3ร�วมกันซ่ึง
เป7นมติของชุมชน 
 
๓) ชุมชนมีการยอมรับร�วมกันในแผนงาน/โครงการ/กิจกรม และ
บูรณาการการทํางานร�วมกัน 

๔) เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการจัดการท�องเท่ียว
ของชุมชนไปสู�แผนงานระดับจังหวัด เพ่ือให3มีการจัดสรร
งบประมาณ และความร�วมมือร�วมกัน 



 

๑๘๕ 

ร�วมกันทุกฝOายนั่นเอง ผู3ปฏิบัติคือ ชุมชน ก็จะได3มีความสุขในการทําท�องเท่ียวชุมชนได3อย�าง
แท3จริง๒๑๘ 
 ๖) การให3ทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในการแก3ป.ญหามีผลดีแน�นอน แต�ต3องแบ�งออกว�า
ใครจะเป7นเจ3าภาพด3านใด แก3ไขอย�างไร๒๑๙ 
 ๗) การให3ทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในการแก3ป.ญหาจะทําให3การแก3ป.ญหานั้นตรงจุด 
ตรงประเด็นและแก3ได3อย�างยั่งยืน๒๒๐ 
 ๘) การให3ทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในการแก3ป.ญหาส�งผลดีต�อการพัฒนา ทําให3รู3ว�า
การปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว3 เป7นไปตามกรอบ หรือไม�อย�างไร มีความสําเร็จเพียงใด ต3องแก3ไขจุดไหน 
และต3องทําอย�างไรต�อไป๒๒๑ 
 ๙) ถ3าทุกภาคส�วนเข3ามาร�วมแก3ป.ญหา ย�อมส�งผลดีต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวให3
ทันสมัยและทัดเทียมสถานท่ีท่ีอยู�ในเมือง๒๒๒ 
 ๑๐) ต3องดูว�าเป7นป.ญหาจากอะไร การแก3ป.ญหาก็เพราะให3หน�วยงานท่ีเก่ียวข3องเข3ามามี
ส�วนร�วม ในการให3ความรู3ชาวบ3าน ถ3าให3ทุกภาคส�วนเข3ามา ป.ญหานั้นก็จะแก3ไขลําบากเหมือนการต้ัง
กรรมการมาแก3ป.ญหา ย�อมไม�ถูกจุด การแก3ไข3ลําบาก ไม�เด็ดขาดต3องระวัง๒๒๓ 
 ๑๑) การแก3ไขป.ญหาจากการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนจะเป7นการช�วยแก3ไขป.ญหาได3ตรง
ประเด็นมีการเชื่อมโยงประเด็นท่ีเก่ียวข3องกันและครอบคลุมป.ญหาท้ังหมดได3 ท่ีเรียกว�าการแก3ไข
ป.ญหาโดย “การบูรณาการ” ร�วมกัน๒๒๔ 
 ๑๒) เห็นด3วยท่ีจะให3ทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในการแก3ป.ญหา เนื่องจากป.ญหามีความ
หลากหลายจึงควรให3ผู3เก่ียวข3องได3ร�วมกันพิจารณาและแก3ไขป.ญหาท่ีเกิดข้ึน๒๒๕ 
 
 

                                           
๒๑๘สัมภาษณ( นางมยุรี ศรีนาค, ประธานหมู�บ3านท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ(โฮมสเตย(ไทรน3อย อ. บางบาล จ. 

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๑๙สัมภาษณ( นายผดุงศิลป� สุวรรณพงษ(, ประธานกลุ�มหัตถกรรมอรัญญิก บ3านต3นโพธ์ิ อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๒๐สัมภาษณ( นางดาวเรือง ฤกษ(บุบผา, ประธานโฮมสเตย(คลองรางจระเข3, ๘ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๒๒๑สัมภาษณ( นายวรวรรธน( ธัญสิริพิสิฐ, ประธานชุมชนการท�องเท่ียวโดยชุมชนตําบลคลองจิก, ๘ 

กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๒๒๒สัมภาษณ( นางดารณี คุ3มภัยพาล, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลลาดชะโด อ.ผักไห� จ.พระนคร       

ศรีอยุธยา, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๒๓สัมภาษณ( นายชัยสงค( ชูฤทธ์ิ, อดีตผู3อํานวยการภูมิภาคภาคกลาง การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 

๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๒๔สัมภาษณ( ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( ฝOายวิชาการ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๒๒๕สัมภาษณ( ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร( คณะสังคมศาสตร(, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  



 

๑๘๖ 

 ๑๓) การให3ทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในการแก3ป.ญหาอาจไม�จําเป7น อาจเลือกเฉพาะผู3
ท่ีมีความเชี่ยวชาญในการแก3ป.ญหา โดยไม�จําเป7นต3องนําทุกภาคส�วนมาร�วมก็ได3๒๒๖ 
 ๑๔) การให3ทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมจะช�วยให3แก3ป.ญหาได3อย�างตรงประเด็น เพราะ
หลายหน�วยงาน ก็จะยิ่งหลายป.ญหา๒๒๗ 
 ๑๕) การแก3ป.ญหาควรเริ่มต3นจากชุมชนเป7นลําดับแรก เพราะเป7นผู3ท่ีทราบป.ญหาเป7น
อย�างดี อย�างไรก็ตามหากมีแนวโน3มไม�สามารถแก3ไขได3ตามลําพัง ก็ควรให3หน�วยงานท่ีเก่ียวข3องเข3ามา
มีส�วนในการแก3ไขป.ญหา๒๒๘ 
 สรุป การมีส�วนร�วมแก3ป.ญหาช�วยในการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน
หลายด3านด3วยกันอาทิ เม่ือเกิดป.ญหาการร�วมมือ ร�วมแรง ร�วมใจของคนในชุมชน ทําให3ป.ญหา
คลี่คลาย ในเบ้ืองต3นควรให3ภายในชุมชนแก3ไขป.ญหากันเองก�อน ถึงจะเป7นการพัฒนาอย�างยั่งยืน การ
ร�วมกันแก3ไขป.ญหาจะได3ตรงประเด็น ตรงงาน ตรงฝOาย ตรงจุด ช�วยกันรับหน3าท่ีดูแลร�วมกันทุกฝOาย 
ทําให3รู3ว�าการปฏิบัติเป7นไปตามกรอบหรือไม� มีความสําเร็จเพียงใด ทําให3มีความทันสมัยและทัดเทียม
สถานท่ีในเมือง และเกิดการแก3ไขป.ญหาโดยการบูรณาการร�วมกัน และสามารถเขียนเป7นแผนภาพได3
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒๑ การมีส�วนร�วมแก3ป.ญหาจากการสัมภาษณ(เชิงลึก 
 

                                           
๒๒๖สัมภาษณ( พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองเจ3าคณะจังหวัดนนทบุรี รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( 

ฝOายบริหาร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๒๗สัมภาษณ( พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  
๒๒๘สัมภาษณ( นางอรสา อาวุธคม, ผู3อํานวยการการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  

การมีส�วนร�วม
แก3ป.ญหา 

๑) เม่ือเกิดป.ญหาคนในชุมชนเข3ามาร�วมมือ ร�วมแรง ร�วมใจทํา
คลี่คลายป.ญหาร�วมกัน  

๒) ให3ภายในชุมชนแก3ไขป.ญหากันเองก�อน ถึงจะเป7นการพัฒนา
อย�างยั่งยืน  

๓) การร�วมกันแก3ไขป.ญหาท่ีตรงประเด็น ตรงงาน ตรงฝOาย ตรง
จุด ช�วยกันรับหน3าท่ีดูแลร�วมกันทุกฝOาย  
 
๔) ศึกษาว�าการปฏิบัติเป7นไปตามกรอบหรือไม� มีความสําเร็จ
เพียงใด ทําให3มีความทันสมัยและทัดเทียมสถานท่ีในเมือง  

๕) เกิดการแก3ไขป.ญหาโดยการบูรณาการร�วมกัน 
 



 

๑๘๗ 

 การมีส%วนร%วมประเมิน   
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ(คือ “การให3ทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในการประเมินผลการ
ดําเนินงานในการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน” จากการสัมภาษณ(ผู3ให3ข3อมูลสําคัญ
จํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการศึกษาท่ีน�าสนใจดังต�อไปนี้  
  ๑) การให3ทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในการประเมินผลการดําเนินงานนั้นจะก�อให3เกิด
ผลดีอย�างมาก เพราะการจะประเมินถูกมองและประเมินจากหลายมิติ๒๒๙ 
 ๒) การให3ทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในการประเมิน จะทําให3ผลการดําเนินงานจะส�งผล
ต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน เพราะทุกคนท่ีร�วมกันทํางานจะได3รับรู3ภาพรวม
ของการทํางานและประเด็นย�อยต�าง ๆ เม่ือรู3จนเกิดความเข3าใจแล3ว จะได3ช�วยกันนํามาปรับปรุง
แผนการดําเนินงานต�อไป๒๓๐ 
 ๓) การให3ทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในการประเมินส�งผลดีต�อการท�องเท่ียว หากทุก
ภาคส�วนมีการทําความเข3าใจกับชุมชนนั้น ๆ อย�างถูกต3อง๒๓๑ 
 ๔) ถ3าทุกภาคส�วนเข3ามาร�วมวางแผน ดําเนินการปฏิบัติทุกภาคส�วนก็ต3องเข3ามามีส�วนร�วม
ในการประเมินผลการดําเนินงานด3วย ถ3าไม�อย�างนั้นจะรู3ได3อย�างไรว�างานนั้น ๆ ทําได3แค�ไหน มีป.ญหา
อย�างไร๒๓๒ 
 ๕) การมีส�วนร�วมในการประเมินผลจะทําให3รู3ว�า เรามีป.ญหาอะไร เกิดจากอะไร จะแก3
อย�างไร โดยทุกคนช�วยกันมอง ช�วยกันคิด๒๓๓ 
 ๖) การให3ทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในการประเมินการดําเนินงานนั้นส�งผลดีต�อการ
พัฒนา ทําให3รู3ว�าการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว3 เป7นไปตามกรอบ หรือไม�อย�างไร มีความสําเร็จเพียงใด 
ต3องแก3ไขจุดไหน แลจะต3องทําอย�างไรต�อไป๒๓๔ 
 ๗) การท่ีทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในการประเมินผลการดําเนินงานย�อมเป7นสิ่งท่ีดี
เยี่ยม เพราะทุกชุมชนจะได3รู3จุดเด�นจุดด3อยของตนเองและจะได3ปรังปรุงให3ดีข้ึน๒๓๕ 
 

                                           
๒๒๙สัมภาษณ( นายรัตนโชติ ศรีคงเมือง, Project Manager, ๑๐ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๒๓๐สัมภาษณ( นายจารุเชฏฐ( เรืองสุวรรณ, ผู3อํานวยการกองวางแผนสินค3าการท�องเท่ียว การท�องเท่ียว

แห�งประเทศไทย, ๑๑ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๒๓๑สัมภาษณ( นายสมาน สาส(นประดิษฐ(, ผู3จัดการท่ัวไป, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๓๒สัมภาษณ( นางมยุรี ศรีนาค, ประธานหมู�บ3านท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ(โฮมสเตย(ไทรน3อย อ. บางบาล จ. 

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๓๓สัมภาษณ( นายผดุงศิลป� สุวรรณพงษ(, ประธานกลุ�มหัตถกรรมอรัญญิก บ3านต3นโพธ์ิ อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๓๔สัมภาษณ( นายวรวรรธน( ธัญสิริพิสิฐ, ประธานชุมชนการท�องเท่ียวโดยชุมชนตําบลคลองจิก, ๘ 
กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 

๒๓๕สัมภาษณ( นางดารณี คุ3มภัยพาล, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลลาดชะโด อ.ผักไห� จ.พระนคร       
ศรีอยุธยา, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 



 

๑๘๘ 

 ๘) การประเมินผลการดําเนินการให3ทุกภาคมีส�วนร�วม อันนี้ถ3าทําได3 เพราะจะได3การ
ประเมินผลจากมาตรฐานของแต�ละภาคส�วน ซ่ึงมีแนวคิดหลากหลาย การประเมินผลย�อมได3 ๓๖๐ 
องศารอบด3าน หากมีทุกภาคส�วนเข3ามาร�วมกันประเมิน๒๓๖ 
 ๙) การท่ีทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในการประเมินผลการดําเนินงานส�งผลดี เนื่องจาก
แต�ละภาคส�วนต�างมีความรอบรู3ท่ีต�างกัน ดังนั้นการประเมินผลการดําเนินงานจะเป7นประโยชน(มากต�อ
ชุมชน และสามารถนําข3อเห็น คําแนะนําจากการประเมินผลมาใช3เป7นแนวทางในการดําเนินงานต�อไป
ได3เป7นอย�างดี๒๓๗ 
 ๑๐) การประเมินผลงานร�วมกันเป7นการทบทวนบทบาทหน3าท่ีและการปฏิบัติงานร�วมกัน
ว�าในการจัดการการท�องเท่ียวนั้น ในแต�ละข้ันตอนท่ีวางแผนไว3นั้นได3บรรลุวัตถุประสงค(ตามท่ีต3องการ
หรือไม�อย�างไร มีข้ันตอนไหนบ3างท่ียังต3องนํากลับมาทบทวนเพ่ือแก3ไขป.ญหาใหม� เช�นการท่ี
นักท�องเท่ียวไม�ให3ความร�วมมือในการรักษาสิ่งแวดล3อมของแหล�งท�องเท่ียว ทุกภาคส�วนจะต3องกลับมา
ร�วมกันคิดวิเคราะห(ว�าเกิดจากป.ญหาอะไร จะดําเนินการแก3ไขอย�างไรใครมีส�วนเก่ียวข3องบ3าง และจะ
กําหนดมาตรการอย�างไร๒๓๘ 
 ๑๑) การให3ทุกภาคส�วนมาร�วมในการประเมินผลการดําเนินงานนั้นส�งผลดีแน�นอน 
เนื่องจากแต�ละภาคส�วนจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะของตนอันส�งผลดีต�อการประเมิน๒๓๙ 
 ๑๒) การให3ทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในการประเมินก็จะทําให3ประเมินได3หลายมิติมาก
ข้ึนตามไปด3วย๒๔๐ 
 ๑๓) ทุกการวางแผน และการร�วมประเมินตามแผน ต3องมีการประเมินผลว�าทําได3ตาม
แผนท่ีวางไว3หรือไม�๒๔๑ 
 สรุป การมีส�วนร�วมประเมินช�วยในการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนหลาย
ด3านด3วยกันอาทิ ทุกภาคส�วนเข3ามาร�วมวางแผน ดําเนินการปฏิบัติ ก็ต3องเข3ามามีส�วนร�วมในการ
ประเมินผลการดําเนินงานด3วย ได3รับรู3ภาพรวมของการทํางานและจะได3ช�วยกันนํามาปรับปรุง
แผนการดําเนินงาน ทุกชุมชนจะได3รู3จุดเด�นจุดด3อยของตนเองและจะได3ปรังปรุงให3ดีข้ึน การประเมินผล
ย�อมได3 ๓๖๐ องศารอบด3านตามมาตรฐานของแต�ละภาคส�วน สามารถนําข3อคิดเห็น คําแนะนําจาก
การประเมินผลมาใช3เป7นแนวทางในการดําเนินงานต�อไปได3 และสามารถเขียนเป7นแผนภาพได3ดังนี้ 

                                           
๒๓๖สัมภาษณ( นายชัยสงค( ชูฤทธ์ิ, อดีตผู3อํานวยการภูมิภาคภาคกลาง การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 

๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๓๗สัมภาษณ( นางอรสา อาวุธคม, ผู3อํานวยการการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  
๒๓๘สัมภาษณ( ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( ฝOายวิชาการ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๒๓๙สัมภาษณ( ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร( คณะสังคมศาสตร(, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  

๒๔๐สัมภาษณ( พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  

๒๔๑สัมภาษณ( พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองเจ3าคณะจังหวัดนนทบุรี รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( 
ฝOายบริหาร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 



 

๑๘๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แผนภาพท่ี ๔.๒๒ การมีส�วนร�วมประเมินจากการสัมภาษณ(เชิงลึก 

  
 การมีส%วนร%วมในการรับผลประโยชน�   
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ(คือ “การให3ทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน(ของ
การพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน” จากการสัมภาษณ(ผู3ให3ข3อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ 
รูป/คน พบผลการศึกษาท่ีน�าสนใจดังต�อไปนี้ 
  ๑) การให3ทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน(นั้นจะก�อให3เกิดผลดี เพ่ือให3
ทุกภาคส�วนรู3สึกเป7นส�วนหนึ่งของการพัฒนา๒๔๒ 
 ๒) การให3ทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน(นั้นไม�ดีอย�างแน�นอน๒๔๓ 
 ๓) การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน(ของทุกภาคส�วนเป7นเรื่องปกติ เพราะอย�างไรใน
ท3ายท่ีสุดทุกภาคส�วนก็ต3องได3ผลประโยชน(อยู�แล3ว แต�จะมากจะน3อย ทางตรงหรือทางอ3อมหรือโดย
หน3าท่ีข้ึนอยู�กับสถานการณ(นั้น ๆ๒๔๔ 
 ๔) การให3ทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน(นั้นถ3าทุกภาคส�วนเข3ามามี
ส�วนร�วม งานก็เดินไปได3ด3วยดี๒๔๕ 
 ๕) การจัดการท�องเท่ียวหรือการร�วมทํางานด3วยกัน การแบ�งป.นผลประโยชน(ท่ีได3รับ 
จะต3องท่ัวถึงและเป7นธรรม จะทําให3เกิดความเข3มแข็งและยั่งยืน เป7นหัวใจของการพัฒนาทุก ๆ 
ด3าน๒๔๖ 

                                           
๒๔๒สัมภาษณ( นายรัตนโชติ ศรีคงเมือง, Project Manager, ๑๐ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๒๔๓สัมภาษณ( นายสมาน สาส(นประดิษฐ(, ผู3จัดการท่ัวไป, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๔๔สัมภาษณ( นางมยุรี ศรีนาค, ประธานหมู�บ3านท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ(โฮมสเตย(ไทรน3อย อ. บางบาล จ. 

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๔๕สัมภาษณ( นางดาวเรือง ฤกษ(บุบผา, ประธานโฮมสเตย(คลองรางจระเข3, ๘ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๒๔๖สัมภาษณ( นายวรวรรธน( ธัญสิริพิสิฐ, ประธานชุมชนการท�องเท่ียวโดยชุมชนตําบลคลองจิก, ๘ 

กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 

การมีส�วนร�วม
ประเมิน 

๑) ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับชุมชน เข3ามามีส�วนร�วมใน
การประเมินผลการดําเนินงาน โดยแต�งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการดําเนินงาน 

๒) ทุกชุมชนเรียนรู3จุดเด�นจุดด3อยของตนเอง และวางแผน
ปรับปรุงให3ดีข้ึน  
 
๓) การประเมินผล ๓๖๐ องศารอบด3านตามมาตรฐานของแต�ละ
ภาคส�วน  

๔) นําข3อคิดเห็น คําแนะนําจากการประเมินผลมาใช3เป7น
แนวทางในการดําเนินงานต�อไป 



 

๑๙๐ 

 ๖) การท่ีทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมรับผลประโยชน( จะส�งผลกระทบต�อการจัดการ
ท�องเท่ียวอย�างแน�นอน เพราะเราต3องดูว�าชุมชนได3รับผลประโยชน(จากการลงทุนของตนเองหรือ
หน�วยงานมาลงทุนให3๒๔๗ 
 ๗) ไม�เห็นด3วยเป7นอย�างยิ่ง ท้ังท่ี ชุมชนควรได3รับผลประโยชน(เต็มท่ี ท้ังนี้เม่ือชุมชนมี
รายได3จากการท�องเท่ียวชุมชนแล3ว ควรมีการจัดสรรรายได3 แล3วนํามาใช3เพ่ือประโยชน(ของชุมชนและ
สาธารณประโยชน(๒๔๘ 
 ๘) การให3ทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน(จะส�งผลต�อการพัฒนาการ
จัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนส�งผลดีแน� เนื่องจากเกิดการจ3างงาน การจัดการแหล�งท�องเท่ียว 
จัดหาสินค3าและบริการให3แก�นักท�องเท่ียวไปพร3อม ๆ  กับการอนุรักษ(สิ่งแวดล3อมและทรัพยากรธรรมชาติ และ
การร�วมรับผลประโยชน(ยังเป7น “แรงจูงใจ” ในการร�วมกันพัฒนาด3วย๒๔๙ 
 ๙) การให3ทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน(จะส�งผลต�อการพัฒนาการ
จัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนส�งผลดีเพราะจะทําให3ทุกคนมีความรู3สึกเป7นเจ3าของ และเกิดการ
หวงแหนอนุรักษ(ให3คงอยู�ต�อไป๒๕๐ 
 ๑๐) อาจไม�จําเป7นท่ีจะต3องได3รับประโยชน(ในทุกภาคส�วน๒๕๑ 
 ๑๑) การให3ทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน(จะทําให3เกิดประโยชน(ใน
วงกว3างเช�นกัน เข3าถึงทุกภาคส�วนของชุมชนท่ีมีผลกระทบหรือเป7นผู3มีส�วนได3ส�วนเสีย๒๕๒ 
 ๑๒) ต3องแยกทุกภาคส�วนคืออะไร ถ3าครอบคลุมถึงหน�วยงาน ราชการ NGO ย�อมไม�ถูกต3อง 
แต�ถ3าเป7นทุกภาคส�วน คือ ชุมชน หรือสถาบันผลประโยชน(ให3ได3ตามความเหมาะสม๒๕๓ 
 ๑๓) ต3องมีข3อตกลงในการแบ�งป.นผลประโยชน(ท่ีถูกต3องและยุติธรรม จะช�วยปMองกันความ
ขัดแย3งในภายหลัง๒๕๔ 

                                           
๒๔๗สัมภาษณ( นางดารณี คุ3มภัยพาล, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลลาดชะโด อ.ผักไห� จ.พระนคร       

ศรีอยุธยา, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๔๘สัมภาษณ( นางอรสา อาวุธคม, ผู3อํานวยการการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  
๒๔๙สัมภาษณ( ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( ฝOายวิชาการ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๒๕๐สัมภาษณ( ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร( คณะสังคมศาสตร(, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  

๒๕๑สัมภาษณ( พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองเจ3าคณะจังหวัดนนทบุรี รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( 
ฝOายบริหาร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๒๕๒สัมภาษณ( พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร(  มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  

๒๕๓สัมภาษณ( นายชัยสงค( ชูฤทธ์ิ, อดีตผู3อํานวยการภูมิภาคภาคกลาง การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 
๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๒๕๔สัมภาษณ( นายผดุงศิลป� สุวรรณพงษ(, ประธานกลุ�มหัตถกรรมอรัญญิก บ3านต3นโพธ์ิ อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 



 

๑๙๑ 

 ๑๔) ทุกคนท่ีทําการท�องเท่ียวควรมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน(จากการท�องเท่ียว
อย�างท่ังถึงและเป7นธรรม แม3แต�คนในชุมชนท่ีไม�ได3ทํากิจกรรมการท�องเท่ียวก็ควรได3ประโยชน(จากการ
ท�องเท่ียวในรูปแบบการบริจาคเพ่ือสาธารณะประโยชน(๒๕๕  
 ๑๕) การให3ทุกภาคส�วนเข3ามามีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน(นั้นอาจส�งผลเสียและ
ก�อให3เกิดการคอรัปชั่นซับซ3อน ควรนําผลประโยชน(มาพัฒนาชุมชนต�อไป ผู3นําควรคํานึงถึงบ3านเมือง
ก�อนผลประโยชน(๒๕๖ 
 สรุป การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน(ช�วยในการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชน
อย�างยั่งยืนหลายด3านด3วยกันอาทิ ควรได3รับผลประโยชน(จากการท�องเท่ียวอย�างท่ังถึงและเป7นธรรม
ท้ังในทางตรง และในรูปแบบการบริจาคเพ่ือสาธารณะประโยชน( ควรนําผลประโยชน(มาพัฒนาชุมชน
ต�อไป ผู3นําควรคํานึงถึงบ3านเมืองก�อนผลประโยชน( ต3องมีข3อตกลงในการแบ�งป.นผลประโยชน(ท่ีถูกต3อง
และยุติธรรมจะช�วยปMองกันความขัดแย3งในชุมชนได3 ประโยชน(ท่ีได3ร�วมกันคือการอนุรักษ(สิ่งแวดล3อม
และทรัพยากรธรรมชาติ และการร�วมรับผลประโยชน(ยังเป7นแรงจูงใจในการร�วมกันพัฒนาด3วย ทําให3
ทุกคนมีความรู3สึกเป7นเจ3าของ และเกิดการหวงแหนอนุรักษ(ให3คงอยู�ต�อไป และสามารถเขียนเป7น
แผนภาพได3ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒๓ การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน(จากการสัมภาษณ(เชิงลึก 
 
                                           

๒๕๕สัมภาษณ( นายจารุเชฏฐ( เรืองสุวรรณ, ผู3อํานวยการกองวางแผนสินค3าการท�องเท่ียว การท�องเท่ียว
แห�งประเทศไทย, ๑๑ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 

๒๕๖สัมภาษณ( นายกิตติคุณ อัศวินทรางกูร, Visual Designer Agoda services /Blogger, ๓๐ 
มกราคม ๒๕๖๒. 

การมีส�วนร�วม
ในการรับ

ผลประโยชน( 

๑) กระจายผลประโยชน(ท่ีเกิดจากการท�องเท่ียวอย�างท่ัวถึงและ
เป7นธรรมท้ังในทางตรง และในรูปแบบสาธารณะประโยชน(  
 
๒) นําผลประโยชน(มาพัฒนาชุมชน คํานึงถึงบ3านเมืองก�อน
ผลประโยชน(ส�วนตน  

๓) สร3างข3อตกลงในการแบ�งป.นผลประโยชน(ท่ีถูกต3องและ
ยุติธรรม ช�วยปMองกันความขัดแย3งในชุมชน 
  
๔) ประโยชน(ของส�วนรวมคือการอนุรักษ(ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล3อม และการร�วมรับผลประโยชน(เป7นแรงจูงใจในการ
ร�วมกันพัฒนา 

๕) ทําให3ทุกคนมีความรู3สึกเป7นเจ3าของ และเกิดการหวงแหน
อนุรักษ(ให3คงอยู�ต�อไป  



 

๑๙๒ 

 ๔. หลักพุทธธรรมอปริหานิยธรรม 
 ความพร�อมเพรียงกัน  
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ(คือ “การสร3างพร3อมเพรียงกันในการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียว
ชุมชนอย�างยั่งยืน” จากการสัมภาษณ(ผู3ให3ข3อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการศึกษาท่ีน�าสนใจ
ดังต�อไปนี้ 
  ๑) การทําอะไรโดยพร3อมเพรียงกันจะทําให3เกิดการสร3างพลังในการเปลี่ยนแปลง๒๕๗ 
 ๒) การทําอะไรโดยพร3อมเพรียงกันจะช�วยส�งเสริมการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชน
อย�างยั่งยืน เพราะการทํางานโดนพร3อมเพรียง ร�วมมือ ร�วมใจกันทํา ย�อมส�งผลให3เกิดแรงกระเพ่ือม
ต�อการท�องเท่ียว๒๕๘  
 ๓) การทําอะไรโดยพร3อมเพรียงกันส�งผลให3ทุกคนในชุมชนมีส�วนร�วมกันและมีความรู3สึก
เป7นเจ3าของร�วมกัน ทําให3รักชุมชนและอยากพัฒนาข้ึนไป๒๕๙ 
 ๔) การทําอะไรโดยพร3อมเพรียงกันจะช�วยส�งเสริมให3เกิดผลดีต�อการท�องเท่ียวแน�นอน๒๖๐ 
 ๕) แน�นอนอยู�แล3วว�า ความพร3อมเพรียง ความสามัคคี ความร�วมมือ ความคิดเห็นท่ีไป
ในทางเดียวกัน ย�อมส�งผลให3งานประสบผลสําเร็จอยู�แล3ว การทําการท�องเท่ียวชุมชนเช�นกัน เพราะถ3า
ชุมชนมีธรรมะ ข3อนนี้จะทํางานสําเร็จแน�นอน๒๖๑  
 ๖) ความพร3อมเพรียงกัน ความสามัคคีกัน จําเป7นอย�างยิ่งต3องมีในการจัดการชุมชน
ท�องเท่ียว ชุมชนต3องรวมเป7นหนึ่ง๒๖๒ 
 ๗) การทําอะไรโดยพร3อมเพรียงกันจะช�วยส�งเสริมการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชน
อย�างยั่งยืนอย�างแน�นอน ความสามัคคีของหมู�คณะย�อมนําความสําเร็จมาสู�ชุมชน๒๖๓ 
 ๘) การร�วมกันคิด ร�วมกันทํา ทําให3เกิดความรัก ความสามัคคี เกิดพลังจะทําให3การ
พัฒนาการจัดการท�องเท่ียว ไปอย�างยั่งยืน๒๖๔ 
 ๙) การทําอะไรได3พร3อมเพรียงกันย�อมเป7นสิ่งท่ีดีท่ีทําให3การขับเคลื่อนชุมชนไปได3ง�ายและ
เกิดการถ3อยทีถ3อยอาศัยกันไม�เกิดการขัดแย3งกัน๒๖๕ 
                                           

๒๕๗สัมภาษณ( นายรัตนโชติ ศรีคงเมือง, Project Manager, ๑๐ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒.  
๒๕๘สัมภาษณ( นายจารุเชฏฐ( เรืองสุวรรณ, ผู3อํานวยการกองวางแผนสินค3าการท�องเท่ียว การท�องเท่ียว

แห�งประเทศไทย, ๑๑ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๒๕๙สัมภาษณ( นายกิตติคุณ อัศวินทรางกูร, Visual Designer Agoda services /Blogger, ๓๐ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๖๐สัมภาษณ( นายสมาน สาส(นประดิษฐ(, ผู3จัดการท่ัวไป, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๖๑สัมภาษณ( นางมยุรี ศรีนาค, ประธานหมู�บ3านท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ(โฮมสเตย(ไทรน3อย อ. บางบาล จ. 

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๖๒สัมภาษณ( นายผดุงศิลป� สุวรรณพงษ(, ประธานกลุ�มหัตถกรรมอรัญญิก บ3านต3นโพธ์ิ อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๖๓สัมภาษณ( นางดาวเรือง ฤกษ(บุบผา, ประธานโฮมสเตย(คลองรางจระเข3, ๘ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๒๖๔สัมภาษณ( นายวรวรรธน( ธัญสิริพิสิฐ, ประธานชุมชนการท�องเท่ียวโดยชุมชนตําบลคลองจิก, ๘ 

กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๒๖๕สัมภาษณ( นางดารณี คุ3มภัยพาล, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลลาดชะโด อ.ผักไห� จ.พระนคร       

ศรีอยุธยา, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 



 

๑๙๓ 

 ๑๐) การทําอะไรโดยพร3อมเพรียงกันย�อมดีต�อการส�งเสริมการจัดการท�องเท่ียว เช�น มีการ
ประชุมให3พร3อมเพรียงกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มีความยุติธรรมในการแบ�งหน3าท่ีกันทํา
และผลประโยชน(ร�วมกัน และยินดีรับฟ.งความคิดเห็นของผู3อ่ืน เพ่ือนําไปสู�การปฏิบัติได3พร3อมเพรียง
กัน๒๖๖ 
 ๑๑) การจะทําอะไรโดยพร3อมเพรียงกัน แสดงให3เห็นถึงความหมายของคําว�า สามัคคี 
ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบ ช�วยเหลือกัน และสามารถอยู�ร�วมกันได3อย�างได3อย�างสันติ ซ่ึงจะทําให3
ชุมชนเข3มแข็งและจะช�วยส�งเสริมการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนได3๒๖๗ 
 ๑๒) การจะทําอะไรโดยพร3อมเพรียงกันและเห็นพ3องต3องกัน สามารถพัฒนาการ
ดําเนินการท�องเท่ียวได3รวดเร็วมากข้ึน ประสบความสําเร็จเร็วข้ึน ทําให3เกิดความสามัคคีกันในชุมชน 
ล3วนส�งผลต�อความยั่งยืนในชุมชน๒๖๘ 
 ๑๓) ความพร3อมเพรียงกันจะช�วยส�งเสริมการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�าง
ยั่งยืน เนื่องจากความพร3อมเพรียงหมายถึงการสร3าง “พลัง” ของชุมชน เป7นพลังท่ีแสดงถึงความ
เข3มแข็งของชุมชนในการจะปกปMองคุ3มครองสิ่งท่ีตนต3องการจะรักษาไว3ให3คงอยู�ยาวนาน เช�น การ
รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนเพ่ือใช3ในการพัฒนา
ท�องเท่ียวให3เกิดความยั่งยืนจากรุ�นสู�รุ�นต�อไป๒๖๙ 
 ๑๔) ความพร3อมเพรียงกัน ร�วมแรง ร�วมใจ จะทําให3ทุกคนช�วยการรักษาในชุมชน ช�วยกัน
อนุรักษ(ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนให3เกิดความยั่งยืน๒๗๐ 
 ๑๕) ความพร3อมเพรียงกันจะช�วยส�งเสริมการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�าง
ยั่งยืน เนื่องจากจะทําให3เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการทํางาน๒๗๑ 
 ๑๖) ความพร3อมเพรียงกันจะช�วยให3การดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ประสบความสําเร็จได3
ง�าย๒๗๒ 
 

                                           
๒๖๖สัมภาษณ( นายชัยสงค( ชูฤทธ์ิ, อดีตผู3อํานวยการภูมิภาคภาคกลาง การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 

๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๖๗สัมภาษณ( นางอรสา อาวุธคม, ผู3อํานวยการการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  
๒๖๘สัมภาษณ( นางสาวฐาปนีย( เกียรติไพบูลย(, ผู3อํานวยการฝOายส�งเสริมสินค3าการท�องเท่ียว การ

ท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, ๑๘ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๒๖๙สัมภาษณ( ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( ฝOายวิชาการ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๒๗๐สัมภาษณ( ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร( คณะสังคมศาสตร(, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  

๒๗๑สัมภาษณ( พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองเจ3าคณะจังหวัดนนทบุรี รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( 
ฝOายบริหาร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๒๗๒สัมภาษณ( พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  



 

๑๙๔ 

 ๑๗) ความพร3อมเพรียงกันจะช�วยส�งเสริมการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�าง
ยั่งยืน เนื่องจากการทํางานพัฒนาต3องอาศัยคนจํานวนมากช�วยเหลือกัน และก็ต3องอาศัยความพร3อม
เพรียงเป7นสําคัญ๒๗๓ 
 สรุป ความพร3อมเพรียงกันช�วยในการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนหลาย
ด3านด3วยกันอาทิ ความพร3อมเพรียง ร�วมมือ ร�วมใจกันทําให3เกิดการสร3างพลังในการเปลี่ยนแปลง เกิด
ความรู3สึกเป7นเจ3าของร�วมกัน ทําให3รักชุมชนและอยากพัฒนาให3ดียิ่ง ๆ ข้ึนไป เกิดความสามัคคี ความ
คิดเห็นท่ีไปในทางเดียวกัน ย�อมส�งผลให3งานสําเร็จแน�นอน มีการประชุมโดยพร3อมเพรียงกัน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มีความยุติธรรมในการแบ�งงาน เพ่ือนําไปสู�การปฏิบัติได3พร3อมเพรียงกัน 
ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบ ช�วยเหลือกัน และสามารถอยู�ร�วมกันได3อย�างสันติ และเป7นการรักษา
ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนเพ่ือให3เกิดความยั่งยืนสู�รุ�น
ต�อไป และสามารถเขียนเป7นแผนภาพได3ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒๔ ความพร3อมเพรียงกันจากการสัมภาษณ(เชิงลึก 
 
 การมีสัมมาคารวะ  
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ(คือ “การมีสัมมาคารวะต�อกันในการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียว
ชุมชนอย�างยั่งยืน” จากการสัมภาษณ(ผู3ให3ข3อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการศึกษาท่ีน�าสนใจ
ดังต�อไปนี้ 
  ๑) การมีสัมมาคารวะต�อกันจะช�วยส�งเสริมการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�าง
ยั่งยืน เพราะจะช�วยส�งเสริม สร3างบรรยากาศท่ีดี๒๗๔ 

                                           
 ๒๗๓สัมภาษณ( ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( คณะสังคมศาสตร( 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๒๗๔สัมภาษณ( นายรัตนโชติ ศรีคงเมือง, Project Manager, ๑๐ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒.  

ความพร3อม
เพรียงกัน 

๑) ผู3นําสร3างความพร3อมเพรียง ร�วมมือ ร�วมใจกันเพ่ือให3เกิด
พลังในการเปลี่ยนแปลง  

๒) สร3างความรู3สึกเป7นเจ3าของร�วมกัน ทําให3รักชุมชนและอยาก
พัฒนา  

๓) มีการประชุมโดยพร3อมเพรียงกัน แลกเปลี่ยนความคิดกัน มี
ความยุติธรรม เพ่ือนําไปสู�การปฏิบัติอย�างพร3อมเพรียงกัน  

๔) ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบ ช�วยเหลือกัน และสามารถอยู�
ร�วมกันได3อย�างสันติ  

๕) รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม ศิลปวัฒนธรรม วิถี
ชีวิตให3เกิดความยั่งยืนสู�รุ�นต�อไป 



 

๑๙๕ 

 ๒) การมีสัมมาคารวะต�อกันจะช�วยส�งเสริมการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�าง
ยั่งยืน เพราะการมีสัมมาคารวะคือ การให3เกียรติซ่ึงกันและกันในการทํางาน๒๗๕  
 ๓) การมีสัมมาคารวะต�อกันส�งผลดี ทําให3ผู3คนนอบน3อมถ�อมตนให3เกียรติกัน เม่ือมีป.ญหา
ภายในก็จะคลี่คลายได3ง�าย๒๗๖ 
 ๔) การมีสัมมาคารวะต�อกันจะช�วยส�งเสริมการท�องเท่ียวอย�างดี เพราะสังคมไทยเป7น
สังคมท่ีมีการเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน การเคารพผู3อาวุโสกว�าเป7นพ้ืนฐานของสังคมไทยมาแต�ในอดีต๒๗๗ 
 ๕) ธรรมะ ข3อนนี้ก็เช�นเดียวกัน ถ3าทุกคนท่ีเข3ามามีส�วนร�วมในการทํากิจกรรมทุกคนมี
สัมมาคารวะต�อกัน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกคน ก็จะเกิดความเข3าใจกัน รับฟ.งความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน มี
การนอบน3อมต�อกัน มีความเคารพในความคิดเห็นต�อกัน๒๗๘  
 ๖) ความสัมพันธ(ระหว�างชุมชน โดยมีความเคารพในวัยวุฒิ คุณวุฒิ โดยให3ความสําคัญต�อ
กัน จะนําพาซ่ึงความกลมเกลียวกันในชุมชน๒๗๙ 
 ๗) การมีสัมมาคารวะต�อกันช�วยส�งเสริมการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน
แน�นอน เพราะการมีสัมมาคารวะ ทําให3หมู�คณะดูมีการเชื่อฟ.งผู3ท่ีมีอาวุโสกว�า๒๘๐ 
 ๘) การอ�อนน3อมถ�อมตัว การให3เกียรติกันในการทํางานกลุ�มหรือองค(กรจะทําให3เกิดความ
รัก ความสามัคคีของทุกคนในกลุ�ม จะช�วยส�งเสริมการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�าง
ยั่งยืน๒๘๑ 
 ๙) การท่ีทุกคนมีสัมมาคารวะธรรมอยู�กับตัวเองย�อมส�งผลดีให3กับชุมชน นักท�องเท่ียวก็
อยากมาเท่ียวและมีความสุขกลับไป๒๘๒  
 ๑๐) การมีสัมมาคารวะย�อมเป7นสิ่งดีภายในสังคมไทย แต�การมีสัมมาคารวะรับฟ.งความ
คิดเห็นของผู3ใหญ� ฟ.งคําชี้แนะเป7นสิ่งท่ีจําเป7น แต�ขณะเดียวกันก็ต3องเป7นโอกาสให3ผู3น3อยได3แสดงความ
คิดเห็นด3วย สัมมาคารวะในท่ีนี้คือ การฟ.งผู3ใหญ�ก�อนแล3วนํามาคิด แต�ขณะเดียวกันก็ไม�ควรยําเกรง
ผู3ใหญ� จนทําให3ไม�กล3าออกความเห็น๒๘๓ 
                                           

๒๗๕สัมภาษณ( นายจารุเชฏฐ( เรืองสุวรรณ, ผู3อํานวยการกองวางแผนสินค3าการท�องเท่ียว การท�องเท่ียว
แห�งประเทศไทย, ๑๑ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 

๒๗๖สัมภาษณ( นายกิตติคุณ อัศวินทรางกูร, Visual Designer Agoda services /Blogger, ๓๐ 
มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๗๗สัมภาษณ( นายสมาน สาส(นประดิษฐ(, ผู3จัดการท่ัวไป, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๗๘สัมภาษณ( นางมยุรี ศรีนาค, ประธานหมู�บ3านท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ(โฮมสเตย(ไทรน3อย อ. บางบาล จ. 

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๗๙สัมภาษณ( นายผดุงศิลป� สุวรรณพงษ(, ประธานกลุ�มหัตถกรรมอรัญญิก บ3านต3นโพธ์ิ อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๘๐สัมภาษณ( นางดาวเรือง ฤกษ(บุบผา, ประธานโฮมสเตย(คลองรางจระเข3, ๘ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๒๘๑สัมภาษณ( นายวรวรรธน( ธัญสิริพิสิฐ, ประธานชุมชนการท�องเท่ียวโดยชุมชนตําบลคลองจิก, ๘ 

กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๒๘๒สัมภาษณ( นางดารณี คุ3มภัยพาล, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลลาดชะโด อ.ผักไห� จ.พระนคร       

ศรีอยุธยา, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๘๓สัมภาษณ( นายชัยสงค( ชูฤทธ์ิ, อดีตผู3อํานวยการภูมิภาคภาคกลาง การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 

๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 



 

๑๙๖ 

 ๑๑) การมีสัมมาคารวะถือเป7นวัฒนธรรมท่ีดีและมีความสําคัญต�อการอยู�ร�วมกัน กล�าวคือ 
บุคคลท่ีมีสัมมาคารวะสามารถสร3างความสุขให3แก�ตนเอง และบุคคลอ่ืน ดังนั้นการมีสัมมาคารวะต�อ
กันจะช�วยส�งเสริมการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนได3๒๘๔ 
 ๑๒) การมีสัมมาคารวะหรือการให3ความเคารพซ่ึงกันและกัน เคารพในความอาวุโส เคารพ
ในความคิดเห็นท่ีแตกต�าง ย�อมนําไปสู�การส�งเสริมกันมากข้ึน และสามารถพัฒนากระบวนการ
ดําเนินงานการท�องเท่ียวได3อย�างดี๒๘๕ 
 ๑๔) การมีสัมมาคารวะเป7นเสน�ห( การมีเสน�ห(จะช�วยส�งเสริมการพัฒนาการท�องเท่ียว
อย�างยั่งยืนได3๒๘๖ 
 ๑๕) สัมมาคารวะเป7นการแสดงออกทางบุคลิกภาพซ่ึงจะส�งผลต�อการทํางานเป7นทีม และ
การประสานงาน ถ3าโครงการดังกล�าวเป7นกิจกรรมกลุ�มและเป7นการประสานงานจึงจําเป7นต3องมีสัมมา
คารวะ๒๘๗ 
 ๑๖) สังคมไทยยังให3ความสําคัญต�อมารยาททางสังคม ซ่ึงการมีสัมมาคารวะก็เป7นหนึ่งใน
นั้น มีผลต�อความสัมพันธ(ในการร�วมงานและการให3ความร�วมมือในกิจกรรมต�าง ๆ๒๘๘ 
 ๑๗) การมีสัมมาคารวะจะส�งผลดีอย�างมากเพราะการทํางานร�วมกันก็ต3องให3เกียรติ 
เคารพซ่ึงกันและกัน๒๘๙ 
 ๑๓) การท�องเท่ียวหมายถึงการไปเยือนสถานท่ีต�าง ๆ เพ่ือความรู3 ความบันเทิง การ
พักผ�อน หรือการสันทนาการอย�างไรก็ตามผู3ท่ีไปท�องเท่ียวจะต3องเป7นมิตรต�อท้ังคนและสิ่งแวดล3อม
ของสถานท่ีท่ีไปเยือนในการท�องเท่ียวผู3ท�องเท่ียวจะต3องต3องมีจิตสํานึกรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล3อม      
รู3ร�วมรักษา รู3ถึงคุณประโยชน(ของแหล�งท�องเท่ียวนั้น ๆ ด3วย การเป7นมิตรต�อท้ังคน และสิ่งแวดล3อมจึง
เป7นการแสดงถึงความมีสัมมาคารวะต�อกันท่ีจะช�วยส�งเสริมการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชน
อย�างยั่งยืน๒๙๐ 
 สรุป การมีสัมมาคารวะช�วยในการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนหลายด3าน
ด3วยกันอาทิ การมีสัมมาคารวะต�อกันการให3เกียรติซ่ึงกันและกันในการทํางาน สร3างบรรยากาศท่ีดี 

                                           
๒๘๔สัมภาษณ( นางอรสา อาวุธคม, ผู3อํานวยการการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  
๒๘๕สัมภาษณ( นางสาวฐาปนีย( เกียรติไพบูลย(, ผู3อํานวยการฝOายส�งเสริมสินค3าการท�องเท่ียว การ

ท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, ๑๘ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒.  
 ๒๘๖สัมภาษณ( ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร( คณะสังคมศาสตร(, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  

๒๘๗สัมภาษณ( พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองเจ3าคณะจังหวัดนนทบุรี รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( 
ฝOายบริหาร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๒๘๘สัมภาษณ( พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๒๘๙สัมภาษณ( ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( คณะสังคมศาสตร( 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๒๙๐สัมภาษณ( ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( ฝOายวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  



 

๑๙๗ 

การมีสัมมาคารวะต�อกันทุกเพศ ทุกวัย ทุกคน ก็จะเกิดความเข3าใจกัน รับฟ.งความคิดเห็นซ่ึงกันและ
กัน มีความเคารพในความคิดเห็นต�อกัน ทําให3เกิดความรักความสามัคคีของทุกคนในชุมชน 
นักท�องเท่ียวอยากมาเท่ียวและมีความสุขกลับไป เป7นวัฒนธรรมท่ีดีและมีความสําคัญต�อการอยู�
ร�วมกัน และสามารถพัฒนากระบวนการดําเนินงานการท�องเท่ียวได3อย�างดี ก�อเกิดจิตสํานึกรับผิดชอบ
ต�อสิ่งแวดล3อม รู3ร�วมรักษา รู3ถึงคุณค�าของแหล�งท�องเท่ียว และสามารถเขียนเป7นแผนภาพได3ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒๕ การมีสัมมาคารวะจากการสัมภาษณ(เชิงลึก 
 
 เคารพต%อสถานท่ี  
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ(คือ “การเคารพต�อสถานท่ีในการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชน
อย�างยั่งยืน” จากการสัมภาษณ(ผู3ให3ข3อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการศึกษาท่ีน�าสนใจ
ดังต�อไปนี้ 
  ๑) การเคารพต�อสถานท่ีจะช�วยส�งเสริม การพัฒนาการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน เกิด
ความเรียบร3อย๒๙๑ 
 ๒) การเคารพต�อสถานท่ีจะช�วยส�งเสริมการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน 
เพราะสถานท่ีเป7นเสน�ห(อย�างหนึ่งในการท�องเท่ียวชุมชน หากชุมชนสามารถนําเสนอเรื่องราวของ
สถานท่ีให3น�าสนใจก็จะเพ่ิมเสน�ห(ให3สถานท่ีด3วย๒๙๒ 
 ๓) การเคารพต�อสถานท่ีส�งผลให3สถานท่ีนั้น มีความสมบูรณ(และสวยงามอย�างยั่งยืน๒๙๓ 

                                           
๒๙๑สัมภาษณ( นายรัตนโชติ ศรีคงเมือง, Project Manager, ๑๐ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒.  
๒๙๒สัมภาษณ( นายจารุเชฏฐ( เรืองสุวรรณ, ผู3อํานวยการกองวางแผนสินค3าการท�องเท่ียว การท�องเท่ียว

แห�งประเทศไทย, ๑๑ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๒๙๓สัมภาษณ( นายกิตติคุณ อัศวินทรางกูร, Visual Designer Agoda services /Blogger, ๓๐ 

มกราคม ๒๕๖๒. 

การมีสัมมา
คารวะ 

๑) การมีสัมมาคารวะต�อกันการให3เกียรติซ่ึงกันและกันในการ
ทํางาน สร3างบรรยากาศท่ีดี  
 
๒) ให3เกียรติทุกเพศ ทุกวัย ทุกคน รับฟ.งและเคารพความ
คิดเห็นของกันและกัน  

๓) สร3างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ทําให3
นักท�องเท่ียวอยากมาเท่ียวและมีความสุขกลับไป  
  
๔) สร3างวัฒนธรรมท่ีดีของการอยู�ร�วมกัน และพัฒนาต�อไปยังการ
จัดการท�องเท่ียว 

๕) ปลูกจิตสํานึกรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล3อม รู3ร�วมรักษา รู3ถึง
คุณค�าของแหล�งท�องเท่ียว  



 

๑๙๘ 

 ๔) การเคารพต�อสถานท่ีส�งเสริมได3อย�างยั่งยืนแน�นอน๒๙๔ 
 ๕) การเคารพในสถานท่ีหมายถึง ในพ้ืนท่ีของชุมชนนั้น ๆ ซ่ึงเป7นผู3มีองค(ประกอบหลาย
ส�วนอยู� (บ3าน วัด โรงเรียน ชุมชนต�าง ๆ) ซ่ึงเป7นเรื่องปกติท่ีต3องฟ.งเหตุและผล หรือบริบทของชุมชน
นั้น ๆ ก็จะทําให3ส�งผลดีกับการพัฒนา๒๙๕ 
 ๖) คงต3องทําสถานท่ีของเราให3คนเขาเกรงใจ เช�น ถ3าเราไม�อยากให3เขาท้ิงขยะ เราต3องมี
บริเวณท่ีสะอาด ไม�มีขยะ ช�วยกันดูแลสถานท่ีให3สะอาดอยู�เสมอ๒๙๖ 
 ๗) การเคารพต�อสถานท่ีจะช�วยส�งเสริมการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน 
เพราะจะทําให3สถานท่ีนั้น ๆ มีความเป7นระเบียบเรียบร3อยมากข้ึน๒๙๗ 
 ๘) การเคารพต�อสถานท่ี เป7นการให3เกียรติ เห็นคุณค�า สํานึกในความดี จะทําให3ไม�อยาก
ให3สถานท่ีมัวหมอง สกปรก มีแต�จะพัฒนาทําให3ดีข้ึน รู3สึกอยากรักษา ปกปMอง จะทําให3ส�งเสริมการ
พัฒนา การจัดการท�องเท่ียวชุมชนได3๒๙๘ 
 ๙) การเคารพต�อสถานท่ีย�อมส�งเสริมให3การพัฒนาขับเคลื่อนไปได3อย�างดีและรวดเร็ว เช�น 
ในชุมชน เขาจัดแหล�งเรียนรู3ไวให3เราชม ถ3าเราเข3าไปชมด3วยความเคารพในสถานท่ีก็จะมีสิ่งดึงดูด๒๙๙  
 ๑๐) การเคารพต�อสถานท่ีสําคัญ ย�อมเป7นสิ่งท่ีดี ย�อมทําให3เกิดความภาคภูมิใจในสถานท่ี
ท่ีอยู�ในชุมชน เกิดความรู3สึกอยากปกปMอง ดูแลรักษาสิ่งแวดล3อมไม�ชํารุดเสื่อมเสีย การเคารพสถานท่ี
เป7นการมีวินัย และทําให3ผู3ปฏิบัติต3องเป7นส�วนหนึ่งของชุมชนด3วย๓๐๐ 
 ๑๑) เนื่องจาก การเคารพ หมายถึง การนับถือและการตระหนักถึงคุณค�า ทําให3เกิด
ความรู3สึกว�าจะต3องให3ความสําคัญต�อสิ่งนั้น ๆ ดังนั้นการเคารพต�อสถานท่ี ชุมชน จะสามารถช�วย
ส�งเสริมการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน๓๐๑ 
 ๑๒) การเคารพต�อสถานท่ีมีความสําคัญอย�างยิ่งต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวให3ยั่งยืน 
โดยเฉพาะเจ3าของพ้ืนท่ีท่ีจะต3องเป7นผู3รักษาและสามารถถ�ายทอดแนวคิดการเคารพสถานท่ีให3กับ
นักท�องเท่ียวด3วยเช�นกัน๓๐๒ 
                                           

๒๙๔สัมภาษณ(  นายสมาน สาส(นประดิษฐ(, ผู3จัดการท่ัวไป, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๙๕สัมภาษณ( นางมยุรี ศรีนาค, ประธานหมู�บ3านท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ(โฮมสเตย(ไทรน3อย อ. บางบาล จ. 

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๒๙๖สัมภาษณ( นายผดุงศิลป� สุวรรณพงษ(, ประธานกลุ�มหัตถกรรมอรัญญิก บ3านต3นโพธ์ิ อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.  

๒๙๗สัมภาษณ( นางดาวเรือง ฤกษ(บุบผา, ประธานโฮมสเตย(คลองรางจระเข3, ๘ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๒๙๘สัมภาษณ( นายวรวรรธน( ธัญสิริพิสิฐ, ประธานชุมชนการท�องเท่ียวโดยชุมชนตําบลคลองจิก, ๘ 

กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๒๙๙สัมภาษณ( นางดารณี คุ3มภัยพาล, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลลาดชะโด อ.ผักไห� จ.พระนคร       

ศรีอยุธยา, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๐๐สัมภาษณ( นายชัยสงค( ชูฤทธ์ิ, อดีตผู3อํานวยการภูมิภาคภาคกลาง การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 

๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๓๐๑สัมภาษณ( นางอรสา อาวุธคม, ผู3อํานวยการการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  
๓๐๒สัมภาษณ( นางสาวฐาปนีย( เกียรติไพบูลย(, ผู3อํานวยการฝOายส�งเสริมสินค3าการท�องเท่ียว การ

ท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, ๑๘ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. . 



 

๑๙๙ 

 ๑๓) การให3ความเคารพต�อสถานท่ีในท่ีนี้น�าจะเป7นเรื่องการเคารพในสังคม วัฒนธรรม 
และประเพณีของประชาชนในท3องถ่ิน รวมไปถึงการรู3จักปรับตัวและเข3าใจถึงความแตกต�างทาง
วัฒนธรรมและประเพณีของแต�ละชุมชน และการรักษาทรัพยากรทางการท�องเท่ียว เช�น โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ รวมไปถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวบ3านในท3องถ่ินเพ่ืออนุรักษ(ไว3เพ่ือความคงอยู�ของ
สถานท่ีท�องเท่ียวให3สามารถส�งต�อให3เยาวชนรุ�นหลังได3ชื่นชม หรือศึกษาหาความรู3ต�อไป๓๐๓ 
 ๑๔) การเคารพต�อสถานท่ีจะช�วยส�งเสริมการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�าง
ยั่งยืนอย�างมาก เนื่องจากการเคารพบุคคล สถานท่ีทําให3เกิดความรู3สึกอบอุ�น ทําให3เกิดความอนุรักษ( 
ทําให3สะอาดและน�ามาเยี่ยมเยือน๓๐๔  
 ๑๕) การเคารพต�อสถานท่ีช�วยส�งเสริมการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนได3 เพราะ
เป7นการเคารพคนในพ้ืนท่ีด3วย๓๐๕ 
 ๑๖) การให3ความเคารพต�อสถานท่ีอาจเกิดจากความรัก ความผูกพันต�อสถานท่ี ช�วยให3
เกิดความรู3สึกเป7นส�วนหนึ่งส�งผลต�อความต3องการในการพัฒนาสถานท่ีนั้น ๆ๓๐๖ 
 ๑๗) ควรมีการเคารพต�อสถานท่ีซ่ึงเปรียบเป7นทรัพยากรทางธรรมชาติของชุมชน ท่ีควรใช3
ประโยชน(ให3คืนกลับชุมชน ซ่ึงบุคคลภายนอกต3องให3ความเคารพ๓๐๗ 
 สรุป เคารพต�อสถานท่ีช�วยในการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนหลายด3าน
ด3วยกันอาทิ สถานท่ีเป7นเสน�ห(อย�างหนึ่งในการท�องเท่ียวชุมชนต3องช�วยกันรักษาความสะอาด จัดการ
ขยะมูลฝอยอย�างดี เป7นการให3เกียรติสถานท่ี เห็นคุณค�า อยากรักษา ปกปMอง ทําให3เกิดการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวชุมชน ทําให3เกิดความภาคภูมิใจในสถานท่ีท่ีอยู�ในชุมชน เป7นการสร3างวินัยทําให3ผู3ปฏิบัติต3อง
เป7นส�วนหนึ่งของชุมชนด3วย เจ3าของพ้ืนท่ีเป7นผู3รักษาและถ�ายทอดแนวคิดการเคารพสถานท่ีให3กับ
นักท�องเท่ียวด3วย เป7นการรักษาทรัพยากรทางการท�องเท่ียวท้ังโบราณสถาน โบราณวัตถุ วัฒนธรรม 
วิถีชีวิตของชุมชน และสามารถเขียนเป7นแผนภาพได3ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

                                           
๓๐๓สัมภาษณ( ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( ฝOายวิชาการ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๓๐๔สัมภาษณ( ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร( คณะสังคมศาสตร(, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  

๓๐๕สัมภาษณ( พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองเจ3าคณะจังหวัดนนทบุรี รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( 
ฝOายบริหาร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๓๐๖สัมภาษณ( พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๓๐๗สัมภาษณ( ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( คณะสังคมศาสตร( 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒. 



 

๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒๖ เคารพต�อสถานท่ีจากการสัมภาษณ(เชิงลึก 
 

 ยึดกฎกติกาของท�องถ่ิน 
 ประเด็นท่ีสัมภาษณ(คือ “การยึดกฎกติกาของท3องถ่ินในการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียว
ชุมชนอย�างยั่งยืน” จากการสัมภาษณ(ผู3ให3ข3อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน พบผลการศึกษาท่ีน�าสนใจ
ดังต�อไปนี้ 
  ๑) การยึดกฎกติกาของท3องถ่ินจะช�วยส�งเสริมการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�าง
ยั่งยืนเพราะไม�ทําให3เกิดความขัดแย3งในชุมชน๓๐๘ 
 ๒) การยึดกฎกติกาของท3องถ่ินจะช�วยส�งเสริมการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�าง
ยั่งยืน เพราะแต�ละท3องถ่ินจะมีประเพณี การปฏิบัติท่ีแตกต�างกัน การปฏิบัติตามกฎระเบียบจะทําให3
ไม�เกิดความขัดแย3งอีกท้ังยัง เสริมความเข3มแข็งให3วัฒนธรรม ประเพณีในชุมชน๓๐๙ 
 ๓) การยึดกฎกติกาของท3องถ่ินส�งผลให3ความเป7นระเบียบนั้นดํารงอยู�อย�างยั่งยืน๓๑๐ 
 ๔) การยึดกฎกติกาของท3องถ่ินช�วยส�งเสริมแน�นอน เพราะทุกคนจะได3ปฏิบัติตามกฎให3
เหมือน ๆ กันทุกคน๓๑๑ 
 

                                           
๓๐๘สัมภาษณ( นายรัตนโชติ ศรีคงเมือง, Project Manager, ๑๐ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒.  
๓๐๙สัมภาษณ( นายจารุเชฏฐ( เรืองสุวรรณ, ผู3อํานวยการกองวางแผนสินค3าการท�องเท่ียว การท�องเท่ียว

แห�งประเทศไทย, ๑๑ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๓๑๐สัมภาษณ( นายกิตติคุณ อัศวินทรางกูร, Visual Designer Agoda services /Blogger, ๓๐ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๑๑สัมภาษณ(  นายสมาน สาส(นประดิษฐ(, ผู3จัดการท่ัวไป, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  

เคารพต�อ
สถานท่ี 

๑) ชุมชนช�วยกันรักษาความสะอาด มีการจัดการขยะอย�างถูกวิธี  
 
๒) ให3เกียรติสถานท่ี เห็นคุณค�า อยากรักษา ปกปMอง ทําให3เกิด
การพัฒนาการท�องเท่ียวชุมชน  

๓) สร3างความภาคภูมิใจในสถานท่ีของชุมชน สร3างวินัยทําให3ผู3
ปฏิบัติต3องเป7นส�วนหนึ่งของชุมชนด3วย   
  
๔) เจ3าของพ้ืนท่ีเป7นผู3รักษาและถ�ายทอดแนวคิดการเคารพ
สถานท่ีให3กับนักท�องเท่ียวด3วย  

๕) ช�วยกันรักษาทรัพยากรทางการท�องเท่ียวท้ังโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน  



 

๒๐๑ 

 ๕) กฎ กติกา ของท3องถ่ินแต�ละถ่ินท่ีมีอยู�นั้นก็ถือว�าเป7นส�วนสําคัญในการปฏิบัติอยู�เดิม 
แต�ถ3ามีเหตุการณ(หรือสถานการณ(บางส�วนเข3ามาเฉพาะเรื่องก็อาจจะมีการปรับหรือแก3ไขได3บ3างตาม
ความคิดเห็นของทุกฝOายท่ีเข3ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาได3๓๑๒ 
 ๖) การยึดกฎกติกาของท3องถ่ินจะช�วยส�งเสริมการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�าง
ยั่งยืนหรือไม�นั้น อยู�ท่ีการประชาสัมพันธ( ว�าเรามีเหตุผลอย�างไรจึงมี กฎ กติกา แบบนี้ ให3ทุกคน
เข3าใจ๓๑๓ 
 ๗) ถ3าเรายึด กฎ กติกา จะทําให3ชุมชน มีความเป7นระเบียบมากข้ึน หากไม�มีกฎ กติกา จะ
ทําให3ชุมชนขาดระเบียบ๓๑๔ 
 ๘) แต�กฎของชุมชนท3องถ่ินเป7นแบบแผน เป7นมติท่ีคนในชุมชน มีความเห็นร�วมกันว�าดี 
และยอมรับร�วมกัน มีส�วนช�วยในการส�งเสริมการพัฒนาการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน เพราะคนใน
ชุมชนและนักท�องเท่ียวต�างถ่ินท่ีมาเท่ียวในชุมชนจะต3องปฏิบัติตาม เป7นแบบอย�างท่ีดี เป7นเอกลักษณ(
ท่ีแต�ละชุมชนจะไม�เหมือนกัน จะทําให3ส�งเสริมการท�องเท่ียวชุมชนได3อย�างดีและยั่งยืน๓๑๕ 
 ๙) การยึดถือกติกาท3องถ่ิน เหมือนกับการเคารพกฎระเบียบของชุมชน การจัดการ
ท�องเท่ียวจะดูมีระเบียบวินัยมากข้ึน ชุมชนจะช�วยจัดอะไรไว3ก็จะดียิ่งข้ึน เพราะทุกคนช�วยกันดูแล
รักษา๓๑๖ 
 ๑๑) กฎ กติกา คือ ข3อตกลงร�วมกันของชุมชน หากเป7นการท�องเท่ียวชุมชน ข3อตกลง กฎ
กติกา ก็ควรจะเป7นเรื่องการอนุรักษ(ทรัพยากรธรรมชาติไม�ให3ถูกทําลาย เช�น การห3ามก�อกองไฟ ห3าม
ตัดต3นไม3 ซ่ึงกฎกติกาจะต3องถูกนําไปใช3กับคนในชุมชนและบุคคลภายในรวมท้ังนักท�องเท่ียวท่ีจะเข3า
ไปท�องเท่ียวในชุมชนนั้น ๆ ด3วย๓๑๗ 
 ๑๒) การยึดตามกฎของชุมชนท3องถ่ินมีความสําคัญอย�างยิ่งในการรักษาคุณค�าของชุมชน 
อีกท้ังยังสามารถช�วยให3การท�องเท่ียวนั้น สามารถพัฒนาต�อไปสร3างมูลค�าเพ่ิมและรักษาชุมชนให3
ยั่งยืนต�อไป๓๑๘ 
 ๑๓) การกําหนดกฎระเบียบใดใดข้ึนมาก็เพ่ือการพัฒนาท3องท่ีนั้น ๆ ให3เกิดความ
เจริญรุ�งเรือง และมีสันติสุขของสังคม ดังนั้นการปฏิบัติตามกฎกติกาท่ีวางไว3ของชุมชนนั้นก็หมายถึง

                                           
๓๑๒สัมภาษณ( นางมยุรี ศรีนาค, ประธานหมู�บ3านท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ(โฮมสเตย(ไทรน3อย อ. บางบาล จ. 

พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๑๓สัมภาษณ( นายผดุงศิลป� สุวรรณพงษ(, ประธานกลุ�มหัตถกรรมอรัญญิก บ3านต3นโพธ์ิ อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

๓๑๔สัมภาษณ( นางดาวเรือง ฤกษ(บุบผา, ประธานโฮมสเตย(คลองรางจระเข3, ๘ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๓๑๕สัมภาษณ( นายวรวรรธน( ธัญสิริพิสิฐ, ประธานชุมชนการท�องเท่ียวโดยชุมชนตําบลคลองจิก, ๘ 

กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 
๓๑๖สัมภาษณ( นางดารณี คุ3มภัยพาล, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลลาดชะโด อ.ผักไห� จ.พระนคร       

ศรีอยุธยา, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๑๗สัมภาษณ( นางอรสา อาวุธคม, ผู3อํานวยการการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน

พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  
๓๑๘สัมภาษณ( นางสาวฐาปนีย( เกียรติไพบูลย(, ผู3อํานวยการฝOายส�งเสริมสินค3าการท�องเท่ียว การ

ท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, ๑๘ กุมภาพันธ( ๒๕๖๒. 



 

๒๐๒ 

การปฏิบัติตามเจตนารมณ(ของเจ3าของพ้ืนท่ีจะเป7นการส�งเสริมความสงบสุขในการอยู�ร�วมกันท้ังของผู3
มาเยือนและเจ3าของพ้ืนท่ีและสังคมโดยรวมนั้นหมายถึงความยั่งยืนของสังคมด3วย๓๑๙ 
 ๑๔) การท่ีทุกคนยึดกติกาของท3องถ่ินนั้นเรียกได3ว�าเป7นการให3การเคารพคนในชุมชน 
สร3างความรักสามัคคี ไม�เกิดความแตกแยกของคนในแต�ละชุมชน๓๒๐ 
 ๑๕) กติกาเป7นสิ่งท่ีชุมชนและสังคมนั้นเป7นคนกําหนดเพ่ือให3คนในพ้ืนท่ีปฏิบัติตามดังนั้น
การยึดกฎกติกาจึงมีความจําเป7นอย�างยิ่ง๓๒๑ 
 ๑๖) กฎ กติกาของท3องถ่ินควรมีความยืดหยุ�นเพ่ือเอ้ือต�อการพัฒนาและการบริหาร
จัดการของชุมชน๓๒๒ 
 ๑๗) การเคารพกติกาของชุมชนอันเป7นอัตลักษณ(ของชุมชน จะเป7นการช�วยลดความ
ขัดแย3งและความไม�เข3าใจกันลงได3๓๒๓ 
 ๑๐) ทุกท3องถ่ินต3องมี กติกา ประเพณี วิถีชีวิตของตนเอง การยึดถือกติกาท3องถ่ินเป7น
สิ่งจําเป7นสําหรับการพัฒนาการท�องเท่ียวชุมชน เช�น หมู�บ3านชาวเขา ห3ามชายหญิงนักท�องเท่ียวนอน
ห3องเดียวกันในบางแห�ง หรือการยึดผีของชาวเขา เหล�านี้เราก็ต3องเคารพกติกาของเขา ต3องเคารพวิถี
ชีวิตของเขา จึงจะทําให3เกิดความยั่งยืนไม�เป7นการเข3าไปทําลายวิถีชีวิตด้ังเดิมของชุมชน๓๒๔ 
 สรุป ยึดกฎกติกาของท3องถ่ินช�วยในการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน
หลายด3านด3วยกันอาทิ การปฏิบัติตามกฎระเบียบจะช�วยลดความขัดแย3งและเสริมความเข3มแข็งให3กับ
วัฒนธรรม ประเพณีชุมชน การเคารพกฎ กติกาของชุมชนทําให3ชุมชนมีความเป7นระเบียบมากข้ึน 
เป7นแบบอย�างท่ีดี เป7นเอกลักษณ(ของแต�ละชุมชนท่ีไม�เหมือนกัน  เป7นการให3เกียรติคนพ้ืนท่ี เคารพวิถี
ชีวิตของเขาด3วย เป7นการรักษาคุณค�าของชุมชน สร3างมูลค�าเพ่ิมและรักษาชุมชนให3ยั่งยืน เป7นการ
ปฏิบัติตามเจตนารมณ(ของคนในพ้ืนท่ี ส�งเสริมความสงบสุขในการอยู�ร�วมกัน และสามารถเขียนเป7น
แผนภาพได3ดังนี้ 
 
 
 
 

                                           
๓๑๙สัมภาษณ( ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( ฝOายวิชาการ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๓๒๐สัมภาษณ( ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร( คณะสังคมศาสตร(, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  

๓๒๑สัมภาษณ( พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองเจ3าคณะจังหวัดนนทบุรี รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( 
ฝOายบริหาร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๓๒๒สัมภาษณ( พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๓๒๓สัมภาษณ( ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( คณะสังคมศาสตร( 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๓๒๔สัมภาษณ( นายชัยสงค( ชูฤทธ์ิ, อดีตผู3อํานวยการภูมิภาคภาคกลาง การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 
๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 



 

๒๐๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒๗ ยึดกฎกติกาของท3องถ่ินจากการสัมภาษณ(เชิงลึก 
 
 ๔.๒.๓ รูปแบบการพัฒนาการจัดการท%องเท่ียวชุมชนอย%างย่ังยืนในพ้ืนท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 จากการศึกษาข3อมูลท้ังเชิงปริมาณ การสัมภาษณ(เชิงลึกสามารถสังเคราะห(เป7นรูปแบบ
การพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได3ดังนี้  
 
 
 
 
 

ยึดกฎกติกา
ของท3องถ่ิน 

๑) กฎระเบียบท่ีสร3างข้ึนในชุมชน ช�วยลดความขัดแย3งและเสริม
ความเข3มแข็งให3กับวัฒนธรรม ประเพณีชุมชน 

๒) ปฏิบัติตามเจตนารมณ(ของคนในพ้ืนท่ี ส�งเสริมความสงบสุข
ในการอยู�ร�วมกัน  

๓) เป7นแบบอย�างท่ีดี เป7นเอกลักษณ(ของแต�ละชุมชนท่ีไม�
เหมือนกัน  

๔) เป7นการให3เกียรติคนพ้ืนท่ี เคารพวิถีชีวิตของเขาด3วย 

๕) รักษาคุณค�าของชุมชน สร3างมูลค�าเพ่ิมและรักษาชุมชนให3
ยั่งยืน  



 

๑๒๓ 
    
๒๐๔ 

 
การพัฒนาการจัดการท%องเที่ยวชุมชนอย%างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แผนภาพที่ ๔.๒๘ แสดงการพัฒนาการจัดการท�องเที่ยวชุมชนอย�างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

๑. ด�านการฟEFนฟูแหล%งท%องเที่ยว 
การจัดการท%องเที่ยวชุมชน 

๑)  การปรับปรุงพื้นทีแ่หล�งท�องเที่ยวให3มี
ความสวยงาม 
 ๒) การพัฒนาระบบการให3บรกิารให3มีความ
สะดวก สบายและทนัสมัย  
 ๓) ระบบสาธารณูปโภคที่ปลอดภัยแก�
นักท�องเที่ยวและคนในท3องถิน่  
 ๔) สิ่งอํานวยความสะดวกพร3อมตอบสนอง
ต�อความต3องการของนักท�องเที่ยว  
 ๕) ระบบการให3บรกิารที่สอดรับกับรูปแบบ
การท�องเที่ยว  
 ๖) ระบบสาธารณูปโภคที่ได3มาตรฐานและ
พร3อมใช3งาน  
 ๗) การพัฒนาสินค3าหรือผลิตภัณฑ(ที่มี
เอกลักษณ(เฉพาะแหล�งท�องเที่ยว  

แนวทางการพัฒนา 
๑) จัดระเบียบร3านค3าในเขตโบราณสถาน 
ความสะอาด และการจัดการขยะ 
๒) จัดสรรพื้นทีข่ายของที่สะอาดและชัดเจน 
การจอดรถที่เหมาะสม ลดป.ญหารถติด 
๓) การจัดระเบียบในการเข3าชมโบราณสถาน
สําหรับนักท�องเที่ยวชาวต�างชาติ  
๔) ความปลอดภัยของนักท�องเที่ยว การจัด
ระเบียบจราจร  
๕) การฟRSนฟูด3านโบราณสถาน สถาป.ตยกรรม 
เพื่อแก3ไขป.ญหาด3านความเสื่อมโทรม 
๖) ให3เป7นไปตามวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี 
สิ่งปลูกสร3างในพื้นที่ในจังหวดั 

๒. ด�านกิจกรรมการท%องเที่ยว 
การจัดการท%องเที่ยวชุมชน 

 ๑ )  มี ความ ชํานาญในการ ดํา เนิ น
กิจกรรมการท�องเที่ยวในพื้นที่ 
 ๒) กิจกรรมในพื้นที่ท�องเที่ยวเป7น
กิจกรรมที่สร3างสรรค(  
 ๓) รูปแบบการท�องเที่ยวในพื้นที่สร3าง
มูลค�าเพิ่มให3กับแหล�งท�องเที่ยว  
 ๔) กิจกรรมการท�องเที่ยวที่เหมาะสม
กับพื้นที่ท�องเที่ยว 
๕) กิจกรรมในพื้นที่ท�องเที่ยวสร3างความ
น�าตื่นตาตื่นใจแก�นักท�องเที่ยว  
๖) กิจกรรมในพื้นที่มีความแปลกใหม�
เมื่อเทียบกับพื้นท�องเที่ยวอื่น   

แนวทางการพัฒนา 
๑) เผยแพร�ประชาสัมพันธ(กจิกรรมที่ดี
ให3ครอบคลุมทกุสื่อ ทกุช�องทาง 
๒) ส�งเสริมแหล�งท�องเที่ยวรองในชุมชน
ที่มีผลิตภัณฑ(ขึ้นชื่อเพื่อกระจายการ
ท�องเที่ยว  
๓) นําแหล�งท�องเที่ยวทกุแห�งมาคุยกัน 
วางแผนร�วมกนั  
๔) จัดกิจกรรมด3านความบันเทิง 
กิจกรรมด3านดนตรี กีฬา หรือกิจกรรม
ด3านสังคม 
๕) เป7นกิจกรรมของคนในพื้นที่เพื่อเป7น
แรงจูงใจในการจดัการท�องเที่ยว  
 

๓. ด�านการตลาดการท%องเที่ยว 
การจัดการท%องเที่ยวชุมชน 

 ๑) แหล� งท�อง เที่ ยวสามารถสร3 าง
ชื่อเสียงเป7นที่รู3จักกับนานาชาติ  
 ๒) แหล�งท�องเที่ยวสามารถสร3างคุณค�า
ความทรงจําที่ดี  
 ๓) สินค3าที่ระลึกที่สามารถดึงดูดความ
สนใจนักท�องเที่ยว  
 ๔) การประชาสัมพันธ(แหล�งท�องเที่ยว
ผ�านสื่อที่หลากหลาย  
 ๕) สินค3าที่หลากหลายให3เลือกตาม
ความต3องการของนักท�องเที่ยว  

แนวทางการพัฒนา 
๑) ศึกษากลุ�มเปMาหมาย/ความต3องการ/
ความสนใจของนักท�องเที่ยว  
๒) มีเปMาหมายกลุ�มนักท�องเที่ยวให3
ชัดเจนเพื่อให3การกิจกรรมที่สามารถ
ดึงดูดความสนใจ  
๓) สร3างการตลาดเชิงรกุทั้ง ๔ ด3าน
พร3อมกันทั้ง Product, Place, 
Promotion และ Price 
๔) พัฒนาการตลาดให3ทนัสมัย เน3นการ
ใช3สื่อที่ตรงกับกลุ�มเปMาหมาย  
๕) จัดทําแผนการท�องเที่ยวร�วมกันทั้ง
จังหวัด อําเภอ องค(กรปกครองส�วน
ท3องถิ่น และกลุ�มผู3ประกอบการ 

๔. ด�านการเสริมทักษะบุคลากรใน
พื้นที่ 

แนวทางการพัฒนา 
๑) จัดโครงการเสริมทกัษะสําคัญเพื่อ
สนับสนุนการท�องเที่ยวให3กับคนในพื้นที่
ชุมชนที่เป7นแหล�งท�องเที่ยว  
๒) อํานวยความสะดวกแก�นกัท�องเที่ยว
มากขึน้ เช�น แผนที่ ปMายภาษาอังกฤษ 
จุดบริการที่หาง�าย  
๓) เสริมทกัษะเพื่อสนับสนนุการ
ท�องเที่ยวโดยเน3นเป7นคนในพื้นที่ เช�น 
มัคคุเทศก(อาสา ผู3ค3าขายสินค3าและ
บริการ 
๔) ส�งเสริมทักษะที่มีความสําคัญต�อการ
ท�องเที่ยวทั้งด3านการบริการ 
ภาษาต�างประเทศ เทคโนโลยี การ
ถ�ายภาพ เป7นต3น  
 

๕. ด�านประสิทธิภาพการท%องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 

๑) ทุกฝOายเข3ามาสนับสนุนอย�างจริงจัง
และร�วมกันวางแผนในการพัฒนา  
๒) เพิ่มประสิทธิภาพทําให3นักท�องเที่ยว
มีความสุข ประทับใจ และปลอดภัย  
๓) ปรับรูปแบบในตัวเมอืงไม�ว�าจะเป7น
การตลาดน้ําย3อนยุคและตลาดบนบก  
๔) เพิ่มกิจกรรมในช�วงเวลากลางคืน 
เพื่อให3นกัท�องเที่ยวสามารถพักค3างคืน
เพิ่มขึน้   

๖. การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 
การจัดการท%องเที่ยวชุมชน 

 ๑) ระบบน้ํ าประปาที่สะอาด และ
เข3าถึงทุกชุมชน 
๒) การเชื่อมต�อหรือมีระบบไฟฟMาทั่วถึง
ทุกสถานที่  
 ๓) การซ�อมแซมปรับปรุงถนนที่ชํารุด 
ให3กลับมาใช3งานได3ตามมาตรฐาน  

แนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาระบบขนส�งมวลชน และ
ระบบรถไฟความเรว็สูงเชื่อมโยงกับ
กรุงเทพมหานคร  
๒) พัฒนาเรือ่งการคมนาคม ที่จอดรถ 
เส3นทางรถหมุนเวียน  
๓) การปMองกันฝุOนละออง ควันพิษจาก
การจราจร  
๔) ปรับปรุงความสะอาด ความเป7น
ระเบียบ อัตลักษณ(และคุณภาพชีวติของ
คนในชุมชน  
๕) ปรับปรุงการทํางานของเทศบาล 
พัฒนาบุคลากร ปMองกันการแสวงหา
ผลประโยชน( 
๖) รณรงค(ให3ประชาชนมีความ
รับผิดชอบในการจัดการขยะ พร3อม
จิตสํานกึในการรักษ(สิ่งแวดล3อม 



 

๑๒๓ 
    
๒๐๕ 

 
 

การพัฒนาการจัดการท%องเที่ยวชุมชนอย%างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

๑. ด�านการฟEFนฟูแหล%งท%องเที่ยว 
 ๑) จัดระเบียบร3านค3าในเขตโบราณสถาน ความสะอาด และการจัดการขยะ 
๒) จัดสรรพื้นที่ขายของที่สะอาดและชัดเจน การจอดรถที่เหมาะสม ลดป.ญหารถติด 
๓) การจัดระเบียบในการเข3าชมโบราณสถานสําหรับนักท�องเที่ยวชาวต�างชาติ  
๔) ความปลอดภัยของนักท�องเที่ยว การจัดระเบียบจราจร  
๕) การฟRSนฟูด3านโบราณสถาน สถาป.ตยกรรม เพื่อแก3ไขป.ญหาด3านความเสื่อมโทรม 
๖) ให3เป7นไปตามวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี สิ่งปลูกสร3างในพื้นที่ในจังหวัด 

๒. ด�านกิจกรรมการท%องเทีย่ว 
๑) เผยแพร�ประชาสัมพันธ(กิจกรรมที่ดีให3ครอบคลุมทุกสื่อ ทุกช�องทาง 
๒) ส�งเสริมแหล�งท�องเที่ยวรองในชุมชนที่มีผลิตภัณฑ(ขึ้นชื่อเพื่อกระจายการท�องเที่ยว  
๓) นําแหล�งท�องเที่ยวทุกแห�งมาคุยกัน วางแผนร�วมกัน  
๔) จัดกิจกรรมด3านความบันเทิง กิจกรรมด3านดนตรี กีฬา หรือกิจกรรมด3านสังคม 
๕) เป7นกิจกรรมของคนในพื้นที่เพื่อเป7นแรงจูงใจในการจัดการท�องเที่ยว 

๓. ด�านการตลาดการท%องเที่ยว 
๑) ศึกษากลุ�มเปMาหมาย/ความต3องการ/ความสนใจของนักท�องเที่ยว  
๒) มีเปMาหมายกลุ�มนักท�องเที่ยวให3ชัดเจนเพื่อให3การกิจกรรมที่สามารถดึงดูดความสนใจ  
๓) สร3างการตลาดเชิงรุกทั้ง ๔ ด3านพร3อมกันทั้ง Product, Place, Promotion และ Price 
๔) พัฒนาการตลาดให3ทันสมัย เน3นการใช3สื่อที่ตรงกับกลุ�มเปMาหมาย  
๕) จัดทําแผนการท�องเที่ยวร�วมกันทั้งจังหวัด อําเภอ องค(กรปกครองส�วนท3องถิ่น และกลุ�ม
ผู3ประกอบการ  

๔. ด�านการเสริมทกัษะบุคลากรในพืน้ที ่
๑) จัดโครงการเสริมทักษะสําคัญเพื่อสนับสนุนการท�องเที่ยวให3กับคนในพื้นที่ 
๒) อํานวยความสะดวกแก�นักท�องเที่ยวมากขึ้น เช�น แผนที่ ปMายภาษาอังกฤษ จุดบริการที่หาง�าย  
๓) เสริมทักษะเพื่อสนับสนุนการท�องเที่ยวโดยเน3นเป7นคนในพื้นที่ เช�น มัคคุเทศก(อาสา ผู3ค3าขาย
สินค3าและบริการ 
๔) ส�งเสริมทักษะที่มีความสําคัญต�อการท�องเที่ยวทั้งด3านการบริการ ภาษาต�างประเทศ เทคโนโลยี 
การถ�ายภาพ เป7นต3น  

๕. ด�านประสิทธิภาพการท%องเที่ยว 
๑) ทุกฝOายเข3ามาสนับสนุนอย�างจริงจังและร�วมกันวางแผนในการพัฒนา  
๒) เพิ่มประสิทธิภาพทําให3นักท�องเที่ยวมีความสุข ประทับใจ และปลอดภัย  
๓) ปรับรูปแบบในตัวเมืองไม�ว�าจะเป7นการตลาดน้ําย3อนยุคและตลาดบนบก  
๔) เพิ่มกิจกรรมในช�วงเวลากลางคืน เพื่อให3นักท�องเที่ยวสามารถพักค3างคืนเพิ่มขึ้น   

๖. การพัฒนาโครงสร�างพืน้ฐาน 
๑) พัฒนาระบบขนส�งมวลชน และระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานคร  
๒) พัฒนาเรื่องการคมนาคม ที่จอดรถ เส3นทางรถหมุนเวียน  
๓) การปMองกันฝุOนละออง ควันพิษจากการจราจร  
๔) ปรับปรุงความสะอาด ความเป7นระเบียบ อัตลักษณ(และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
๕) ปรับปรุงการทํางานของเทศบาล พัฒนาบุคลากร ปMองกันการแสวงหาผลประโยชน( 
๖) รณรงค(ให3ประชาชนมีความรับผิดชอบในการจัดการขยะ พร3อมจิตสํานึกในการรักษ(สิ่งแวดล3อม 
 

บรบิทการพฒันาการท%องเที่ยว 
๕. ด�านความชัดเจนของเจ�าภาพ 

๑)  มีการระบุถึงขอบเขตในอํานาจหน3าที่ของฝOายบริหารแต�ละพื้นที่ 
๒) มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการประสานงานกับแหล�งท�องเที่ยวอื่น  
๓) มีการกําหนดขั้นตอนระบบการบริหารพื้นที่อย�างชัดเจน  
๔) การจัดตั้งประธาน และคณะทํางานในทุกระดับ 
๕) การกําหนดภารกิจ บทบาท หน3าที่ความรับผิดชอบในทุกระดับ  
๖) เลือกเจ3าภาพที่เชี่ยวชาญแต�ละด3าน เช�น ด3านวิถีชุมชน กิจกรรมสร3างสรรค( ฯ 
๗) รัฐทําหน3าที่เสมือนเป7นพี่เลี้ยงและให3ชุนชนลงมือปฏิบัติเอง 
๘) เป7นการบริหารจัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชนสมดุลและยั่งยืน   

๖. ด�านกฎหมายและการจัดระเบียบ 
๑) มีการกําหนดราคาสินค3าและบริการอย�างเป7นธรรม 
๒) มีการควบคุมและจัดระเบียบเพื่อไม�ให3มีการขยายตัวของสิ่งก�อสร3าง  
๓) มีการจัดตั้งองค(กร หรือหารือการออกข3อระเบียบอย�างเป7นทางการ  
๔) เป7นกฎระเบียบที่เกิดจากสมาชิกในชุมชนออกแบบร�วมกัน  
๕) เป7นกติกาการจัดการชุมชนเช�น การห3ามเผาในที่แจ3ง ห3ามทําลายธรรมชาติ   
๖) เป7นกฎ กติกาที่ชุมชนปฏิบัติได3 นักท�องเที่ยวปฏิบัติถูกต3อง สร3างความ
เชื่อมั่นให3กับนักท�องเที่ยว  
๗) กติกาที่เน3นการสร3างวินัย และเพื่อทําให3การท�องเที่ยวดูมีระเบียบยิ่งขึ้น 
๘) สร3างเป7น ธรรมนูญชุมชนเพื่อแสดงเจตจํานงค(และให3พันธะสัญญาของชุมชน  
๙) สร3างความปลอดภัยให3กับชีวิตและทรัพย(สินของนักท�องเที่ยว  

๗. ด�านการสนบัสนุนจากภาครัฐ 
๑) รัฐให3การสนับสนุน ประชาสัมพันธ(ให3คนทั่วไปรู3จัก  
๒) รัฐให3การสนับสนุนงบประมาณในโครงสร3างพื้นฐาน 
๓) รัฐกํากับดูแลด3านคุณภาพและมาตรฐานการให3บริการ  
๔) ให3ชุมชนพัฒนาโดยรัฐวางระบบตรวจสอบ วัดผลการดําเนินงาน 
๕) รัฐเข3ามาร�วมพัฒนาตามบริบทของแต�ละชุมชน  
๖) ภาครัฐมีงบประมาณสามารถสร3างจุดขายในชุมชนได3อย�างยั่งยืน  

๘. ด�านการสร�างเครือข%ายความร%วมมือ 
๑) สร3างเครือข�าย เพื่อส�งเสริมให3เป7นที่ประชุมและสัมมนา 
๒) ระบุอํานาจหน3าที่ขององค(กรและกลุ�มคนแต�ละกลุ�ม  
๓) ตัดสินใจร�วมกันในใช3มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อเป7นแหล�งท�องเที่ยว  
๔) บูรณาการกันทั้งหน�วยงานราชการ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชน 
๕) การศึกษาดูงานและการถ�ายทอดองค(ความรู3  
๖) ร�วมมือกันในชุมชนแบบ “บวร” คือบ3าน วัด โรงเรียน เพื่อช�วยขับเคลื่อน  
๗) ร�วมมือกันทุกขั้นตอนตั้งแต�การประชุม วางแผน ลงมือปฏิบัติ 
 

บรบิทการพฒันาการท%องเที่ยว 
๑. ด�านการวางแผน 

๑) แผนการจัดการแหล�งท�องเที่ยวมีการกําหนดวัตถุประสงค( เปMาหมายชัดเจน  
๒) ฝOายบริหารมีการจัดทําเพื่อให3บรรลุตามวัตถุประสงค(และเปMาหมาย  
๓) แผนการท�องเที่ยวระบุวิธีการดําเนินงานไว3อย�างชัดเจน  
๔) วางแผนพัฒนาแบบระยะสั้น กลาง ยาว โดยคนในชุมชนมีส�วนร�วม 
๕) วางแผนการจัดสรร การใช3งบประมาณให3เกิดความคุ3มค�า 
๖) พัฒนาไปตามแผน และสามารถติดตามประเมินผลได3ง�าย 
๗) วางแผนการบริหารจัดการที่ดี เน3นการมีส�วนร�วม การจัดสรรผลประโยชน( 
และการรักษาสิ่งแวดล3อม 
๘) การวางแผนการท�องเที่ยวมีแผนหลักและแผนสํารอง 

๒. ด�านการปฏบิตัิตามแผน 
๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นนั้นดําเนินตามแผนการจัดการท�องเที่ยว  
๒) มีการติดตามผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานเสมอ  
๓) มีการปรับปรุงประสิทธิผลจากข3อเสนอแนะ 
๔) ทําให3บรรลุตามวัตถุประสงค( เปMาหมาย ง�ายต�อการนําไปวางแผนพัฒนาต�อ  
๕) ปฏิบัติแล3วติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และพัฒนาให3บรรลุตามแผน 
๖) ให3คนในชุมชนได3รับรู3 ถือปฏิบัติเป7นแนวทางเดียวกัน ลดการขัดแย3ง 
๗) ปฏิบัติตามแผนที่มาจากความร�วมมือของคนในชุมชน ปราชญ(ชาวบ3าน 
ผู3ประกอบการ ภาครัฐ เอกชนร�วมกันออกแบบ  

๓. ด�านการตรวจสอบ 
๑) มีการทบทวนหรือปรับปรุงแก3ไขตาม 
๒) มีการประเมินการดําเนินการในช�วงเวลาและความถี่ที่เหมาะสม  
๓) ตรวจสอบระดับนโยบาย ว�าเป7นไปตามนโยบาย/แผนงานที่วางแผนไว3หรือไม� 
๔) ตรวจสอบเป7นระยะๆ เช�น ช�วง ๓ เดือนแรกตรวจทุกเดือน จากนั้น ๓ 
เดือนครั้งภายในปCแรก  
๕) ศึกษาวิจัยจุดอ�อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสของการจัดการท�องเที่ยว
ชุมชน 
๖) ตรวจสอบด3านบัญชีรายรับ รายจ�าย และด3านสิ่งแวดล3อมของชุมชน  

๔. ด�านการแก�ไขและปรับปรุง 
๑) มีการแก3ไขส�วนที่บกพร�องระหว�างการจัดการแหล�งท�องเที่ยว  
๒) มีการแก3ไขปรับปรุง และมีการรายงานปรับแก3เอกสารให3เป7นป.จจุบันเสมอ  
๓) มีการกําหนดภาระ หน3าที่ของการแก3ไขในแต�ละจุดอย�างชัดเจน 
๑) นําผลกระทบที่ได3มาจัดทําองค(ความรู3เพื่อใช3แก3ไขปรับปรุงแผนการทํางาน  
๒) แก3ไขปรับปรุง โดยกําหนดเป7นวาระเร�งด�วน ระยะกลาง และระยะยาว  
๓) ประชุมผู3มีส�วนได3ส�วนเสียให3ร�วมกันแก3ไข เพื่อประหยัดงบประมาณ และ
เวลา  
๔) ปรับปรุงและกําหนดเป7นการอนุรักษ(สิ่งแวดล3อมและวัฒนธรรมท3องถิ่น 
 

แผนภาพที่ ๔.๒๙ แสดงรูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเที่ยวชุมชนอย�างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได3จากการสังเคราะห(องค(ความรู3 
 



 

๑๒๓ 
    
๒๐๖ 

หลักอปริหานิยธรรม 
๓. ด�านการเคารพต%อสถานที ่

๑) สร3างค�านิยมในการอนุรักษ(ปูชนียสถานและแหล�งท�องเที่ยว  
๒) สร3างค�านิยมในการให3ความเคารพต�อกฎเกณฑ(ที่ตั้ง 
๓) คนในท3องถิ่นร�วมกันปฏิบัติตามกฎเกณฑ(ที่ตั้งขึ้นจากการประชุม 
๔) ชุมชนช�วยกันรักษาความสะอาด มีการจัดการขยะอย�างถูกวิธี  
๕) ให3เกียรติสถานที่ เห็นคุณค�า อยากรักษา และปกปMอง  
๖) สร3างความภาคภูมิใจในสถานที่ สร3างวินัยทําให3ผู3ปฏิบัติเป7นส�วนหนึ่งของ
ชุมชนด3วย   
๗) เจ3าของพื้นที่เป7นผู3รักษาและถ�ายทอดแนวคิดการเคารพสถานที่ให3กับ
นักท�องเที่ยว  
๘) ช�วยกันรักษาทรัพยากรทางการท�องเที่ยวทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของขุมชน  
 

๔. ด�านกตกิาของท�องถิ่น 
๑) ให3การสนับสนุนร�วมมือในการบูรณะแหล�งท�องเที่ยว  
๒) บูรณาการแหล�งท�องเที่ยวให3คงทนถาวร  
๓) ประกาศให3ทุกคนทราบทั่วกันถึงข3อปฏิบัติตนในสถานที่ท�องเที่ยว  
๔) กฎระเบียบที่สร3างขึ้นในชุมชน ช�วยลดความขัดแย3งและเสริมความเข3มแข็ง
ให3กับวัฒนธรรม ประเพณีชุมชน 
๕) ปฏิบัติตามเจตนารมณ(ของคนในพื้นที่ ส�งเสริมความสงบสุขในการอยู�
ร�วมกัน  
๖) เป7นแบบอย�างที่ดี เป7นเอกลักษณ(ของแต�ละชุมชนที่ไม�เหมือนกัน  
๗) เป7นการให3เกียรติคนพื้นที่ เคารพวิถีชีวิตของเขาด3วย 
๘) รักษาคุณค�าของชุมชน สร3างมูลค�าเพิ่มและรักษาชุมชนให3ยั่งยืน  
 
 

หลักอปริหานิยธรรม 
๑. ด�านความพร�อมเพรียงกัน 

๑) ประชุมร�วมกันถึงการเตรียมความพร3อมต�อการจัดการการท�องเที่ยว  
๒) ประชาชนในท3องถิ่นมีความพร3อมเพรียงต�อการปกปMองสถานที่ท�องเที่ยว  
๓) ประชาชนให3ความสําคัญเพื่อการประชุมปรึกษาหารือ  
๔) ผู3นําสร3างความพร3อมเพรียง ร�วมมือร�วมใจกันเพื่อให3เกิดพลังการ
เปลี่ยนแปลง  
๕) สร3างความรู3สึกเป7นเจ3าของร�วมกัน ทําให3รักชุมชนและอยากพัฒนา  
๖) มีการประชุมโดยพร3อมเพรียงกัน แลกเปลี่ยนความคิดกัน มีความยุติธรรม  
๗) ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบ ช�วยเหลือกัน และอยู�ร�วมกันอย�างสันติ  
๘) รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตให3เกิด
ความยั่งยืน 
 

๒. ด�านการมีสัมมาคารวะ 
๑) เสนอกฎที่ใช3ที่แสดงถึงการเคารพภายในสถานที่ท�องเที่ยว  
๒) คนในท3องถิ่นให3ความเคารพต�อกฎระเบียบแบบแผน 
๓) ออกระเบียบเพื่อการอนุรักษ(สิ่งแวดล3อม 
๔) มีสัมมาคารวะต�อกัน ให3เกียรติกันและกันในการทํางาน สร3างบรรยากาศที่ดี  
๕) ให3เกียรติทุกเพศ ทุกวัย ทุกคน รับฟ.งและเคารพความคิดเห็นของคนอื่น  
๖) สร3างความรักความสามัคคีในชุมชน นักท�องเที่ยวอยากมาและมีความสุข  
๗) สร3างวัฒนธรรมที่ดีของการอยู�ร�วมกัน และพัฒนาต�อไปยังการจัดการท�องเที่ยว 
๘) ปลูกจิตสํานึกรับผิดชอบ รู3ร�วมรักษา รู3ถึงคุณค�าของแหล�งท�องเที่ยว  
 

แผนภาพที่ ๔.๒๙ (ต�อ) 
 

การพัฒนาการจัดการท%องเที่ยวชุมชนอย%างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

๑. ด�านการฟEFนฟูแหล%งท%องเที่ยว 
 ๑) จัดระเบียบร3านค3าในเขตโบราณสถาน ความสะอาด และการจัดการขยะ 
๒) จัดสรรพื้นที่ขายของที่สะอาดและชัดเจน การจอดรถที่เหมาะสม ลดป.ญหารถติด 
๓) การจัดระเบียบในการเข3าชมโบราณสถานสําหรับนักท�องเที่ยวชาวต�างชาติ  
๔) ความปลอดภัยของนักท�องเที่ยว การจัดระเบียบจราจร  
๕) การฟRSนฟูด3านโบราณสถาน สถาป.ตยกรรม เพื่อแก3ไขป.ญหาด3านความเสื่อมโทรม 
๖) ให3เป7นไปตามวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี สิ่งปลูกสร3างในพื้นที่ในจังหวัด 

๒. ด�านกิจกรรมการท%องเทีย่ว 
๑) เผยแพร�ประชาสัมพันธ(กิจกรรมที่ดีให3ครอบคลุมทุกสื่อ ทุกช�องทาง 
๒) ส�งเสริมแหล�งท�องเที่ยวรองในชุมชนที่มีผลิตภัณฑ(ขึ้นชื่อเพื่อกระจายการท�องเที่ยว  
๓) นําแหล�งท�องเที่ยวทุกแห�งมาคุยกัน วางแผนร�วมกัน  
๔) จัดกิจกรรมด3านความบันเทิง กิจกรรมด3านดนตรี กีฬา หรือกิจกรรมด3านสังคม 
๕) เป7นกิจกรรมของคนในพื้นที่เพื่อเป7นแรงจูงใจในการจัดการท�องเที่ยว 

๓. ด�านการตลาดการท%องเที่ยว 
๑) ศึกษากลุ�มเปMาหมาย/ความต3องการ/ความสนใจของนักท�องเที่ยว  
๒) มีเปMาหมายกลุ�มนักท�องเที่ยวให3ชัดเจนเพื่อให3การกิจกรรมที่สามารถดึงดูดความสนใจ  
๓) สร3างการตลาดเชิงรุกทั้ง ๔ ด3านพร3อมกันทั้ง Product, Place, Promotion และ Price 
๔) พัฒนาการตลาดให3ทันสมัย เน3นการใช3สื่อที่ตรงกับกลุ�มเปMาหมาย  
๕) จัดทําแผนการท�องเที่ยวร�วมกันทั้งจังหวัด อําเภอ องค(กรปกครองส�วนท3องถิ่น และกลุ�ม
ผู3ประกอบการ  

๔. ด�านการเสริมทกัษะบุคลากรในพืน้ที ่
๑) จัดโครงการเสริมทักษะสําคัญเพื่อสนับสนุนการท�องเที่ยวให3กับคนในพื้นที่ 
๒) อํานวยความสะดวกแก�นักท�องเที่ยวมากขึ้น เช�น แผนที่ ปMายภาษาอังกฤษ จุดบริการที่หาง�าย  
๓) เสริมทักษะเพื่อสนับสนุนการท�องเที่ยวโดยเน3นเป7นคนในพื้นที่ เช�น มัคคุเทศก(อาสา ผู3ค3าขาย
สินค3าและบริการ 
๔) ส�งเสริมทักษะที่มีความสําคัญต�อการท�องเที่ยวทั้งด3านการบริการ ภาษาต�างประเทศ เทคโนโลยี 
การถ�ายภาพ เป7นต3น  

๕. ด�านประสิทธิภาพการท%องเที่ยว 
๑) ทุกฝOายเข3ามาสนับสนุนอย�างจริงจังและร�วมกันวางแผนในการพัฒนา  
๒) เพิ่มประสิทธิภาพทําให3นักท�องเที่ยวมีความสุข ประทับใจ และปลอดภัย  
๓) ปรับรูปแบบในตัวเมืองไม�ว�าจะเป7นการตลาดน้ําย3อนยุคและตลาดบนบก  
๔) เพิ่มกิจกรรมในช�วงเวลากลางคืน เพื่อให3นักท�องเที่ยวสามารถพักค3างคืนเพิ่มขึ้น   

๖. การพัฒนาโครงสร�างพืน้ฐาน 
๑) พัฒนาระบบขนส�งมวลชน และระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานคร  
๒) พัฒนาเรื่องการคมนาคม ที่จอดรถ เส3นทางรถหมุนเวียน  
๓) การปMองกันฝุOนละออง ควันพิษจากการจราจร  
๔) ปรับปรุงความสะอาด ความเป7นระเบียบ อัตลักษณ(และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
๕) ปรับปรุงการทํางานของเทศบาล พัฒนาบุคลากร ปMองกันการแสวงหาผลประโยชน( 
๖) รณรงค(ให3ประชาชนมีความรับผิดชอบในการจัดการขยะ พร3อมจิตสํานึกในการรักษ(สิ่งแวดล3อม 
 



 

๒๐๗ 

 ๔.๒.๗ ผลการสนทนากลุ%มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 จากการศึกษาข3อมูลทางเอกสาร (Documentary Data) ท่ีเป7นแนวคิดการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน บทบาทของรัฐและเอกชนในการบริหารจัดการและการพัฒนาส�งเสริมการ
ท�องเท่ียว แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการมีส�วนร�วม แนวคิดหลักการบริหารด3วยหลักอปริหานิยธรรม 
จากนั้นผู3วิจัยได3สร3างกรอบแนวคิดในการวิจัย และเก็บรวบรวมข3อมูล ทําการวิเคราะห(ข3อมูล และทํา
การสัมภาษณ(เชิงลึก และสรุปเป7นรูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามท่ีอธิบายไว3ข3างต3น และนํามาสู�กระบวนการการสนทนากลุ�มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) จากผู3เชี่ยวชาญจํานวน ๑๒ คน จนได3รูปแบบการพัฒนาการจัดการ
ท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังต�อไปนี้ 
 ตามท่ีผู3วิจัยสนใจโดยเฉพาะเก่ียวกับเรื่องของการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค(ความรู3ท่ีได3จากการวิจัย ผู3วิจัยได3มีการสกัดออกมาจากข3อมูลในเชิง
ปริมาณและในเชิงคุณภาพ ในงานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค(การวิจัย ๓ ข3อ ซ่ึงผู3วิจัยมองว�า องค(ความรู3 
ของการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเกิดข้ึนได3 ก็มีสาเหตุมาจาก ๑)
บทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐกับภาคเอกชน ๒) การมีส�วนร�วมของภาคีเครือข�ายทุกภาคส�วน 
และ ๓) หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ซ่ึงผู3วิจัยมองว�าการท่ีจะจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนได3 
ต3องมาจากองค(ประกอบหลายด3านท้ังบทบาทของรัฐกับเอกชนก็ดี การมีส�วนร�วมของภาคีเครือข�ายก็ดี 
หรือหลักธรรมทางศาสนาก็ดี จะช�วยในการขับเคลื่อนผลักดันการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนได3
อย�างไร๓๒๕  
 ๑. การพัฒนาการจัดการท%องเท่ียวชุมชนอย%างย่ังยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๑) ด3านการฟRSนฟูแหล�งท�องเท่ียว 
 ภารกิจของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย ทําหน3าท่ีเรื่องของการส�งเสริมการตลาด เรื่อง
ของ Marketing ในขณะเดียวกันเรื่องของการพัฒนาจะมีหน�วยงานภาครัฐนั่นก็คือ กระทรวงการ
ท�องเท่ียวและกีฬาเข3ามามีส�วนเก่ียวข3องในทุก ๆ จังหวัด เป7นการทํางานคู�ขนานกัน เรื่องของการ
ท�องเท่ียวชุมชน ไม�ว�าจะเป7นเรื่องบริบทของการบริหารจัดการ ท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนถือว�า 
เป7นหัวใจสําคัญท่ีต3องร�วมพัฒนาเพ่ือให3ชุมชนเกิดความสมบูรณ( โดยเฉพาะในเรื่องของการมีส�วนร�วม
ถือเป7นหัวใจสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําให3ชุมชนยั่งยืน ถ3าเอกชนเข3ามากอบโกยผลประโยชน(ในชุมชน ความ
ยั่งยืนก็จะน3อยเร็วข้ึน เม่ือใดก็ตามท่ีปล�อยให3ชุมชนเดินไปเองโดยท่ีรัฐช�วยผลักดัน ชุมชนก็จะสามาร
เดินไปได3เองและยิ่งมีการนําเอาหลักธรรมะมาบริหาร เข3ามามีส�วนเก่ียวข3องก็จะยิ่งทําให3การท�องเท่ียว
จะเข3าไปสู�ความยั่งยืนได3เป7นอย�างดี เพราะในนิยามของหลักธรรมนี้ว�าด3วยเรื่องของความพร3อมเพรียง 
การเคารพกติกา การมีสัมมาคารวะ การเคารพต�อสถานท่ี ซ่ึงเป7นสิ่งท่ีมีความสําคัญเป7นอย�างยิ่ง ท่ีจะ
ทําให3เรื่องของการท�องเท่ียวชุมชนไปสู�การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนได3 และเชื่อว�าการวิจัยนี้จะเป7นตัว
โมเดลของอยุธยาท่ีจะทําให3จังหวัดอ่ืน ๆ สามารถท่ีจะนําเอาผลของการวิจัยในครั้งนี้ ไปใช3เป7น
แนวทางในการพัฒนาชุมชนอ่ืน ๆ หรือชุมชนของจังหวัดอ่ืน ๆ ได3ต�อไป ส�วนตัวแปรท่ี ๑ เรื่องของการ
ฟRSนฟูแหล�งท�องเท่ียว ต3องถือว�าเป7นประเด็นสําคัญ คือชุมชนทุกชุมชน ไม�ได3หมายความว�าชุมชนเป7น

                                           
๓๒๕สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( ฝOายวิชาการ ฝOาย

วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 



 

๒๐๘ 

แหล�งท�องเท่ียวได3 ดังนั้นต3องดูความพร3อมของตัวเองด3วย ในงานวิจัยต3องชี้ชัดไปเลยว�าความพร3อม
ของชุมชนท่ีไปสู�การท�องเท่ียวมีอะไรบ3าง ซ่ึงจะทําให3หน�วยงานท่ีเก่ียวข3องของภาครัฐ โดยเฉพาะ
กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬานําไปฟRSนฟู ไปทํา ไปพัฒนา ให3เกิดการพัฒนาข้ึนมาได3๓๒๖ 
  ๒) ด3านกิจกรรมการท�องเท่ียว 
 เข3ามาสู�หัวข3อท่ี ๒ ก็คือเรื่องกิจกรรมการท�องเท่ียว กิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีจะเป7น Value 
ให3กับนักท�องเท่ียว ท่ีเดินทางเข3ามาท�องเท่ียวในชุมชน กิจกรรมการท�องเท่ียวมันจะเป7น Income 
ให3กับชุมชน แล3วพอมันเป7นรายได3ให3 กับชุมชนได3 ชุมชนก็จะเห็นความสําคัญ ชุมชนได3เห็น
ความสําคัญ ก็จะไม�มีมิติของการต�อต3านเกิดข้ึน เพราะอดีตท่ีผ�านมาจะได3เห็นว�าป.ญหาต�าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในระดับชุมชนก็คือบ3านไหนได3เงินก็จะได3ไป บ3านไหนท่ีจะไม�ได3เงินก็จะก�อกวน ความยั่งยืนก็
จะไม�เกิด กิจกรรมการท�องเท่ียวก็จะเป7นตัวเสริม เติมแต�ง ยกระดับให3ชุมชนนั้นมีความโดดเด�นข้ึนมา 
จนนําไปสู�เครื่องมืออันสุดท3ายนั้นก็คือการตลาดกับการท�องเท่ียวในเรื่องของการตลาดการท�องเท่ียวท่ี
สําคัญ๓๒๗ การสร3างกิจกรรมในแหล�งท�องเท่ียวถ3าจะทําให3ยั่งยืนท้ัง ๔ ด3าน กิจกรรมแนะนําท�องเท่ียว 
ชุมชน เรื่องการยั่งยืนถ3าจะทํากิจกรรมหรือการเข3าไปทําในชุมชน ต3องเป7นกิจกรรมด้ังเดิมของชุมชน 
ก็คือพัฒนาข้ึนมาแล3วก็ปรับรูปแบบให3ทันสมัย แต�ต3องมีรากฐานของชุมชนอยู� แต�ในเรื่องนี้ได3มีการ
นําเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมด3านความบันเทิง กิจกรรมด3านการเกมกีฬา หรือกิจกรรม
ด3านสังคม ส�วนนี้น�าจะปรับเพราะว�าถ3าใช3ดนตรีหรือกีฬาอย�างเดียวมันจะไม�ยั่งยืน ต3องเป7นในเรื่อง
ของวิถีชีวิตของคนในชุมชนเข3ามา คือดูว�าตรงไหนท่ีจะเป7นโมเดล ตรงนั้นเค3าใช3ชีวิตยังไง แล3วช�วย
พัฒนาหรือให3คําแนะนําว�ากลางคืนมีกิจกรรมอะไร อาจจะไปตกปลาหรือกตกกุ3ง แต�ต3องไม�ไปรบกวน
วิถีชีวิตท่ีมีในป.จจุบัน จะทําให3ความยั่งยืนของชุมชนยังคงอยู�๓๒๘  
 ๓) ด3านการตลาดการท�องเท่ียว 
 อีกหนึ่งในแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญก็คือ ต3องรวบรวมเครื่องมือทางการตลาดให3
เหมาะสมกับกลุ�มเปMาหมาย เลือกใช3เครื่องมือทางการตลาดท่ีมีความทันสมัย และมีความเหมาะสมกับ
ตลาดเปMาหมายก็สามารถทําได3 ในเรื่องของการตลาดท่ีทางผู3วิจัยได3นําเสนอมาก็ครบถ3วน เหลือเพียง
แนวทางการพัฒนาสิ่งต�าง ๆ เหล�านี้ ทําให3รูปแบบของการพัฒนาการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงจะเป7นกรณีตัวอย�างให3จังหวัดข3างเคียง ยกตัวอย�างเช�น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีสินค3าด3านการท�องเท่ียวท่ีเป7นจุดแข็ง มีมรดกโลกท่ีเป7นท่ีรู3จักกันเป7นอย�างดี 
ป.ญหาอย�างหนึ่งคือ เม่ือนักท�องเท่ียวมาเท่ียวแหล�งท�องเท่ียวโบราณสถานแล3วไปไหนต�อ การนําการ
ท�องเท่ียวชุมชนมารองรับ จึงเป7นหนึ่งในทางเลือกให3กับนักท�องเท่ียวท่ีจะพักค3างคืนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดังนั้นเค3ามาพักค3างคืนเป7นโซนท่ีทําให3เกิดรายได3เข3าสู�จังหวัด และในขณะเดียวกัน
ก็ปรับโจทย(การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยได3อีกทางหนึ่ง เพ่ิมรายได3จากการท�องเท่ียวข้ึนมา จังหวัดอ่ืน ๆ  

                                           
๓๒๖สนทนากลุ�มเฉพาะ นายอรรถพล วรรณกิจ, รองผู3อํานวยการภูมิภาคตะวันออก การท�องเท่ียวแห�ง

ประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  
๓๒๗สนทนากลุ�มเฉพาะ นายอรรถพล วรรณกิจ, รองผู3อํานวยการภูมิภาคตะวันออก การท�องเท่ียวแห�ง

ประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  
๓๒๘สนทนากลุ�มเฉพาะ นางศุภิดา อ�อนบรรจง, หัวหน3างานส�งเสริมกิจกรรมนานาชาติ กองส�งเสริม

กิจกรรม การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 



 

๒๐๙ 

ท่ีอยู�ข3างเคียงไม�ว�าจะเป7น สิงห(บุรี อ�างทอง ลพบุรี ชัยนาท เหล�านี้ก็จะสามารถนําเอาโมเดลไปปฏิบัติ
ได3 ทําให3เกิดการเดินทางเข3ามาในพ้ืนท่ีภาคกลางและพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ได3๓๒๙ ในเรื่องของการตลาด 
เนื่องจากว�าการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยต3องทํางานร�วมกันคู�ขนานกับก็ท3องถ่ิน ดังนั้นในข3อ ๕ 
จัดทําแผนการท�องเท่ียวน�าจะเป7นการตลาดเพราะอยู�ในหัวข3อการตลาด มาทําการตลาดร�วมกัน 
เพราะว�าความยั่งยืนจะเกิดข้ึนได3คือ ๑) สถานท่ีท�องเท่ียวยังคงอยู� มีการพัฒนาฟRSนฟูสถานท่ีท�องเท่ียว
ให3คงอยู�สภาพเดิม ท่ีสําคัญและขาดไม�ได3ก็คือการกระจายรายได3เนื่องจากเป7นเรื่องสําคัญท่ีสุด ถึงแม3
สถานท่ีท�องเท่ียวจะดี มีการพัฒนาไปสู�จุดสูงสุด แต�ว�าผลประโยชน(มันไม�เท�ากัน มีกลุ�มใดกลุ�มหนึ่งมา
เอาผลประโยชน(ไปก็จะเกิดแรงต3าน เกิดแรงต3านแล3วก็จะอยู�ไม�ได3 เพราะฉะนั้นการกระจายรายได3ควร 
เพ่ิมเข3าไปอยู�ในหัวข3อการตลาดจะสมบูรณ(ท่ีสุด๓๓๐ ในเรื่องของด3านการตลาดการท�องเท่ียวชุมชน 
สินค3าพ้ืนท่ีท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของนักท�องเท่ียวได3 แต�ไม�มีแนวทางพัฒนา เพราะว�าแต�ละ
ชุมชนแพคเกจจิ้งก็จะไม�สวย ตรงนี้จะต3องมีแนวทางการพัฒนาในเรื่องของสินค3าท่ีระลึก ให3มันมีความ
โดดเด�น โดยยึดอัตลักษณ(และเอกลักษณ(ของชุมชนนั้น ๆ พัฒนาข้ึนมาให3ดูสวยงามและน�าจับต3อง 
และขายได3๓๓๑ 
  ๔) ด3านการเสริมทักษะบุคลากรในพ้ืนท่ี 
 การสนทนากลุ�มครั้งนี้ขอเสนอแนะให3เรียงตามลักษณะของการนําไปสู�การท�องเท่ียวอย�าง
ยั่งยืนซ่ึงตัวแปรท่ี ๒ ก็คือ เรื่องของการเสริมทักษะบุคลากรในพ้ืนท่ี การเพ่ิมทักษะบุคลากรในพ้ืนท่ีมี
ความจําเป7น เป7นอย�างยิ่ง ทักษะในเรื่องของการบริหารจัดการ ทักษะในเรื่องของการบริการ นั่นก็
หมายความว�าบริการอย�างไรท่ีจะทําให3ผู3ท่ีมาเท่ียวเกิดความประทับใจและจดจํา นําไปบอกต�อ แล3ว
กลับมาเท่ียวใหม� การเสริมทักษะท่ีทําให3นักท�องเท่ียวปฏิบัติตามกติกาของชุมชน สิ่งเหล�านี้มันเป7น
สิ่งจําเป7นท่ีต3องมาเสริม๓๓๒ สําหรับในประเด็นนี้มีข3อเสนอว�าการส�งเสริมทักษะเก่ียวกับการท�องเท่ียว
ให3แก�คนในพ้ืนท่ีนั้นยังไม�เพียงพอ ดังนั้นควรมีการช�วยเหลือนักท�องเท่ียวมากข้ึนเช�น แผนท่ีท่ีชัดเจน
จากหน�วยงานใดหน�วยงานหนึ่ง ป.จจุบันยังมีข3อร3องเรียนเก่ียวกับปMายไม�ตรงกัน รวมท้ังปMาย
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ซ่ึงควรต3องดึงประชาชนเข3ามามีส�วนร�วมด3วย๓๓๓ เห็นด3วยในประเด็นนี้ซ่ึง
ประเทศไทยยังขาดการส�งเสริมทักษะเก่ียวกับการท�องเท่ียวให3แก�คนในพ้ืนท่ีอยู� เนื่องจากบางครั้งคนก็
มองว�าตัวเองไม�ได3รับผลประโยชน( จึงไม�อยากเข3าไปยุ�งเก่ียว ดังนั้นถ3าผลประโยชน(ท่ีได3รับจากการ
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๒๑๐ 

ท�องเท่ียวยังมีเฉพาะกลุ�มเฉพาะพ้ืนท่ี โดยคนส�วนใหญ�ไม�ได3รับผลประโยชน( การส�งเสริมทักษะ
เก่ียวกับการท�องเท่ียวให3แก�คนในพ้ืนท่ีก็จะไม�ได3รับความร�วมมือด3วยเช�นกัน๓๓๔ 
  ๕) ด3านประสิทธิภาพการท�องเท่ียว 
 ประสิทธิภาพการท�องเท่ียวควรมาเป7นลําดับท่ี ๓ แปลว�า ถ3าชุมชนมีความพร3อม ภาครัฐมี
การฟRSนฟู มีบุคลากรพร3อม ก็ต3องมาดูตัวชี้วัดในเรื่องของชุมชนแต�ละแห�งว�า มีแรงดึงดูดพอไหม มี
ความน�าสนใจอะไรท่ีมันเป7นจุดขาย ท่ีจะทําให3คนตัดสินใจเดินทางไปท�องเท่ียว และจึงนํามาสู�เรื่อง
ของโครงสร3างพ้ืนฐานท่ีจะมาคู�ขนานควบคู�กันไป๓๓๕ เห็นด3วยกับท�านผู3ทรงคุณวุฒิเนื่องด3วยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาต้ังอยู�ไม�ห�างจากกรุงเทพมหานครและเป7นเส3นทางผ�านไปยังภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได3 จึงทําให3การท�องเท่ียวมีความสามารถในการแข�งขันอยู�แล3ว แต�หากสามารถ
เพ่ิมกิจกรรมในช�วงเวลากลางคืนได3 จะสามารถทําให3การพักค3างคืนมีมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมความได3เปรียบ
ในการแข�งขัน๓๓๖ สําหรับเรื่องประสิทธิภาพของแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น 
ในเกาะเมืองการท�องเท่ียวสู3ก ับจังหวัดอ่ืนได3 แต�ในต�างอําเภอออกไป ต3องพัฒนาให3มากกว�านี้ เพราะ
ต3องทําให3นักท�องเท่ียวท่ีมาแล3วรู3สึกมีความสุข ประทับใจ ปลอดภัย เดินทางไปท�องเท่ียวตามท่ีต�าง ๆ 
ได3๓๓๗ 
  ๖) การพัฒนาโครงสร3างพ้ืนฐาน 
 สิ่งอํานวยความสะดวกแก�นักท�องเท่ียว เช�น แผนท่ี ปMายบอกเรื่องราวต�าง ๆ ควรจะมี
ครอบคลุม และในเรื่องของโครงสร3างพ้ืนฐาน ท้ังไฟฟMา น้ําประปา ถนนหนทาง ปMายบอกทาง เป7นสิ่งท่ี
มีความสําคัญอย�างยิ่ง จําเป7นต3องมีในแหล�งท�องเท่ียว๓๓๘ ในประเด็นนี้เห็นแย3งกับเบ้ืองต3นหน�อยคือใน
ตัวเมืองนั้นโครงสร3างพ้ืนฐานอาจดี แต�นอกเมืองออกไปโครงสร3างพ้ืนฐานยังไม�ท่ัวถึง ดังนั้นหน�วยงาน
หลักต3องดูว�าชุมชนใดเป7นชุมชนท�องเท่ียว ซ่ึงต3องมีการพิจารณาในการพัฒนาเป7นพิเศษท้ังถนน ไฟฟMา 
ประปา เส3นทางจักรยาน เรื่องฝุOนละออง ควันพิษ การจราจรเป7นต3น ซ่ึงเป7นหัวใจสําคัญการท�องเท่ียว
องค(กรปกครองส�วนท3องถ่ิน อําเภอ ต3องพิจารณาถึงชุมชนท�องเท่ียวของแต�ละอําเภอด3วยว�าควร
ส�งเสริมสนับสนุนอะไรบ3าง๓๓๙ เท�าท่ีเคยไปสัมผัสมาโครงสร3างพ้ืนฐานนั้นค�อนข3างดีอยู�แล3ว แต�ควร
ปรับปรุงในเรื่องความสะอาด ความเป7นระเบียบเรียบร3อย ส�งเสริมในด3านอัตลักษณ(และคุณภาพชีวิต

                                           
๓๓๔สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข(, อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
๓๓๕สนทนากลุ�มเฉพาะ นายอรรถพล วรรณกิจ, รองผู3อํานวยการภูมิภาคตะวันออก การท�องเท่ียวแห�ง

ประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.    
๓๓๖สนทนากลุ�มเฉพาะ นางศุภิดา อ�อนบรรจง, หัวหน3างานส�งเสริมกิจกรรมนานาชาติ กองส�งเสริม

กิจกรรม การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
๓๓๗สนทนากลุ�มเฉพาะ นางอกนิษฐ( ลิ้มตระกูล, รองผู3อํานวยการฝOายทรัพยากรบุคคล การท�องเท่ียว

แห�งประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  
๓๓๘สนทนากลุ�มเฉพาะ นายอรรถพล วรรณกิจ, รองผู3อํานวยการภูมิภาคตะวันออก การท�องเท่ียวแห�ง

ประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  
๓๓๙สนทนากลุ�มเฉพาะ ดร.พงศ(พัฒน( จิตตานุรักษ(, อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  



 

๒๑๑ 

ของคนในชุมชน ถ3าคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีจะส�งเสริมการพัฒนาการท�องเท่ียวให3มีความยั่งยืน
แน�นอน๓๔๐ 
 ๒. บทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน 
 งานวิจัยนี้พบเป7นองค(ความรู3 ท่ียิ่งใหญ�และครอบคลุมทุกประเด็น สําหรับประเด็นท่ี
เพ่ิมเติมในส�วนองค(ความรู3คือ ในการวางแผน การวางแผนในงานวิจัยนี้นําเอาหลักในการวางแผน 
และสามารถติดตามการประมวลผลได3ง�าย ประเด็นนี้ควรตรวจสอบว�าตรงโจทย(กับการวางแผนหรือ
เปล�า อาจมีการปรับเปลี่ยนเป7นด3านการวางแผน ด3านการตรวจสอบ หรือด3านการบํารุงแก3ไข แล3วก็
ส�วนของการปฏิบัติตามแผน ในเรื่องของประสิทธิภาพและประสิทธิผลควรวิเคราะห(ให3แน�ชัด แยกให3
ชัดเจนประเด็นไหนเป7นประสิทธิภาพ (กระบวนการ) และส�วนไหนเป7นประสิทธิผล (ผลลัพธ(ท่ีได3) 
เพ่ิมเติมในส�วนการวางแผนในการวางแผนซ3ายสุดข3างบน การจะวางแผนต3องมีองค(ประกอบถึง ๓ ตัว 
ก็คือ วิสัยทัศน( ภารกิจ เปMาหมาย ๓ ตัวนี้ก็ควรกําหนดชัด ๆ และควรเพ่ิมเข3าไปในประเด็นปลีกย�อย
ด3วย แล3วการวางแผนท่ีสําคัญท่ีสุดแต�ขาดอยู�ก็คือต3องเพ่ิมเติมวางแผนด3านกําลังคน วางแผนด3าน
งบประมาณอันนี้มีแล3ว วางแผนด3านการจัดการและก็ทรัพยากร ด3านการตรวจสอบสิ่งท่ีควรขาดไม�ได3
เลยท่ีควรจะตรวจสอบ ก็คือ ๑) ตรวจสอบกระบวนการดําเนินการ ๒) ต3องตรวจสอบความสอดคล3อง
กับวัตถุประสงค(หรือเปMาหมาย ว�าการดําเนินการสอดคล3องไหม มันเป7นแนวทางเดียวกันหรือเปล�า 
และท่ีสําคัญตรวจสอบความโปร�งใสซ่ึงมีความสําคัญมากขาดไม�ได3๓๔๑ ไม�ว�าจะทําอะไรการวางแผน
เป7นสิ่งสําคัญอันดับแรกอยู�แล3ว เพราะช�วยในการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนหลาย
ด3านด3วยกันอาทิ การวางแผนช�วยทําให3มีทิศทางในการพัฒนา ทําคนในชุมชนมีเปMาหมายในการทํา
กิจกรรม ช�วยให3การดําเนินงานมีความแม�นยําและชัดเจน ทําให3การใช3งบประมาณได3อย�างคุ3มค�า ช�วย
ให3การพัฒนาเป7นไปตามความสําคัญ ติดตามประเมินผลได3ง�าย การวางแผนต3องให3ความสําคัญของ
การท�องเท่ียวชุมชน คือ การบริหารจัดการท่ีดี การมีส�วนร�วมของชาวบ3าน การจัดสรรผลประโยชน(
ร�วมกันและการรักษาสิ่งแวดล3อม และปฏิบัติให3เป7นไปตามวงจร PDCA เพ่ือความสมบูรณ(ของการ
พัฒนา๓๔๒ 
 ๓. การปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม 
 หลักบริหารปริยธรรมขอเพ่ิมนิดเดียว ก็คือความพร3อมเพรียง ความพร3อมเพรียงนั้นก็คือ
จะต3องพร3อมเพรียงการประชุม พร3อมเพรียงการเลิก แล3วก็พร3อมเพรียงการลงความเห็นเพ่ิมเติมเข3า
ไปจะทําให3เกิดความสมบูรณ(ท่ีสุด๓๔๓ ตามความประสงค(ของนิสิตท่ีใคร�อยากจะศึกษารูปแบบการ
พัฒนาการท�องเท่ียว ท่ีนิสิตจะสามารถเข3าถึงแหล�งข3อมูลแล3วก็ได3ทําการวิจัยในเรื่องนี้ อยากจะพัฒนา

                                           
๓๔๐สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
๓๔๑สนทนากลุ�มเฉพาะ ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  
  

๓๔๒สนทนากลุ�มเฉพาะ นายอรรถพล วรรณกิจ, รองผู3อํานวยการภูมภิาคตะวันออก การท�องเท่ียวแห�ง
ประเทศไทย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.     

๓๔๓สนทนากลุ�มเฉพาะ ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  



 

๒๑๒ 

ว�า การจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนจะทําอย�างไร ด3วยว�าการวิจัยคือการแสวงหาแนวทางใหม� ๆ 
แก3ป.ญหาเก�า ๆ ป.ญหาเหล�านี้คือป.ญหาเก�า ป.ญหาเกิดข้ึนมาต้ังนานแล3ว แต�เราก็ยังสร3างความยั่งยืน
ไม�ได3 ยังไม�พบแนวทางในการแก3ป.ญหาก็ต3องอาศัยงานวิจัยในการท่ีจะแก3ป.ญหา แสวงหากลยุทธ(ใน
การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนให3ได3 ในงานวิจัยเรื่องรูปแบบในการพัฒนาการท�องเท่ียวชุมชน
อย�างยั่งยืน นิสิตได3ไปศึกษาค3นคว3าและได3นํามาเป7นองค(ความรู3ใหม�คือ การพัฒนาท�องเท่ียวอย�าง
ยั่งยืนแบบวีถีพุทธ เรียกว�าหลักพุทธธรรมในการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว ในส�วนนี้จะขอเสนอแนะอย�าง
สั้น ๆ การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนหลีกหนีไม�ได3ว�าต3องมีส�วนร�วมเท�านั้น แล3วก็ยั่งยืน ถ3าไม�มีส�วนร�วม 
ปล�อยให3เป7นไปในเชิงธุรกิจ ในเชิงพาณิชย( ประชาชนย�อมไม�มีส�วนร�วมแน�นอน ความยั่งยืนก็จะไม�มี 
ดังนั้นจึงขอนําเสนอว�าให3เอาการมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียวบวกกับหลักอปริหานิยธรรม
ตามท่ีได3สังเคราะห(มาแล3วว�าจะต3องเหลืออยู�แค� ๔ โมเดล ๔ หัวข3อ ๔ หลักธรรมท่ีสรุปออกมาแล3ว 
เอามาสรุปให3เข3าใจง�ายก็คือ ในการท่ีเราจะพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวชุมชนให3ยั่งยืนนั้นต3องประกอบด3วย  
  ๑) พร3อมเพรียงกันร�วมวางแผน  
 ๒) หวงแหน รักษา แก3ป.ญหาสถานท่ีนั้น  
 ๓) เคารพให3เกียรติกันร�วมประเมินคุณค�า  
 ๔) ยึด กฎ กติการ�วมกันรับผลประโยชน(  
 มี ๔ ข3อท่ีจะเป7นศิลปวิชญ(โมเดลโดยประยุกต(เอาหลักอปริหานิยธรรมและการมีส�วนร�วม
ในการบริหารการจัดท�องเท่ียวไว3ด3วยกัน๓๔๔ องค(ความรู3ท่ีได3มาเห็นภาพชัดเจน ผู3วิจัยควรพัฒนา
โมเดลให3เป7นของตนเองเช�น ศิลปวิชญ(โมเดล เหมือน 4M มีแค� ๒ ตัวคือ 4 กับ M มีคนรู3จักท่ัวโลก 
การสร3างโมเดลควรปรับคําให3มีความสวยงาม กระชับ เข3าใจง�าย ส�วนเรื่องของการบูรณาการ
หลักธรรมท้ัง ๔ ข3อนี้ ถ3าจะปรับคําเอามาใช3ต3องตีความให3ดีเช�นในข3อ ๖ ให3ความเคารพ นักบวช 
บรรพชิต หรือว�าบุคคลท่ีมีความรู3 คือภูมิป.ญญาท3องถ่ิน ข3อ ๗ เคารพสถานท่ี ซ่ึงนักบวชใหม�ต3อง
เคารพสถานท่ีจริง ๆ แต�ถ3ามาตีความใหม�ก็คือ ไม�ไประรานของเก�า ไม�ไปเรื่องเก่ียวข3อง ซ่ึงแต�ละ
ชุมชนมีระเบียบข3อบังคับ มีกฎเกณฑ( ความเชื่อ เรื่องของท3องถ่ิน แต�ละท่ีไม�เหมือนกันอยู�แล3ว๓๔๕ 
ผู3วิจัยเลือกหัวข3อวิจัยในเรื่องของการท�องเท่ียว ซ่ึงการท�องเท่ียวเป7นป.จจัยท่ีสร3างรายได3หลักของ
ประเทศ ถ3าสามารถประยุกต(นําไปใช3ได3ในชุมชนแต�ละชุมชนได3 จะทําให3ประเทศไทยม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐได3 อยากเสนอในเรื่องบริบทในแต�ละสถานท่ีไม�เหมือนกัน ท้ังในเรื่องของ
ศาสนา ความเชื่อ อันไหนควรจะให3เป7นมาตรฐานท่ีจะเป7นโมเดลของผู3วิจัยด3วย๓๔๖ ขอยกตัวอย�างเรื่อง
ของกิจกรรมการท�องเท่ียวเพ่ือให3เห็นภาพ ท่ีชุมชนบางระจันเค3ามีองค(ความรู3เรื่องของการต�อสู3 เรื่อง
ประวัติศาสตร(ท่ีผ�านมา และมีสิ่งหนึ่งท่ีชุมชนบอกก็คือ มีการทําสัญญากันว�า จะยึดม่ันหลักธรรม ๓ 
ประการ นั่นก็คือ ๑) เราจะมีความอดทน ๒) เราจะยึดถือความสามัคคี ความสามัคคีก็คือยึดเอา

                                           
๓๔๔สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  
๓๔๕สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข(, อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
๓๔๖สนทนากลุ�มเฉพาะ ดร.พงศ(พัฒน( จิตตานุรักษ(, อาจารย(ประจําภาควิชารัฐศาสตร( มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  



 

๒๑๓ 

เหตุการณ(ในประวัติศาสตร(ท่ีบ3านเมืองเคยแตกความสามัคคีจนทําให3เกิดการเสียกรุง และ ๓) จะยึด
ม่ันในอัตลักษณ( การยึดหลัก ๓ ประการนี้ทําให3วันนี้ตลาดบางระจันไม�มีท่ีจอดรถ แน�นไปหมด ยิ่งกว�า
ดอนหวายอีก อัตลักษณ(ก็คือ เค3าแต�งตัวด3วยชุดบ3านบางระจัน มีคําพูดเจ3าคะ เจ3าขา ขอรับ นี่คือสิ่งท่ี
ทําให3กลายเป7นชุมชนท่ีเข3มแข็ง รายได3กลับมาสู�ชุมชนอย�างยั่งยืน๓๔๗ 
 จากข3อเสนอแนะในการสนทนากลุ�มผู3วิจัยได3นํามาสังเคราะห(ปรับแก3ไขเพ่ิมในส�วนท่ีขาด
ความสมบูรณ( ให3มีความสมบูรณ(มากข้ึนโดยได3มีการปรับการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวใหม�
เรียงลําดับตามความสําคัญประกอบด3วย ๑) ด3านการฟRSนฟูแหล�งท�องเท่ียว โดยจัดระเบียบร3านค3าใน
เขตโบราณสถาน ความสะอาด และการจัดการขยะ จัดสรรพ้ืนท่ีขายของท่ีสะอาดและชัดเจน การ
จอดรถท่ีเหมาะสม การจัดระเบียบจราจร ลดป.ญหารถติด จัดระเบียบในการเข3าชมโบราณสถาน
สําหรับนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติ สร3างความปลอดภัยของนักท�องเท่ียว ฟRSนฟูด3านโบราณสถาน 
สถาป.ตยกรรม เพ่ือแก3ไขป.ญหาด3านความเสื่อมโทรมธํารงไว3ซ่ึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี สิ่งปลูก
สร3างในพ้ืนท่ีในจังหวัด ๒) ด3านการเสริมทักษะบุคลากรในพ้ืนท่ี โดยจัดโครงการเสริมทักษะสําคัญเพ่ือ
สนับสนุนการท�องเท่ียวให3กับคนในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีเป7นแหล�งท�องเท่ียว เสริมทักษะเพ่ือสนับสนุนการ
ท�องเท่ียวโดยเน3นเป7นคนในพ้ืนท่ี เช�น มัคคุเทศก(อาสา ผู3ค3าขายสินค3าและบริการ ส�งเสริมทักษะท่ีมี
ความสําคัญต�อการท�องเท่ียวท้ังด3านการบริการ ภาษาต�างประเทศ เทคโนโลยี การถ�ายภาพ เป7นต3น 
๓) ด3านประสิทธิภาพการท�องเท่ียว โดยท้ังภาครัฐและเอกชนต3องเข3ามาสนับสนุนอย�างจริงจังและ
ร�วมกันวางแผนในการพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพทําให3นักท�องเท่ียวมีความสุข ประทับใจ และปลอดภัย 
ปรับรูปแบบในตัวเมืองไม�ว�าจะเป7นการตลาดน้ําย3อนยุคและตลาดบนบก เพ่ิมกิจกรรมในช�วงเวลา
กลางคืน เพ่ือให3นักท�องเท่ียวสามารถพักค3างคืนเพ่ิมข้ึน ๔) ด3านกิจกรรมการท�องเท่ียว โดยการ
เผยแพร�ประชาสัมพันธ(กิจกรรมท่ีดีให3ครอบคลุมทุกสื่อทุกช�องทาง ส�งเสริมแหล�งท�องเท่ียวรองใน
ชุมชนท่ีมีผลิตภัณฑ(ข้ึนชื่อเพ่ือกระจายการท�องเท่ียว นําแหล�งท�องเท่ียวทุกแห�งมาคุยกัน วางแผน
ร�วมกัน จัดกิจกรรมด3านศาสนา เดิน-วิ่ง หรือกีฬาอ่ืน หรือกิจกรรมด3านสังคม เป7นกิจกรรมของคนใน
พ้ืนท่ีเพ่ือเป7นแรงจูงใจในการจัดการท�องเท่ียว ๕) ด3านการตลาดการท�องเท่ียว โดยการศึกษา
กลุ�มเปMาหมาย/ความต3องการ/ความสนใจของนักท�องเท่ียว กําหนดเปMาหมายกลุ�มนักท�องเท่ียวให3
ชัดเจนเพ่ือให3การกิจกรรมท่ีสามารถดึงดูดความสนใจ สร3างการตลาดเชิงรุกท้ัง ๔ ด3านพร3อมกันท้ัง 
ผลิตภัณฑ( สถานท่ี การส�งเสริมการขาย และราคา นอกจากนั้นควรพัฒนาการตลาดให3ทันสมัย เน3น
การใช3สื่อท่ีตรงกับกลุ�มเปMาหมาย จัดทําแผนการท�องเท่ียวร�วมกันท้ังจังหวัด อําเภอ องค(กรปกครอง
ส�วนท3องถ่ิน และกลุ�มผู3ประกอบการ เพ่ิมการกระจายรายได3ให3ท่ัวถึง ๖) ด3านการพัฒนาโครงสร3าง
พ้ืนฐาน โดยการพัฒนาระบบขนส�งมวลชน และระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานคร 
พัฒนาเรื่องการคมนาคม ท่ีจอดรถ เส3นทางรถหมุนเวียน เพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกแก�นักท�องเท่ียว
มากข้ึนท้ังแผนท่ี ปMายภาษาอังกฤษ จุดบริการท่ีหาง�าย ปMองกันฝุOนละออง ควันพิษจากการจราจร 
ปรับปรุงความสะอาด ความเป7นระเบียบ อัตลักษณ(และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ปรับปรุงการ
ทํางานของเทศบาล พัฒนาบุคลากร ปMองกันการแสวงหาผลประโยชน( และรณรงค(ให3ประชาชนมี
ความรับผิดชอบในการจัดการขยะ พร3อมจิตสํานึกในการรักษ(สิ่งแวดล3อมด3วย  

                                           
๓๔๗สนทนากลุ�มเฉพาะ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร( ฝOายวิชาการ ฝOาย

วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 



 

๒๑๔ 

 ป.จจัยภายนอกซ่ึงได3แก�บทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชนนั้นมี
องค(ประกอบเรียงตามลําดับคือ ๑) การวางแผน โดยอาจมีการวางแผนพัฒนาแบบระยะสั้น กลาง 
ยาว โดยคนในชุมชนมีส�วนร�วมในการวางแผนด3วย ๒) ด3านการปฏิบัติตามแผน โดยปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค( เปMาหมาย มีการตรวจสอบ ประเมินผลและพัฒนาให3บรรลุตามแผน ๓) ด3านการ
ตรวจสอบ ศึกษาวิจัยจุดอ�อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสของการจัดการท�องเท่ียวชุมชน และ
ตรวจสอบความโปร�งใสในการดําเนินงาน ๔) ด3านการแก3ไขและปรับปรุง มีการแก3ไขปรับปรุง และมี
การรายงานปรับแก3เอกสารให3เป7นป.จจุบันเสมอ ๕) ด3านความชัดเจนของเจ3าภาพ มีการจัดต้ังประธาน 
และคณะทํางานในทุกระดับในแต�ละภารกิจ ๖) ด3านกฎหมายและการจัดระเบียบ บังคับใช3กฎหมาย
อย�างจริงจัง ๗) ด3านการสนับสนุนจากภาครัฐ รัฐให3การสนับสนุน ประชาสัมพันธ(ให3คนท่ัวไปรู3จัก ๘) 
ด3านการสร3างเครือข�าย บูรณาการกันท้ังหน�วยงานราชการ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนท่ัวไป  
  และบูรณาการการมีส�วนร�วมกับหลักอปริหานิยธรรมใหมให3มีความชัดเจน สอดคล3อง 
เข3าใจง�าย ประกอบด3วย ๑) พร3อมเพรียงกันร�วมวางแผน ๒) หวงแหน รักษา แก3ป.ญหาสถานท่ีนั้น ๓) 
เคารพให3เกียรติกันร�วมประเมินคุณค�า ๔) ยึดกฎ กติการ�วมกันรับผลประโยชน( และได3นําเสนอเป7น
แผนภาพเพ่ือให3เห็นความสัมพันธ( เป7นองค(ความรู3ใหม�ในหัวข3อถัดไปดังนี้ 
 
๔.๓ องค�ความรู�ที่ได�จากการวิจัย  
 การวิจัยเก่ียวกับ “รูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ในครั้งนี้ผู3วิจัยได3ได3ศึกษาสภาพการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชน
อย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป7นเบ้ืองต3น นอกจากนั้นยังได3นําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเข3ามาบูรณาการกับศาสตร(ตะวันตกเพ่ือให3เห็นถึงรูปแบบพัฒนาการจัดการท�องเท่ียว
ชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด3วย โดยได3ศึกษาเก่ียวกับบทบาทการบริหาร
จัดการของภาครัฐและเอกชน  และการมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียวของชุมชนท่ีมีอิทธิพลต�อ
การพัฒนาการบริหารจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน และยังมีการบูรณาการหลักอปริหานิยธรรม
ซ่ึงเป7นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือเป7นตัวแปรส�งผ�านด3วย จากการสังเคราะห(องค(ความรู3ท่ีได3
จากการวิจัยและการสนทนากลุ�มในครั้งนี้เป7น ๒ ส�วนคือ ส�วนท่ีหนึ่งการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียว
ชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส�วนท่ีสองป.จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการพัฒนาการ
จัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



 

๒๐๕ 
    
๒๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาการจัดการท%องเที่ยวชุมชนอย%างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑. ด�านการฟEFนฟูแหล%งท%องเที่ยว 
การจัดการท%องเที่ยวชุมชน 

๑)  การปรับปรุงพื้นทีแ่หล�งท�องเที่ยวให3มี
ความสวยงาม 
 ๒) การพัฒนาระบบการให3บรกิารให3มีความ
สะดวก สบายและทนัสมัย  
 ๓) ระบบสาธารณูปโภคที่ได3มาตรฐาน มี
ความปลอดภัยแก�นกัท�องเที่ยวและคนใน
ท3องถิ่น 
 ๔) สิ่งอํานวยความสะดวกพร3อมตอบสนอง
ต�อความต3องการของนักท�องเที่ยว  
 ๕) ระบบการให3บรกิารที่สอดรับกับรูปแบบ
การท�องเที่ยว  
 ๖) มีการพัฒนาสินค3าหรอืผลิตภัณฑ(ทีม่ี
เอกลักษณ(เฉพาะแหล�งท�องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 
๑) จัดระเบียบร3านค3าในเขตโบราณสถาน 
ความสะอาด และการจัดการขยะ 
๒) จัดสรรพื้นทีข่ายของที่สะอาดและชัดเจน 
การจอดรถที่เหมาะสม ลดป.ญหารถติด 
๓) การจัดระเบียบในการเข3าชมโบราณสถาน
สําหรับนักท�องเที่ยวชาวต�างชาติ  
๔) ความปลอดภัยของนักท�องเที่ยว การจัด
ระเบียบจราจร  
๕) การฟRSนฟูด3านโบราณสถาน สถาป.ตยกรรม 
เพื่อแก3ไขป.ญหาด3านความเสื่อมโทรม 
๖) การธํารงไว3ซึ่งวิถีชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี 
สิ่งปลูกสร3างในพื้นที่ในจังหวดั 

๔. ด�านกิจกรรมการท%องเที่ยว 
การจัดการท%องเที่ยวชุมชน 

 ๑) มีความชํานาญในการดําเนนิ
กิจกรรมการท�องเที่ยวในพื้นที ่
 ๒) กิจกรรมในพื้นที่ท�องเที่ยวเป7น
กิจกรรมที่สร3างสรรค(  
 ๓) รูปแบบการท�องเที่ยวในพื้นที่สร3าง
มูลค�าเพิ่มให3กับแหล�งท�องเที่ยว  
 ๔) กิจกรรมการท�องเที่ยวมีเหมาะสม
กับพื้นที่ท�องเที่ยว 
๕) กิจกรรมในพื้นที่ท�องเที่ยวสร3างความ
น�าตื่นตาตื่นใจแก�นักท�องเที่ยว  
๖) กิจกรรมในพื้นที่มีความแปลกใหม�
เมื่อเทียบกับพื้นท�องเที่ยวอื่น   

แนวทางการพัฒนา 
๑) เผยแพร�ประชาสัมพันธ(กจิกรรมที่ดี
ให3ครอบคลุมทกุสื่อ ทกุช�องทาง 
๒) ส�งเสริมแหล�งท�องเที่ยวรองในชุมชน
ที่มีผลิตภัณฑ(ขึ้นชื่อเพื่อกระจายการ
ท�องเที่ยว  
๓) นําแหล�งท�องเที่ยวทกุแห�งมาคุยกัน 
วางแผนร�วมกนั  
๔) จัดกิจกรรมด3านศาสนา เดิน-วิ่ง หรือ
กีฬาอื่น หรือกิจกรรมด3านสังคม 
๕) เป7นกิจกรรมของคนในพื้นที่เพื่อเป7น
แรงจูงใจในการจดัการท�องเที่ยว  
 

๕. ด�านการตลาดการท%องเที่ยว 
การจัดการท%องเที่ยวชุมชน 

 ๑) แหล�งท�องเที่ยวสามารถสร3าง
ชื่อเสียงเป7นทีรู่3จกักับนานาชาติ  
 ๒) แหล�งท�องเที่ยวสามารถสร3างคุณค�า
ความทรงจําที่ดี  
 ๓) มีสินค3าที่พัฒนาตามอัตลักษณ(ของ
ชุมชนที่ สามารถ ดึง ดูดความสนใจ
นักท�องเที่ยว  
 ๔) การประชาสัมพันธ(แหล�งท�องเที่ยว
ผ�านสื่อที่หลากหลาย  
 ๕) สินค3าที่หลากหลายให3เลือกตาม
ความต3องการของนักท�องเที่ยว  

แนวทางการพัฒนา 
๑) ศึกษากลุ�มเปMาหมาย/ความต3องการ/
ความสนใจของนักท�องเที่ยว  
๒) มีเปMาหมายกลุ�มนักท�องเที่ยวให3
ชัดเจนเพื่อให3การกิจกรรมที่สามารถ
ดึงดูดความสนใจ  
๓) สร3างการตลาดเชิงรกุทั้ง ๔ ด3าน
พร3อมกันทั้ง Product, Place, 
Promotion และ Price 
๔) พัฒนาการตลาดให3ทนัสมัย เน3นการ
ใช3สื่อที่ตรงกับกลุ�มเปMาหมาย  
๕) จัดทําแผนการท�องเที่ยวร�วมกันทั้ง
จังหวัด อําเภอ องค(กรปกครองส�วน
ท3องถิ่น และกลุ�มผู3ประกอบการ 
๖) เพิ่มการกระจายรายได3ให3ทั่วถึง 

๒. ด�านการเสริมทักษะบุคลากรในพื้นที่ 
แนวทางการพัฒนา 

๑) จัดโครงการเสริมทกัษะสําคัญเพื่อ
สนับสนุนการท�องเที่ยวให3กับคนในพื้นที่
ชุมชนที่เป7นแหล�งท�องเที่ยว  
๒) เสริมทกัษะเพื่อสนับสนนุการ
ท�องเที่ยวโดยเน3นเป7นคนในพื้นที่ เช�น 
มัคคุเทศก(อาสา ผู3ค3าขายสินค3าและ
บริการ 
๓) ส�งเสริมทักษะที่มีความสําคัญต�อการ
ท�องเที่ยวทั้งด3านการบริการ 
ภาษาต�างประเทศ เทคโนโลยี การ
ถ�ายภาพ เป7นต3น  
 

๓. ด�านประสิทธิภาพการท%องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 

๑) ทั้งภาครัฐและเอกชนต3องเข3ามา
สนับสนุนอย�างจรงิจังและร�วมกนั
วางแผนในการพัฒนา 
๒) เพิ่มประสิทธิภาพทําให3นักท�องเที่ยว
มีความสุข ประทับใจ และปลอดภัย  
๓) ปรับรูปแบบในตัวเมอืงไม�ว�าจะเป7น
การตลาดน้ําย3อนยุคและตลาดบนบก  
๔) เพิ่มกิจกรรมในช�วงเวลากลางคืน 
เพื่อให3นกัท�องเที่ยวสามารถพักค3างคืน
เพิ่มขึน้  

๖. การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 
การจัดการท%องเที่ยวชุมชน 

 ๑) ระบบน้ํ าประปาที่สะอาด และ
เข3าถึงทุกชุมชน 
๒) การเชื่อมต�อหรือมีระบบไฟฟMาทั่วถึง
ทุกสถานที่  
 ๓) การซ�อมแซมปรับปรุงถนนที่ชํารุด 
ให3กลับมาใช3งานได3ตามมาตรฐาน  

แนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาระบบขนส�งมวลชน และ
ระบบรถไฟความเรว็สูงเชื่อมโยงกับ
กรุงเทพมหานคร  
๒) พัฒนาเรือ่งการคมนาคม ที่จอดรถ 
เส3นทางรถหมุนเวียน  
๓) เพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกแก�
นักท�องเที่ยวมากขึน้ทั้งแผนที่ ปMาย
ภาษาอังกฤษ จุดบรกิารที่หาง�าย 
๔) การปMองกันฝุOนละออง ควันพิษจาก
การจราจร  
๕) ปรับปรุงความสะอาด ความเป7น
ระเบียบ อัตลักษณ(และคุณภาพชีวติของ
คนในชุมชน  
๖) ปรับปรุงการทํางานของเทศบาล 
พัฒนาบุคลากร ปMองกันการแสวงหา
ผลประโยชน( 
๗) รณรงค(ให3ประชาชนมีความ
รับผิดชอบในการจัดการขยะ พร3อม
จิตสํานกึในการรักษ(สิ่งแวดล3อม 



 

๒๐๖ 
    
๒๑๖ 

 

การพัฒนาการจัดการท%องเที่ยวชุมชนอย%าง
ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑. ด3านการฟRSนฟูแหล�งท�องเที่ยว 
๒. ด3านการเสริมทักษะบุคลากรในพื้นที่ 

๓. ด3านประสิทธิภาพการท�องเที่ยว 
๔. ด3านกิจกรรมการท�องเที่ยว 
๕. ด3านการตลาดการท�องเที่ยว 
๖. การพัฒนาโครงสร3างพื้นฐาน 

บทบาทการพัฒนาการท%องเที่ยว 
๑. ด�านการวางแผน 

๑) แผนการจัดการแหล�งท�องเที่ยวมีการกําหนดวัตถุประสงค( เปMาหมายชัดเจน  ๒) ฝOายบริหารมี
การจัดทําเพื่อให3บรรลุตามวัตถุประสงค(และเปMาหมาย ๓) วางแผนในการบุคลากรไว3อย�างชัดเจน 
๔) วางแผนพัฒนาแบบระยะสั้น กลาง ยาว โดยคนในชุมชนมีส�วนร�วม ๕) วางแผนการจัดสรรการ
ใช3งบประมาณให3เกิดความคุ3มค�า ๖) พัฒนาไปตามแผน และสามารถติดตามประเมินผลได3ง�าย ๗) 
วางแผนการบริหารจัดการที่ดี เน3นการมีส�วนร�วม การจัดสรรผลประโยชน( และการรักษา
สิ่งแวดล3อม ๘) การวางแผนการท�องเที่ยวมีแผนหลักและแผนสํารอง  

๒. ด�านการปฏิบัติตามแผน 
๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นนั้นดําเนินตามแผนการจัดการท�องเที่ยว ๒) มีการติดตามผล
เกี่ยวกับประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานเสมอ ๓) มีการปรับปรุงผลการดําเนินงานจาก
ข3อเสนอแนะ ๔) ปฏิบัติตามวัตถุประสงค( เปMาหมาย มีการตรวจสอบ ประเมินผลและพัฒนาให3
บรรลุตามแผน ๕) ให3คนในชุมชนได3รับรู3 ถือปฏิบัติเป7นแนวทางเดียวกัน ลดการขัดแย3ง ๖) ปฏิบัติ
ตามแผนที่มาจากความร�วมมือของคนในชุมชน ปราชญ(ชาวบ3าน ผู3ประกอบการ ภาครัฐ เอกชน
ร�วมกันออกแบบ  

๓. ด�านการตรวจสอบ 
๑) มีการทบทวนหรือปรับปรุงแก3ไข ๒) มีการประเมินความคืบหน3าการดําเนินการในช�วงเวลา
และความถี่ที่เหมาะสม ๓) ตรวจสอบระดับนโยบาย ว�าเป7นไปตามนโยบาย/แผนงานที่วางแผนไว3
หรือไม� ๔) ตรวจสอบเป7นระยะๆ เช�น ช�วง ๓ เดือนแรกตรวจทุกเดือน จากนั้น ๓ เดือนครั้ง
ภายในปCแรก ๕) ศึกษาวิจัยจุดอ�อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสของการจัดการท�องเที่ยวชุมชน 
๖) ตรวจสอบด3านบัญชีรายรับ รายจ�าย และด3านสิ่งแวดล3อมของชุมชน ๗) ตรวจสอบความ
โปร�งใสในการดําเนินงาน 

๔. ด�านการแก�ไขและปรับปรุง 
๑) มีการแก3ไขส�วนที่บกพร�องระหว�างการจัดการแหล�งท�องเที่ยว ๒) มีการแก3ไขปรับปรุง และมีการ
รายงานปรับแก3เอกสารให3เป7นป.จจุบันเสมอ ๓) มีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน ๔) นําผลกระทบที่
ได3มาจัดทําองค(ความรู3เพื่อใช3แก3ไขปรับปรุงแผนการทํางาน ๕) แก3ไขปรับปรุง โดยกําหนดเป7น
วาระเร�งด�วน ระยะกลาง และระยะยาว ๖) ประชุมผู3มีส�วนได3ส�วนเสียให3ร�วมกันแก3ไข เพื่อ
ประหยัดงบประมาณและเวลา ๗) ปรับปรุงและกําหนดเป7นการอนุรักษ(สิ่งแวดล3อมและวัฒนธรรม
ท3องถิ่น 
 

บบทบาทการพัฒนาการท%องเที่ยว 
๕. ด�านความชัดเจนของเจ�าภาพ 

๑)  มีการระบุ ถึงขอบเขตในอํานาจหน3าที่ของฝOายบริหารแต�ละพื้นที่  ๒) มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อการประสานงานกับแหล�งท�องเที่ยวอื่น ๓) มีการกําหนดขั้นตอนระบบการ
บริหารพื้นที่อย�างชัดเจน ๔) การจัดตั้งประธาน และคณะทํางานในทุกระดับ ๕) การกําหนด
ภารกิจ บทบาท หน3าที่ความรับผิดชอบในทุกระดับ ๖) เลือกเจ3าภาพที่เชี่ยวชาญแต�ละด3าน เช�น 
ด3านวิถีชุมชน กิจกรรมสร3างสรรค( ฯ ๗) รัฐทําหน3าที่เสมือนเป7นพี่เลี้ยงและให3ชุนชนลงมือปฏิบัติ
เอง ๘) เป7นการบริหารจัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชนสมดุลและยั่งยืน   

๖. ด�านกฎหมายและการจัดระเบียบ 
๑) มีการกําหนดราคาสินค3าและบริการอย�างเป7นธรรม ๒) มีการควบคุมและจัดระเบียบเพื่อ
ไม�ให3มีการขยายตัวของสิ่งก�อสร3าง ๓) มีการจัดตั้งองค(กร หรือหารือการออกข3อระเบียบอย�าง
เป7นทางการ ๔) เป7นกฎระเบียบที่เกิดจากสมาชิกในชุมชนออกแบบร�วมกัน ๕) เป7นกติกาการ
จัดการชุมชนเช�น การห3ามเผาในที่แจ3ง ห3ามทําลายธรรมชาติ ๖) เป7นกฎ กติกาที่ชุมชนปฏิบัติ
ได3 นักท�องเที่ยวปฏิบัติถูกต3อง สร3างความเชื่อมั่นให3กับนักท�องเที่ยว ๗) กติกาที่เน3นการสร3าง
วินัย และเพื่อทําให3การท�องเที่ยวดูมีระเบียบยิ่งขึ้น ๘) สร3างเป7น ธรรมนูญชุมชนเพื่อแสดง
เจตจํานงค(และให3พันธะสัญญาของชุมชน ๙) สร3างความปลอดภัยให3กับชีวิตและทรัพย(สินของ
นักท�องเที่ยว  

๗. ด�านการสนับสนุนจากภาครัฐ 
๑) รัฐให3การสนับสนุน ประชาสัมพันธ(ให3คนทั่วไปรู3จัก ๒) รัฐให3การสนับสนุนงบประมาณใน
โครงสร3างพื้นฐาน ๓) รัฐกํากับดูแลด3านคุณภาพและมาตรฐานการให3บริการ ๔) ให3ชุมชนพัฒนา
โดยรัฐวางระบบตรวจสอบ วัดผลการดําเนินงาน ๕) รัฐเข3ามาร�วมพัฒนาตามบริบทของแต�ละ
ชุมชน ๖) ภาครัฐมีงบประมาณสามารถสร3างจุดขายในชุมชนได3อย�างยั่งยืน  

๘. ด�านการสร�างเครือข%ายความร%วมมือ 
๑) สร3างเครือข�าย เพื่อส�งเสริมให3เป7นที่ประชุมและสัมมนา ๒) ระบุอํานาจหน3าที่ขององค(กร
และกลุ�มคนแต�ละกลุ�ม ๓) ตัดสินใจร�วมกันในใช3มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อเป7นแหล�งท�องเที่ยว ๔) 
บูรณาการกันทั้งหน�วยงานราชการ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชน ๕) การศึกษาดูงานและการ
ถ�ายทอดองค(ความรู3 ๖) ร�วมมือกันในชุมชนแบบ “บวร” คือบ3าน วัด โรงเรียน เพื่อช�วย
ขับเคลื่อน ๗) ร�วมมือกันทุกขั้นตอนตั้งแต�การประชุม วางแผน ลงมือปฏิบัติ 
 

หลักอปริหานิยธรรม 
๑. พร�อมเพรียงกัน ร%วมวางแผน 

๑) ประชุมร�วมกันถึงการเตรียมความพร3อมต�อการจัดการการท�องเที่ยว ๒) ประชาชนในท3องถิ่นมีความพร3อมเพรียงต�อการปกปMองสถานที่ท�องเที่ยว ๓) ประชาชนให3ความสําคัญเพื่อการประชุมปรึกษาหารือ ๔) ผู้ นําสร้างความพร้อมเพรียง ร่วมมือร่วมใจกนัเพื�อให้เกิดพลงัการเปลี�ยนแปลง ๕) เกิดความสามคัคี 
ความคิดเหน็ที�ไปในทางเดียวกนั ๖) มีการประชมุโดยพร้อมเพรียงกนั แลกเปลี�ยนความคิดกนั มีความยตุิธรรม ๗) ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบ ช่วยเหลือกนั และอยู่ร่วมกนัอย่างสนัต ิ๘) รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ศิลปวฒันธรรม วิถีชีวิตให้เกิดความยั�งยืน 

๒. หวงแหน รักษา ร%วมแก�ป ญหาสถานที่นั้น 
๑) เสนอกฎที�ใช้ที�แสดงถงึการเคารพภายในสถานที�ท่องเที�ยว ๒) คนในท้องถิ�นให้ความเคารพตอ่กฎระเบียบแบบแผน ๓) ออกระเบียบเพื�อการอนรุักษ์สิ�งแวดล้อม ๔) สร้างบรรยากาศที�ดี สร้างความเข้าใจกนั ๕) เคารพความคิดเห็นของกนัและกนั เกิดความรักความสามคัคีของทกุคนในชมุชน ๖) เป็น

วฒันธรรมที�ดีและมีความสําคญัตอ่การอยู่ร่วมกนั ๗) เกิดจิตสํานึกรับผิดชอบตอ่สิ�งแวดล้อม ร่วมรักษา รู้คณุคา่แหลง่ท่องเที�ยว 

หลักอปริหานิยธรรม 
๓. เคารพให�เกียรติกัน ร%วมประเมินคุณค%า 

๑) สร3างค�านิยมในการอนุรักษ(ปูชนียสถานและแหล�งท�องเทีย่ว ๒) สร3างค�านิยมในการให3ความเคารพต�อกฎเกณฑ(ที่ตั้ง ๓) คนในท3องถิ่นร�วมกันปฏิบัติตามกฎเกณฑ(ที่ตั้งขึ้นจากการประชุม ๔) ชุมชนช�วยกันรักษาความสะอาด มีการจัดการขยะอย�างถูกวิธี ๕) ให3เกียรติสถานที่ เห็นคุณค�า อยากรักษา และปกปMอง ๖) 
สร3างความภาคภูมิใจในสถานที่ สร3างวินัยทําให3ผู3ปฏิบัติเป7นส�วนหนึ่งของชุมชนด3วย  ๗) เจ3าของพื้นที่เป7นผู3รักษาและถ�ายทอดแนวคิดการเคารพสถานที่ให3กับนักท�องเที่ยว ๘) ช�วยกันรักษาทรัพยากรทางการท�องเที่ยวทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของขุมชน 

๔. ยึด กฎ กติกา ร%วมกันรับผลประโยชน� 
๑) ให3การสนับสนุนร�วมมือในการบูรณะแหล�งท�องเที่ยว ๒) บูรณาการแหล�งท�องเที่ยวให3คงทนถาวร ๓) ประกาศให3ทุกคนทราบทั่วกันถึงข3อปฏิบัติตนในสถานที่ท�องเที่ยว  ๔) ลดความขัดแย3งและเสริมความเข3มแข็งให3กับวัฒนธรรม ประเพณีชุมชน ๕) การเคารพกฎ กติกาของชุมชนทําให3ชุมชนมีความเป7นระเบียบ 

๖)) เป7นการให3เกียรติคนพื้นที่ เคารพวิถีชีวิตของเขาด3วย ๗) รักษาคุณค�าของชุมชน สร3างมลูค�าเพิ่มและรกัษาชุมชนให3ยั่งยืน 
 

แผนภาพที่ ๔.๓๐ รูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเที่ยวชุมชนอย�างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



 

๒๑๗ 

  จากแผนภาพสามารถอธิบายให3ความหมายของรูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียว
ชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังต�อไปนี้ 
 ๑. การพัฒนาการจัดการท%องเท่ียวชุมชนอย%างย่ังยืน มีคําอธิบายดังต�อไปนี้ 
 ๑) ด�านการฟEFนฟูแหล%งท%องเท่ียว มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวให3มีความสวยงาม 
พัฒนาระบบการให3บริการให3มีความสะดวก สบายและทันสมัย ระบบสาธารณูปโภคท่ีได3มาตรฐาน มี
ความปลอดภัยแก�นักท�องเท่ียวและคนในท3องถ่ิน มีสิ่งอํานวยความสะดวกพร3อมตอบสนองต�อความ
ต3องการของนักท�องเท่ียว มีระบบการให3บริการท่ีสอดรับกับรูปแบบการท�องเท่ียว และมีการพัฒนา
สินค3าหรือผลิตภัณฑ(ท่ีมีเอกลักษณ(เฉพาะแหล�งท�องเท่ียว 
 แนวทางการพัฒนา การจัดระเบียบร3านค3าในเขตโบราณสถาน ความสะอาด และการ
จัดการขยะจัดสรรพ้ืนท่ีขายของท่ีสะอาดและชัดเจน การจอดรถท่ีเหมาะสม ลดป.ญหารถติด การจัด
ระเบียบในการเข3าชมโบราณสถานสําหรับนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติ สร3างความปลอดภัยของ
นักท�องเท่ียว การจัดระเบียบจราจร การฟRSนฟูด3านโบราณสถาน สถาป.ตยกรรม เพ่ือแก3ไขป.ญหาด3าน
ความเสื่อมโทรม และการธํารงไว3ซ่ึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี สิ่งปลูกสร3างในพ้ืนท่ีในจังหวัด 
 ๒) ด�านการเสริมทักษะบุคลากรในพ้ืนท่ี จัดโครงการเสริมทักษะสําคัญเพ่ือสนับสนุนการ
ท�องเท่ียวให3กับคนในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีเป7นแหล�งท�องเท่ียว เสริมทักษะเพ่ือสนับสนุนการท�องเท่ียวโดยเน3น
เป7นคนในพ้ืนท่ี เช�น มัคคุเทศก(อาสา ผู3ค3าขายสินค3าและบริการฯ และส�งเสริมทักษะท่ีมีความสําคัญ
ต�อการท�องเท่ียวท้ังด3านการบริการ ภาษาต�างประเทศ เทคโนโลยี การถ�ายภาพ เป7นต3น 
 ๓) ด�านประสิทธิภาพการท%องเท่ียว ท้ังภาครัฐและเอกชนต3องเข3ามาสนับสนุนอย�าง
จริงจังและร�วมกันวางแผนในการพัฒนา เพ่ิมมูลค�าทางจิตใจให3นักท�องเท่ียวมีความสุข ประทับใจ 
และปลอดภัย ปรับรูปแบบการท�องเท่ียวในตัวเมืองท้ังตลาดน้ําย3อนยุคและตลาดบนบก และเพ่ิม
กิจกรรมในช�วงเวลากลางคืน เพ่ือให3นักท�องเท่ียวสามารถพักค3างคืนเพ่ิมข้ึน   
  ๔) ด�านกิจกรรมการท%องเท่ียว ในชุมชนมีความชํานาญในการดําเนินกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีดี กิจกรรมในพ้ืนท่ีท�องเท่ียวเป7นกิจกรรมท่ีสร3างสรรค( รูปแบบการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี
สร3างมูลค�าเพ่ิมให3กับแหล�งท�องเท่ียว กิจกรรมการท�องเท่ียวมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี สร3างความน�า
ต่ืนตาต่ืนใจแก�นักท�องเท่ียว และมีความแปลกใหม�เม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีท�องเท่ียวอ่ืน   
 แนวทางการพัฒนา จากการศึกษาสามารถสรุปเพ่ือเป7นแนวทางในการพัฒนาหลายด3าน
ด3วยกันคือ การเผยแพร�ประชาสัมพันธ(กิจกรรมท่ีดีให3ครอบคลุมทุกสื่อ ทุกช�องทาง ส�งเสริมแหล�ง
ท�องเท่ียวรองในชุมชนท่ีมีผลิตภัณฑ(ข้ึนชื่อเพ่ือกระจายการท�องเท่ียว นําแหล�งท�องเท่ียวทุกแห�งมาคุย
กันวางแผนร�วมกัน จัดกิจกรรมด3านศาสนา เดิน-วิ่ง หรือกีฬาอ่ืน หรือกิจกรรมด3านสังคม และควรเป7น
กิจกรรมของคนในพ้ืนท่ีเพ่ือเป7นแรงจูงใจในการจัดการท�องเท่ียว  
 ๕) ด�านการตลาดการท%องเท่ียว แหล�งท�องเท่ียวสามารถสร3างชื่อเสียงเป7นท่ีรู3จักกับ
นานาชาติ สามารถสร3างคุณค�าความทรงจําท่ีดี มีสินค3าท่ีพัฒนาตามอัตลักษณ(ของชุมชนท่ีสามารถดึงดูด
ความสนใจนักท�องเท่ียว มีการประชาสัมพันธ(แหล�งท�องเท่ียวผ�านสื่อท่ีหลากหลาย และมีสินค3าท่ี
หลากหลายให3เลือกตามความต3องการของนักท�องเท่ียว  
 แนวทางการพัฒนา ศึกษากลุ�มเปMาหมาย/ความต3องการ/ความสนใจของนักท�องเท่ียว มี
เปMาหมายกลุ�มนักท�องเท่ียวให3ชัดเจนเพ่ือให3มีกิจกรรมท่ีสามารถดึงดูดความสนใจ สร3างการตลาดเชิง
รุกท้ัง ๔ ด3านพร3อมกันท้ังด3านผลิตภัณฑ( (Product) สถานท่ี (Place) การส�งเสริมการขาย 



 

๒๑๘ 

(Promotion) และราคา (Price) พัฒนาการตลาดให3ทันสมัย เน3นการใช3สื่อท่ีตรงกับกลุ�มเปMาหมาย 
และจัดทําแผนการตลาดร�วมกันท้ังจังหวัด อําเภอ องค(กรปกครองส�วนท3องถ่ินและกลุ�มผู3ประกอบการ 
เพ่ิมการกระจายรายได3ให3ท่ัวถึง 
 ๖) การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน การพัฒนาโครงสร3างพ้ืนฐานพบว�าระบบน้ําประปามี
ความสะอาดและเข3าถึงทุกชุมชน มีการเชื่อมต�อระบบไฟฟMาท่ัวถึงทุกสถานท่ี และการซ�อมแซม
ปรับปรุงถนนท่ีชํารุด ให3กลับมาใช3งานได3ตามมาตรฐาน  
 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบขนส�งมวลชน และระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงกับ
กรุงเทพมหานคร พัฒนาเรื่องการคมนาคม ท่ีจอดรถ เส3นทางรถหมุนเวียน การปMองกันฝุOนละออง 
ควันพิษจากการจราจร เพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกแก�นักท�องเท่ียวมากข้ึนท้ังแผนท่ี ปMายภาษาอังกฤษ 
จุดบริการท่ีหาง�าย ปรับปรุงความสะอาด ความเป7นระเบียบ อัตลักษณ(และคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน ปรับปรุงการทํางานของเทศบาล พัฒนาบุคลากร ปMองกันการแสวงหาผลประโยชน( และรณรงค(
ให3ประชาชนมีความรับผิดชอบในการจัดการขยะ พร3อมจิตสํานึกในการรักษ(สิ่งแวดล3อม  
 ๒ ด�านบทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน  มีคําอธิบายดังต�อไปนี้คือ 
  ๑) ด�านการวางแผน แผนการจัดการแหล�งท�องเท่ียวมีการกําหนดวัตถุประสงค( 
เปMาหมายชัดเจน ฝOายบริหารมีการจัดทําเพ่ือให3บรรลุตามวัตถุประสงค(และเปMาหมาย วางแผนในการ
บุคลากรไว3อย�างชัดเจน มีการวางแผนพัฒนาแบบระยะสั้น กลาง ยาว โดยคนในชุมชนมีส�วนร�วม วาง
แผนการจัดสรรการใช3งบประมาณให3เกิดความคุ3มค�า มีการพัฒนาไปตามแผนและสามารถติดตาม
ประเมินผลได3ง�าย วางแผนการบริหารจัดการท่ีดี เน3นการมีส�วนร�วม การจัดสรรผลประโยชน( และการ
รักษาสิ่งแวดล3อม รวมท้ังมีแผนหลักและแผนสํารองด3วย 
 ๒) ด�านการปฏิบัติตามแผน กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนนั้นดําเนินตามแผนการ
จัดการท�องเท่ียว มีการติดตามผลเก่ียวกับกระบวนการปฏิบัติงานเสมอ มีการปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานตามข3อเสนอแนะ ปฏิบัติตามวัตถุประสงค( เปMาหมาย มีการตรวจสอบ ประเมินผลและ
พัฒนาให3บรรลุตามแผน ให3คนในชุมชนได3รับรู3 ถือปฏิบัติเป7นแนวทางเดียวกันเพ่ือลดการขัดแย3ง เป7น
แผนท่ีมาจากความร�วมมือของคนในชุมชน ปราชญ(ชาวบ3าน ผู3ประกอบการ ภาครัฐ เอกชนร�วมกัน
ออกแบบ   
 ๓) ด�านการตรวจสอบ มีการทบทวนหรือปรับปรุงแก3ไข มีการประเมินความคืบหน3าการ
ดําเนินการในช�วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม ตรวจสอบระดับนโยบายให3เป7นไปตามนโยบาย/
แผนงานท่ีวางแผนไว3 ตรวจสอบเป7นระยะ ๆ (ช�วง ๓ เดือนแรกตรวจทุกเดือน จากนั้น ๓ เดือนครั้ง
ภายในปCแรก) ศึกษาวิจัยจุดอ�อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสของการจัดการท�องเท่ียวชุมชน และ
ตรวจสอบด3านบัญชีรายรับ รายจ�าย ตรวจสอบด3านสิ่งแวดล3อมของชุมชน และตรวจสอบความโปร�งใส
ในการดําเนินงาน 
 ๔) ด�านการแก�ไขและปรับปรุง มีการแก3ไขส�วนท่ีบกพร�องระหว�างการจัดการแหล�ง
ท�องเท่ียว มีการแก3ไขปรับปรุง และมีการรายงานปรับแก3เอกสารให3เป7นป.จจุบันเสมอ มีการปรับปรุง
กระบวนการทํางาน นําผลกระทบท่ีได3มาจัดทําองค(ความรู3เพ่ือใช3แก3ไขปรับปรุงแผนการทํางาน แก3ไข
ปรับปรุง โดยกําหนดเป7นวาระเร�งด�วน ระยะกลาง และระยะยาว ประชุมผู3มีส�วนได3ส�วนเสียให3ร�วมกัน
แก3ไข เพ่ือประหยัดงบประมาณ และเวลา ปรับปรุงและกําหนดเป7นการอนุรักษ(สิ่งแวดล3อมและ
วัฒนธรรมท3องถ่ิน  



 

๒๑๙ 

 ๕) ด�านความชัดเจนของเจ�าภาพ มีการระบุถึงขอบเขตในอํานาจหน3าท่ีของฝOายบริหาร
แต�ละพ้ืนท่ี มีการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือการประสานงานกับแหล�งท�องเท่ียวอ่ืน มีการกําหนด
ข้ันตอนระบบการบริหารพ้ืนท่ีอย�างชัดเจน การจัดต้ังประธาน และคณะทํางานในทุกระดับ มีการ
กําหนดภารกิจ บทบาท หน3าท่ีความรับผิดชอบในทุกระดับ มีการเลือกเจ3าภาพท่ีเชี่ยวชาญแต�ละด3าน 
เช�น ด3านวิถีชุมชน กิจกรรมสร3างสรรค( ฯ รัฐทําหน3าท่ีเสมือนเป7นพ่ีเลี้ยงและให3ชุนชนลงมือปฏิบัติเอง 
และเป7นการบริหารจัดการโดยชุมชน เพ่ือชุมชนสมดุลและยั่งยืน    

 ๖) ด�านกฎหมายและการจัดระเบียบ มีการกําหนดราคาสินค3าและบริการอย�างเป7นธรรม 
มีการควบคุมและจัดระเบียบเพ่ือไม�ให3มีการขยายตัวของสิ่งก�อสร3าง มีการจัดต้ังองค(กร หรือหารือการ
ออกข3อระเบียบอย�างเป7นทางการ เป7นกฎระเบียบท่ีเกิดจากสมาชิกในชุมชนออกแบบร�วมกัน เป7น
กติกาการจัดการชุมชนเช�น การห3ามเผาในท่ีแจ3ง ห3ามทําลายธรรมชาติ เป7นกฎกติกาท่ีชุมชนปฏิบัติได3 
นักท�องเท่ียวปฏิบัติถูกต3อง สร3างความเชื่อม่ันให3กับนักท�องเท่ียว กติกาท่ีเน3นการสร3างวินัย และเพ่ือ
ทําให3การท�องเท่ียวดูมีระเบียบยิ่งข้ึน สร3างเป7นธรรมนูญชุมชนเพ่ือแสดงเจตจํานงค(และให3พันธะ
สัญญาของชุมชน รวมท้ังสร3างความปลอดภัยให3กับชีวิตและทรัพย(สินของนักท�องเท่ียวด3วย 
  ๗) ด�านการสนับสนุนจากภาครัฐ รัฐให3การสนับสนุน ประชาสัมพันธ(ให3คนท่ัวไปรู3จัก รัฐ
ให3การสนับสนุนงบประมาณในโครงสร3างพ้ืนฐาน รัฐกํากับดูแลด3านคุณภาพและมาตรฐานการ
ให3บริการ ให3ชุมชนพัฒนาโดยรัฐวางระบบตรวจสอบ วัดผลการดําเนินงาน รัฐเข3ามาร�วมพัฒนาตาม
บริบทของแต�ละชุมชน ภาครัฐมีงบประมาณสามารถสร3างจุดขายในชุมชนได3อย�างยั่งยืน  
  ๘) ด�านการสร�างเครือข%าย สร3างเครือข�ายเพ่ือส�งเสริมให3เป7นท่ีประชุมและสัมมนา ระบุ
อํานาจหน3าท่ีขององค(กรและกลุ�มคนแต�ละกลุ�ม ตัดสินใจร�วมกันในใช3มรดกทางวัฒนธรรมเพ่ือเป7น
แหล�งท�องเท่ียว บูรณาการกันท้ังหน�วยงานราชการ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชน มีการศึกษาดูงาน
และการถ�ายทอดองค(ความรู3 ร�วมมือกันในชุมชนแบบ “บวร” คือบ3าน วัด โรงเรียน เพ่ือช�วย
ขับเคลื่อน ร�วมมือกันทุกข้ันตอนต้ังแต�การประชุม วางแผน ลงมือปฏิบัติ 
 ๓. การปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม มีคําอธิบายดังต�อไปนี้ 
 ๑) พร�อมเพรียงกัน ร%วมวางแผน ทําการประชุมร�วมกันถึงการเตรียมความพร3อมต�อการ
จัดการการท�องเท่ียว ประชาชนในท3องถ่ินมีความพร3อมเพรียงต�อการปกปMองสถานท่ีท�องเท่ียว 
ประชาชนให3ความสําคัญเพ่ือการประชุมปรึกษาหารือ ความพร3อมเพรียง ร�วมมือ ร�วมใจทําให3เกิดการ
สร3างพลังในการเปลี่ยนแปลง เกิดความสามัคคี ความคิดเห็นท่ีไปในทางเดียวกัน ปราศจากการเอารัด
เอาเปรียบ ช�วยเหลือกัน อยู�ร�วมกันได3อย�างสันติ เป7นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
 ๒) หวงแหน รักษา ร%วมแก�ป ญหาสถานท่ีนั้น เสนอกฎท่ีใช3ท่ีแสดงถึงการเคารพภายใน
สถานท่ีท�องเท่ียว คนในท3องถ่ินให3ความเคารพต�อกฎระเบียบแบบแผน ออกระเบียบเพ่ือการอนุรักษ(
สิ่งแวดล3อม สร3างบรรยากาศท่ีดี เกิดความเข3าใจกัน เคารพความคิดเห็นของกันและกัน เกิดความรัก
ความสามัคคีของทุกคนในชุมชน เป7นวัฒนธรรมท่ีดีและมีความสําคัญต�อการอยู�ร�วมกัน เกิดจิตสํานึก
รับผิดชอบต�อสิ่งแวดล3อม ร�วมรักษา รู3คุณค�าแหล�งท�องเท่ียว  
 ๓) เคารพให�เกียรติกัน ร%วมประเมินคุณค%า สร3างค�านิยมในการอนุรักษ(ปูชนียสถานและ
แหล�งท�องเท่ียว สร3างค�านิยมในการให3ความเคารพต�อกฎเกณฑ(ท่ีต้ัง คนในท3องถ่ินร�วมกันปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ(ท่ีต้ังข้ึนจากการประชุม ชุมชนต3องช�วยกันรักษาความสะอาด จัดการขยะ เห็นคุณค�าอยาก



 

๒๒๐ 

รักษา ปกปMอง ทําให3เกิดการพัฒนาการท�องเท่ียว เกิดความภาคภูมิใจในสถานท่ีท่ีอยู�ในชุมชน เป7นการ
รักษาแหล�งท�องเท่ียวท้ังโบราณสถาน โบราณวัตถุ วัฒนธรรม วิถีขุมชน  
 ๔) ยึดกฎ กติกา ร%วมกันรับผลประโยชน� ให3การสนับสนุนร�วมมือในการบูรณะแหล�ง
ท�องเท่ียว บูรณาการแหล�งท�องเท่ียวให3คงทนถาวร ประกาศให3ทุกคนทราบท่ัวกันถึงข3อปฏิบัติตนใน
สถานท่ีท�องเท่ียว ลดความขัดแย3งและเสริมความเข3มแข็งให3กับวัฒนธรรม ประเพณีชุมชน การเคารพ
กฎ กติกาของชุมชนทําให3ชุมชนมีความเป7นระเบียบ เป7นการให3เกียรติคนพ้ืนท่ี เคารพวิถีชีวิตของเขา
รักษาคุณค�าของชุมชน สร3างมูลค�าเพ่ิมให3ชุมชนยั่งยืน  
 จากการศึกษาผู3วิจัยสรุปเป7นผังมโนทัศน(ของรูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชน
อย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได3ดังนี้ 
 
   รูปแบบการพัฒนาการจัดการท%องเท่ียวชุมชนอย%างย่ังยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม 

พร3อมเพรียงกัน 
ร�วมวางแผน 

หวงแหน รักษา ร�วม
แก3ป.ญหาสถานท่ีนั้น 

เคารพให3เกียรติกัน 
ร�วมประเมินคุณค�า 

ยึดกฎ กติกา ร�วมกัน 
รับผลประโยชน( 

การพัฒนาการจัดการ
ท%องเท่ียวชุมชนอย%างย่ังยืน 

การฟRSนฟูแหล�งท�องเท่ียว 

การเสริมทักษะบุคลากรในพ้ืนท่ี 

ประสิทธิภาพการท�องเท่ียว 

กิจกรรมการท�องเท่ียว 

การตลาดการท�องเท่ียว 

การพัฒนาโครงสร3างพ้ืนฐาน 

บทบาทการบริหารจัดการ
ของภาครัฐและเอกชน 

การวางแผน (Plan) 

การปฏิบัติตามแผน (Do) 

การตรวจสอบ (Check) 

การแก3ไขปรับปรุง (Act) 

ความชัดเจนของเจ3าภาพ 

กฎหมายและการจัดระเบียบ 

การสนับสนุนจากภาครัฐ 

การสร3างเครือข�าย 

บทบาทการบริหารจัดการ
ของภาครัฐและเอกชน 

แผนภาพท่ี ๔.๓๑ ผังมโนทัศน(ของรูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



   

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ  
 

 ในการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” มีวัตถุประสงค*ในการศึกษาคือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาการจัดการ
ท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒) เพ่ือวิเคราะห*ป0จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผล
ต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓) เพ่ือ
นําเสนอรูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
การวิจัยในครั้งนี้เป5นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) การดําเนินการแบ�งเป5น ๒ 
ระยะ โดยระยะท่ี ๑ เป5นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปของการวิจัยเชิง
สํารวจเพ่ือตรวจสอบความตรงของรูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีผูKวิจัยพัฒนาข้ึน และศึกษาอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอKอม และ
อิทธิพลรวมระหว�างตัวแปรในโมเดล ระยะท่ี ๒ เป5นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เป5นการศึกษาภาคสนามดKวยวิธีการสัมภาษณ*เชิงลึก (In-dept Interview) เพ่ือยืนยันโมเดลหลังจาก
การวิเคราะห*ขKอมูล     
 ระยะท่ี ๑ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูKวิจัยไดKเก็บรวบรวมขKอมูล
จากกลุ�มตัวอย�างจํานวน ๔๑๐ ตัวอย�าง ซึ่งเป5นขนาดที่เหมาะสมในการวิเคราะห*โมเดลสมการ
โครงสรKาง แนวทางการสํารวจผูKวิจัยไดKพัฒนาแบบสอบถามข้ึนเองโดยแบ�งแบบสอบถามออกเป5น ๕ 
ส�วน ประกอบดKวย ๑) แบบสอบถามเก่ียวกับป0จจัยส�วนบุคคล ๒) แบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทการ
บริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน  ๓) แบบสอบถามเก่ียวกับการมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียว 
๔) แบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม ๕) แบบสอบถามเก่ียวกับการ
พัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ผลการทดสอบคํานวณหาค�าความเชื่อม่ัน (Reliability) ตามวิธีของ 
ครอนบาค (Cronbach) โดยใชKสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ไดKค�าความเชื่อม่ันเท�ากับ .๙๗๓ 
ผูKวิจัยดําเนินการรวบรวมขKอมูลดKวยตนเอง ท้ังการรวบรวมขKอมูลดKวยวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ผูKวิจัยใชKเวลาในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขKองประมาณ ๒ เดือน จนไดKกรอบแนวคิดในการ
วิจัยท่ีมีบทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน และการมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียว
เป5นตัวแฝงภายนอก และมีการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนเป5นตัวแฝงภายใน โดยมีตัวแปรการ
ปฏิบั ติตามหลักอปริหานิยธรรมเป5นตัวแปรส�งผ�าน และดําเนินการเก็บรวบรวมขKอมูลจาก
แบบสอบถามท่ีสรKางข้ึน ซ่ึงไดKแบบสอบถามกลับมาครบ ๔๑๐ ฉบับ สําหรับการวิเคราะห*ขKอมูลเป5น
การวิเคราะห*ขKอมูลเชิงพรรณนา โดยใชKค�าความถ่ี ค�ารKอยละ ค�าเฉลี่ย (Χ ) ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ค�าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ค�าความเบK (Skewness) และค�าความโด�ง (Kurtosis) การ
วิเคราะห*ป0จจัยเชิงสํารวจ (EFA) การประมาณค�าความเท่ียง การวิเคราะห*ความตรงเชิงโครงสรKางโดย



 

๒๒๒ 

ใชKการวิเคราะห*องค*ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) การวิเคราะห*สหสัมพันธ*และการวิเคราะห*โมเดลสมการ
โครงสรKางเพ่ือตรวจสอบความตรงตามกรอบแนวคิดในการวิจัยดKวยโปรแกรมทางสถิติ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 การเสนอสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ แบ�งเป5น ๒ ส�วนคือ ส�วนท่ี ๑ เป5นการสรุปผลการ
วิเคราะห*ขKอมูลเบ้ืองตKน และส�วนท่ี ๒ เป5นการสรุปผลการวิเคราะห*ขKอมูลตามวัตถุประสงค*ของการ
วิจัย และสามารถสรุปผลการวิจัยไดKดังต�อไปนี้  
 ๕.๑.๑ สรุปผลการวิเคราะห ข�อมูลเบ้ืองต�น 
 จากผลการศึกษาพบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เป5นเพศหญิง คิดเป5นรKอยละ ๖๔.๖ และ
เพศชาย คิดเป5นรKอยละ ๓๕.๔ อันดับแรกมีอายุมากกว�า ๔๕ ปn คิดเป5นรKอยละ ๔๖.๘ ส�วนใหญ�มี
สถานภาพสมรส คิดเป5นรKอยละ ๖๑.๕ ส�วนใหญ�จบการศึกษาระดับตํ่ากว�าปริญญาตรี คิดเป5นรKอยละ 
๖๙.๐ อันดับแรกมีอาชีพรับจKางท่ัวไป คิดเป5นรKอยละ ๔๕.๑ รองลงมาคือเกษตรกร คิดเป5นรKอยละ 
๑๘.๐ รับราชการ คิดเป5นรKอยละ ๑๕.๖ คKาขาย คิดเป5นรKอยละ ๘.๕ ประกอบกิจการท�องเท่ียว คิด
เป5นรKอยละ ๕.๑ ตามลําดับ  
 ขKอมูลเก่ียวกับป0จจัยดKานบทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน ในภาพรวมอยู�
ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๓ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ .๕๒๙ เม่ือพิจารณาเป5นรายดKาน
โดยเรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยพบผลการศึกษาคือ ดKานการสนับสนุนจากภาครัฐ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๕ 
รองลงมาคือ ดKานความชัดเจนของเจKาภาพ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๘ ดKานกฎหมายและการจัดระเบียบ 
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๘ ดKานการวางแผน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๘ ดKานการสรKางเครือข�ายความร�วมมือ 
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๑ ดKานการแกKไขและปรับปรุง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๑ ดKานการปฏิบัติตามแผน 
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๗ และดKานการตรวจสอบ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๖ ตามลําดับ  
 ขKอมูลเก่ียวกับป0จจัยดKานการมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียวของชุมชนในภาพรวม
อยู�ในระดับปานกลาง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๖ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ .๖๐๘ เม่ือพิจารณาเป5น
รายดKานโดยเรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยพบผลการศึกษาคือ การมีส�วนร�วมวางแผน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๔๒ รองลงมาคือ การมีส�วนร�วมแกKป0ญหา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๑ การมีส�วนร�วมในการรับ
ผลประโยชน* มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๒ และการมีส�วนร�วมประเมิน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๑ ตามลําดับ 
 ขKอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรมในภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๘ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ .๕๕๕ เม่ือพิจารณาเป5นรายดKานโดยเรียงลําดับ
ตามค�าเฉลี่ยพบผลการศึกษาคือ ความพรKอมเพรียงกัน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๕ รองลงมาคือ เคารพ
ต�อสถานท่ี มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๐ มีสัมมาคารวะ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๘ และยึดกฎกติกาของ
ทKองถ่ิน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๒ ตามลําดับ 
 ขKอมูลเก่ียวกับการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในภาพรวมอยู�ในระดับ
มาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๔ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ .๕๑๕ เม่ือพิจารณาเป5นรายดKานโดย
เรียงลําดับตามค�าเฉลี่ยพบผลการศึกษาคือ การตลาดในแหล�งท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๗ 
รองลงมาคือ การฟqrนฟูแหล�งท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๕ การสรKางกิจกรรมในแหล�งท�องเท่ียว มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๕๔ การพัฒนาโครงสรKางพ้ืนฐาน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๔๓ การส�งเสริมทักษะคนใน



 

๒๒๓ 

พ้ืนท่ี มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๓๒ และประสิทธิภาพของแหล�งท�องเท่ียว มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๒๕ 
ตามลําดับ 
 ๕.๑.๒ สรุปผลการวิเคราะห ข�อมูลตามวัตถุประสงค ของการวิจัย 
 การเสนอผลการวิเคราะห*ขKอมูลในตอนนี้ ผูKวิจัยนําเสนอสาระจากวิธีการเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ แยกตามวัตถุประสงค*การวิจัยเป5น ๓ ดKานคือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาการจัดการ
ท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒) เพ่ือวิเคราะห*ป0จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผล
ต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓) เพ่ือ
นําเสนอรูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๑. สภาพการพัฒนาการจัดการท,องเ ท่ียวชุมชนอย,าง ย่ัง ยืนในพ้ืน ท่ีจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
 จากผลการศึกษาพบว�า สภาพการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังนี้ 
 ๑) ดKานการฟqrนฟูแหล�งท�องเท่ียว มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวใหKมีความสวยงาม 
พัฒนาระบบการใหKบริการใหKมีความสะดวก สบายและทันสมัย ระบบสาธารณูปโภคท่ีไดKมาตรฐาน มี
ความปลอดภัยแก�นักท�องเท่ียวและคนในทKองถ่ิน มีสิ่งอํานวยความสะดวกพรKอมตอบสนองต�อความ
ตKองการของนักท�องเท่ียว มีระบบการใหKบริการท่ีสอดรับกับรูปแบบการท�องเท่ียว และมีการพัฒนา
สินคKาหรือผลิตภัณฑ*ท่ีมีเอกลักษณ*เฉพาะแหล�งท�องเท่ียว 
 ๒) ดKานการเสริมทักษะบุคลากรในพ้ืนท่ี จัดโครงการเสริมทักษะสําคัญเพ่ือสนับสนุนการ
ท�องเท่ียวใหKกับคนในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีเป5นแหล�งท�องเท่ียว เสริมทักษะเพ่ือสนับสนุนการท�องเท่ียวโดยเนKน
เป5นคนในพ้ืนท่ี เช�น มัคคุเทศก*อาสา ผูKคKาขายสินคKาและบริการฯ และส�งเสริมทักษะท่ีมีความสําคัญ
ต�อการท�องเท่ียวท้ังดKานการบริการ ภาษาต�างประเทศ เทคโนโลยี การถ�ายภาพ เป5นตKน 
 ๓) ดKานประสิทธิภาพการท�องเท่ียว ท้ังภาครัฐและเอกชนตKองเขKามาสนับสนุนอย�างจริงจัง
และร�วมกันวางแผนในการพัฒนา เพ่ิมมูลค�าทางจิตใจใหKนักท�องเท่ียวมีความสุข ประทับใจ และ
ปลอดภัย ปรับรูปแบบการท�องเท่ียวในตัวเมืองท้ังตลาดน้ํายKอนยุคและตลาดบนบก และเพ่ิมกิจกรรม
ในช�วงเวลากลางคืน เพ่ือใหKนักท�องเท่ียวสามารถพักคKางคืนเพ่ิมข้ึน   
  ๔) ดKานกิจกรรมการท�องเท่ียว ในชุมชนมีความชํานาญในการดําเนินกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีดี กิจกรรมในพ้ืนท่ีท�องเท่ียวเป5นกิจกรรมท่ีสรKางสรรค* รูปแบบการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี
สรKางมูลค�าเพ่ิมใหKกับแหล�งท�องเท่ียว กิจกรรมการท�องเท่ียวมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี สรKางความน�า
ต่ืนตาต่ืนใจแก�นักท�องเท่ียว และมีความแปลกใหม�เม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีท�องเท่ียวอ่ืน   
 ๕) ดKานการตลาดการท�องเท่ียว แหล�งท�องเท่ียวสามารถสรKางชื่อเสียงเป5นท่ีรูKจักกับ
นานาชาติ สามารถสรKางคุณค�าความทรงจําท่ีดี มีสินคKาท่ีพัฒนาตามอัตลักษณ*ของชุมชนท่ีสามารถ
ดึงดูดความสนใจนักท�องเท่ียว มีการประชาสัมพันธ*แหล�งท�องเท่ียวผ�านสื่อท่ีหลากหลาย และมีสินคKาท่ี
หลากหลายใหKเลือกตามความตKองการของนักท�องเท่ียว  
 ๖) การพัฒนาโครงสรKางพ้ืนฐาน การพัฒนาโครงสรKางพ้ืนฐานพบว�าระบบน้ําประปามี
ความสะอาด และเขKาถึงทุกชุมชนการเชื่อมต�อหรือมีระบบไฟฟuาท่ัวถึงทุกสถานท่ี และการซ�อมแซม
ปรับปรุงถนนท่ีชํารุด ใหKกลับมาใชKงานไดKตามมาตรฐาน เพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกแก�นักท�องเท่ียว
มากข้ึนท้ังแผนท่ี ปuายภาษาอังกฤษ จุดบริการท่ีหาง�าย    



 

๒๒๔ 

  ๒. ป1จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต,อการพัฒนาการจัดการท,องเท่ียวชุมชนอย,างย่ังยืนในพ้ืนท่ี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
  จากผลการศึกษาพบว�า ค�าความเท่ียงอยู�ระหว�าง ๐.๔๗-๐.๘๕ โดยตัวแปรท่ีมีค�าความ
เท่ียงสูงสุดคือการมีส�วนร�วมประเมิน มีค�าความเท่ียงเท�ากับ ๐.๘๕ รองลงมาคือ การมีส�วนร�วมแกKไข
ป0ญหาและความพรKอมเพรียงกัน มีค�าความเท่ียงเท�ากับ ๐.๘๓ ส�วนตัวแปรท่ีมีค�าความเท่ียงตํ่าสุดคือ 
การตลาดในแหล�งท�องเท่ียว มีค�าความเท่ียงเท�ากับ ๐.๔๗ สําหรับค�าสัมประสิทธิ์การพยากรณ* (R-
SQUARE) ของสมการโครงสรKางตัวแปรภายในแฝงพบว�ามีค�าเท�ากับ ๐.๘๓ แสดงว�าตัวแปรในโมเดล
คือ บทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน  และการมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียว 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรมไดKรKอยละ ๘๓ และยังพบว�า
สมการโครงสรKางตัวแปรภายในแฝงมีค�าเท�ากับ ๐.๗๘ แสดงว�าตัวแปรในโมเดลคือ บทบาทการบริหาร
จัดการของภาครัฐและเอกชน  การมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียว และการปฏิบัติตามหลักอปริ
หานิยธรรม สามารถอธิบายความแปรปรวนของการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนไดK
รKอยละ ๗๘    
 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางอKอมระหว�างตัวแปรในโมเดลพบว�า ความสัมพันธ*
ระหว�างบทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน  กับการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชน
อย�างยั่งยืน ขนาดความสัมพันธ*เท�ากับ ๐.๘๖ แยกเป5นอิทธิพลทางตรง ๐.๓๖ และอิทธิพลทางอKอม 
๐.๑๕ เป5นอิทธิพลรวม ๐.๕๑ โดยมีค�าอิทธิพลทางตรง ทางอKอม และอิทธิพลรวม ส�งผลต�อการ
พัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑  
 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางอKอมระหว�างตัวแปรในโมเดลพบว�า ความสัมพันธ*
ระหว�างการมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียว กับการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�าง
ยั่งยืน ขนาดความสัมพันธ*เท�ากับ ๐.๘๕ แยกเป5นอิทธิพลทางตรง ๐.๐๐ และอิทธิพลทางอKอม ๐.๔๑ 
เป5นอิทธิพลรวม ๐.๔๑ โดยท่ีอิทธิพลทางตรงไม�ส�งผลต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�าง
ยั่งยืน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
  และยังพบว�าตัวแปรการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม มีขนาดอิทธิพลทางตรงส�งผลต�อ
การพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน โดยมีค�าอิทธิพลรKอยละ ๖๐ อย�างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .๐๑ 
  ๓. รูปแบบการพัฒนาการจัดการท�อง เ ท่ียวชุมชนอย� า งยั่ งยืน ใน พ้ืน ท่ีจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 
 การวิจัยในครั้งนี้ผูKวิจัยไดKไดKศึกษาสภาพการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป5นเบ้ืองตKน นอกจากนั้นยังไดKนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเขKา
มาบูรณาการกับศาสตร*ตะวันตกเพ่ือใหKเห็นถึงรูปแบบพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดKวย โดยไดKศึกษาเก่ียวกับบทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐและ
เอกชน  และการมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียวของชุมชนท่ีมีอิทธิพลต�อการพัฒนาการบริหาร
จัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน และยังมีการบูรณาการหลักอปริหานิยธรรมซ่ึงเป5นหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเพ่ือเป5นตัวแปรส�งผ�านดKวย จากการสังเคราะห*องค*ความรูKท่ีไดKจากการวิจัยและการ
สนทนากลุ�มในครั้งนี้เป5น ๒ ส�วนคือ ส�วนท่ีหนึ่งการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนใน



 

๒๒๕ 

พ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส�วนท่ีสองป0จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียว
ชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังนี้ 
 ๑. การพัฒนาการจัดการท,องเท่ียวชุมชนอย,างย่ังยืน มีคําอธิบายดังต�อไปนี้ 
 ๑) ด�านการฟ56นฟูแหล,งท,องเท่ียว มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวใหKมีความสวยงาม 
พัฒนาระบบการใหKบริการใหKมีความสะดวก สบายและทันสมัย ระบบสาธารณูปโภคท่ีไดKมาตรฐาน มี
ความปลอดภัยแก�นักท�องเท่ียวและคนในทKองถ่ิน มีสิ่งอํานวยความสะดวกพรKอมตอบสนองต�อความ
ตKองการของนักท�องเท่ียว มีระบบการใหKบริการท่ีสอดรับกับรูปแบบการท�องเท่ียว และมีการพัฒนา
สินคKาหรือผลิตภัณฑ*ท่ีมีเอกลักษณ*เฉพาะแหล�งท�องเท่ียว 
 ๒) ด�านการเสริมทักษะบุคลากรในพ้ืนท่ี จัดโครงการเสริมทักษะสําคัญเพ่ือสนับสนุนการ
ท�องเท่ียวใหKกับคนในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีเป5นแหล�งท�องเท่ียว เสริมทักษะเพ่ือสนับสนุนการท�องเท่ียวโดยเนKน
เป5นคนในพ้ืนท่ี เช�น มัคคุเทศก*อาสา ผูKคKาขายสินคKาและบริการฯ และส�งเสริมทักษะท่ีมีความสําคัญ
ต�อการท�องเท่ียวท้ังดKานการบริการ ภาษาต�างประเทศ เทคโนโลยี การถ�ายภาพ เป5นตKน 
 ๓) ด�านประสิทธิภาพการท,องเท่ียว ท้ังภาครัฐและเอกชนตKองเขKามาสนับสนุนอย�าง
จริงจังและร�วมกันวางแผนในการพัฒนา เพ่ิมมูลค�าทางจิตใจใหKนักท�องเท่ียวมีความสุข ประทับใจ 
และปลอดภัย ปรับรูปแบบการท�องเท่ียวในตัวเมืองท้ังตลาดน้ํายKอนยุคและตลาดบนบก และเพ่ิม
กิจกรรมในช�วงเวลากลางคืน เพ่ือใหKนักท�องเท่ียวสามารถพักคKางคืนเพ่ิมข้ึน   
  ๔) ด�านกิจกรรมการท,องเท่ียว ในชุมชนมีความชํานาญในการดําเนินกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีดี กิจกรรมในพ้ืนท่ีท�องเท่ียวเป5นกิจกรรมท่ีสรKางสรรค* รูปแบบการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี
สรKางมูลค�าเพ่ิมใหKกับแหล�งท�องเท่ียว กิจกรรมการท�องเท่ียวมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี สรKางความน�า
ต่ืนตาต่ืนใจแก�นักท�องเท่ียว และมีความแปลกใหม�เม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีท�องเท่ียวอ่ืน   
 ๕) ด�านการตลาดการท,องเท่ียว แหล�งท�องเท่ียวสามารถสรKางชื่อเสียงเป5นท่ีรูKจักกับ
นานาชาติ สามารถสรKางคุณค�าความทรงจําท่ีดี มีสินคKาท่ีพัฒนาตามอัตลักษณ*ของชุมชนท่ีสามารถดึงดูด
ความสนใจนักท�องเท่ียว มีการประชาสัมพันธ*แหล�งท�องเท่ียวผ�านสื่อท่ีหลากหลาย และมีสินคKาท่ี
หลากหลายใหKเลือกตามความตKองการของนักท�องเท่ียว  
 ๖) การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน การพัฒนาโครงสรKางพ้ืนฐานพบว�าระบบน้ําประปามี
ความสะอาด และเขKาถึงทุกชุมชนการเชื่อมต�อหรือมีระบบไฟฟuาท่ัวถึงทุกสถานท่ี และการซ�อมแซม
ปรับปรุงถนนท่ีชํารุด ใหKกลับมาใชKงานไดKตามมาตรฐาน เพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกแก�นักท�องเท่ียว
มากข้ึนท้ังแผนท่ี ปuายภาษาอังกฤษ จุดบริการท่ีหาง�าย  
 ๒ ด�านบทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน  มีคําอธิบายดังต�อไปนี้คือ 
  ๑) ด�านการวางแผน แผนการจัดการแหล�งท�องเท่ียวมีการกําหนดวัตถุประสงค* 
เปuาหมายชัดเจน ฝxายบริหารมีการจัดทําเพ่ือใหKบรรลุตามวัตถุประสงค*และเปuาหมาย วางแผนในการ
บุคลากรไวKอย�างชัดเจน มีการวางแผนพัฒนาแบบระยะสั้น กลาง ยาว โดยคนในชุมชนมีส�วนร�วม วาง
แผนการจัดสรรการใชKงบประมาณใหKเกิดความคุKมค�า มีการพัฒนาไปตามแผนและสามารถติดตาม
ประเมินผลไดKง�าย วางแผนการบริหารจัดการท่ีดี เนKนการมีส�วนร�วม การจัดสรรผลประโยชน* และการ
รักษาสิ่งแวดลKอม รวมท้ังมีแผนหลักและแผนสํารองดKวย 
 ๒) ด�านการปฏิบัติตามแผน กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนนั้นดําเนินตามแผนการ
จัดการท�องเท่ียว มีการติดตามผลเก่ียวกับกระบวนการปฏิบัติงานเสมอ มีการปรับปรุงผลการ



 

๒๒๖ 

ดําเนินงานตามขKอเสนอแนะ ปฏิบัติตามวัตถุประสงค* เปuาหมาย มีการตรวจสอบ ประเมินผลและ
พัฒนาใหKบรรลุตามแผน ใหKคนในชุมชนไดKรับรูK ถือปฏิบัติเป5นแนวทางเดียวกันเพ่ือลดการขัดแยKง เป5น
แผนท่ีมาจากความร�วมมือของคนในชุมชน ปราชญ*ชาวบKาน ผูKประกอบการ ภาครัฐ เอกชนร�วมกัน
ออกแบบ   
 ๓) ด�านการตรวจสอบ มีการทบทวนหรือปรับปรุงแกKไข มีการประเมินความคืบหนKาการ
ดําเนินการในช�วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม ตรวจสอบระดับนโยบายใหKเป5นไปตามนโยบาย/
แผนงานท่ีวางแผนไวK ตรวจสอบเป5นระยะ ๆ (ช�วง ๓ เดือนแรกตรวจทุกเดือน จากนั้น ๓ เดือนครั้ง
ภายในปnแรก) ศึกษาวิจัยจุดอ�อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสของการจัดการท�องเท่ียวชุมชน และ
ตรวจสอบดKานบัญชีรายรับ รายจ�าย ตรวจสอบดKานสิ่งแวดลKอมของชุมชน และตรวจสอบความโปร�งใส
ในการดําเนินงาน 
 ๔) ด�านการแก�ไขและปรับปรุง มีการแกKไขส�วนท่ีบกพร�องระหว�างการจัดการแหล�ง
ท�องเท่ียว มีการแกKไขปรับปรุง และมีการรายงานปรับแกKเอกสารใหKเป5นป0จจุบันเสมอ มีการปรับปรุง
กระบวนการทํางาน นําผลกระทบท่ีไดKมาจัดทําองค*ความรูKเพ่ือใชKแกKไขปรับปรุงแผนการทํางาน แกKไข
ปรับปรุง โดยกําหนดเป5นวาระเร�งด�วน ระยะกลาง และระยะยาว ประชุมผูKมีส�วนไดKส�วนเสียใหKร�วมกัน
แกKไข เพ่ือประหยัดงบประมาณ และเวลา ปรับปรุงและกําหนดเป5นการอนุรักษ*สิ่งแวดลKอมและ
วัฒนธรรมทKองถ่ิน  
 ๕) ด�านความชัดเจนของเจ�าภาพ มีการระบุถึงขอบเขตในอํานาจหนKาท่ีของฝxายบริหาร
แต�ละพ้ืนท่ี มีการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือการประสานงานกับแหล�งท�องเท่ียวอ่ืน มีการกําหนด
ข้ันตอนระบบการบริหารพ้ืนท่ีอย�างชัดเจน การจัดต้ังประธาน และคณะทํางานในทุกระดับ มีการ
กําหนดภารกิจ บทบาท หนKาท่ีความรับผิดชอบในทุกระดับ มีการเลือกเจKาภาพท่ีเชี่ยวชาญแต�ละดKาน 
เช�น ดKานวิถีชุมชน กิจกรรมสรKางสรรค* ฯ รัฐทําหนKาท่ีเสมือนเป5นพ่ีเลี้ยงและใหKชุนชนลงมือปฏิบัติเอง 
และเป5นการบริหารจัดการโดยชุมชน เพ่ือชุมชนสมดุลและยั่งยืน    

 ๖) ด�านกฎหมายและการจัดระเบียบ มีการกําหนดราคาสินคKาและบริการอย�างเป5นธรรม 
มีการควบคุมและจัดระเบียบเพ่ือไม�ใหKมีการขยายตัวของสิ่งก�อสรKาง มีการจัดต้ังองค*กร หรือหารือการ
ออกขKอระเบียบอย�างเป5นทางการ เป5นกฎระเบียบท่ีเกิดจากสมาชิกในชุมชนออกแบบร�วมกัน เป5น
กติกาการจัดการชุมชนเช�น การหKามเผาในท่ีแจKง หKามทําลายธรรมชาติ  เป5นกฎกติกาท่ีชุมชนปฏิบัติ
ไดK นักท�องเท่ียวปฏิบัติถูกตKอง สรKางความเชื่อม่ันใหKกับนักท�องเท่ียว กติกาท่ีเนKนการสรKางวินัย และ
เพ่ือทําใหKการท�องเท่ียวดูมีระเบียบยิ่งข้ึน สรKางเป5นธรรมนูญชุมชนเพ่ือแสดงเจตจํานงค*และใหKพันธะ
สัญญาของชุมชน รวมท้ังสรKางความปลอดภัยใหKกับชีวิตและทรัพย*สินของนักท�องเท่ียวดKวย 
  ๗) ด�านการสนับสนุนจากภาครัฐ รัฐใหKการสนับสนุน ประชาสัมพันธ*ใหKคนท่ัวไปรูKจัก รัฐ
ใหKการสนับสนุนงบประมาณในโครงสรKางพ้ืนฐาน รัฐกํากับดูแลดKานคุณภาพและมาตรฐานการ
ใหKบริการ ใหKชุมชนพัฒนาโดยรัฐวางระบบตรวจสอบ วัดผลการดําเนินงาน รัฐเขKามาร�วมพัฒนาตาม
บริบทของแต�ละชุมชน ภาครัฐมีงบประมาณสามารถสรKางจุดขายในชุมชนไดKอย�างยั่งยืน  
  ๘) ด�านการสร�างเครือข,าย สรKางเครือข�ายเพ่ือส�งเสริมใหKเป5นท่ีประชุมและสัมมนา ระบุ
อํานาจหนKาท่ีขององค*กรและกลุ�มคนแต�ละกลุ�ม ตัดสินใจร�วมกันในใชKมรดกทางวัฒนธรรมเพ่ือเป5น
แหล�งท�องเท่ียว บูรณาการกันท้ังหน�วยงานราชการ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชน มีการศึกษาดูงาน



 

๒๒๗ 

และการถ�ายทอดองค*ความรูK ร�วมมือกันในชุมชนแบบ “บวร” คือบKาน วัด โรงเรียน เพ่ือช�วย
ขับเคลื่อน ร�วมมือกันทุกข้ันตอนต้ังแต�การประชุม วางแผน ลงมือปฏิบัติ 
 ๓. การปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม มีคําอธิบายดังต�อไปนี้ 
 ๑) พร�อมเพรียงกัน ร,วมวางแผน ทําการประชุมร�วมกันถึงการเตรียมความพรKอมต�อการ
จัดการการท�องเท่ียว ประชาชนในทKองถ่ินมีความพรKอมเพรียงต�อการปกปuองสถานท่ีท�องเท่ียว 
ประชาชนใหKความสําคัญเพ่ือการประชุมปรึกษาหารือ ความพรKอมเพรียง ร�วมมือ ร�วมใจทําใหKเกิดการ
สรKางพลังในการเปลี่ยนแปลง เกิดความสามัคคี ความคิดเห็นท่ีไปในทางเดียวกัน ปราศจากการเอารัด
เอาเปรียบ ช�วยเหลือกัน อยู�ร�วมกันไดKอย�างสันติ เป5นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลKอม 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
 ๒) หวงแหน รักษา ร,วมแก�ป1ญหาสถานท่ีนั้น เสนอกฎท่ีใชKท่ีแสดงถึงการเคารพภายใน
สถานท่ีท�องเท่ียว คนในทKองถ่ินใหKความเคารพต�อกฎระเบียบแบบแผน ออกระเบียบเพ่ือการอนุรักษ*
สิ่งแวดลKอม สรKางบรรยากาศท่ีดี เกิดความเขKาใจกัน เคารพความคิดเห็นของกันและกัน เกิดความรัก
ความสามัคคีของทุกคนในชุมชน เป5นวัฒนธรรมท่ีดีและมีความสําคัญต�อการอยู�ร�วมกัน เกิดจิตสํานึก
รับผิดชอบต�อสิ่งแวดลKอม ร�วมรักษา รูKคุณค�าแหล�งท�องเท่ียว  
 ๓) เคารพให�เกียรติกัน ร,วมประเมินคุณค,า สรKางค�านิยมในการอนุรักษ*ปูชนียสถานและ
แหล�งท�องเท่ียว สรKางค�านิยมในการใหKความเคารพต�อกฎเกณฑ*ท่ีต้ัง คนในทKองถ่ินร�วมกันปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ*ท่ีต้ังข้ึนจากการประชุม ชุมชนตKองช�วยกันรักษาความสะอาด จัดการขยะ เห็นคุณค�าอยาก
รักษา ปกปuอง ทําใหKเกิดการพัฒนาการท�องเท่ียว เกิดความภาคภูมิใจในสถานท่ีท่ีอยู�ในชุมชน เป5นการ
รักษาแหล�งท�องเท่ียวท้ังโบราณสถาน โบราณวัตถุ วัฒนธรรม วิถีขุมชน  
 ๔) ยึด กฎ กติกา ร,วมกันรับผลประโยชน  ใหKการสนับสนุนร�วมมือในการบูรณะแหล�ง
ท�องเท่ียว บูรณาการแหล�งท�องเท่ียวใหKคงทนถาวร ประกาศใหKทุกคนทราบท่ัวกันถึงขKอปฏิบัติตนใน
สถานท่ีท�องเท่ียว ลดความขัดแยKงและเสริมความเขKมแข็งใหKกับวัฒนธรรม ประเพณีชุมชน การเคารพ
กฎ กติกาของชุมชนทําใหKชุมชนมีความเป5นระเบียบ เป5นการใหKเกียรติคนพ้ืนท่ี เคารพวิถีชีวิตของเขา
รักษาคุณค�าของชุมชน สรKางมูลค�าเพ่ิมใหKชุมชนยั่งยืน  
    
๕.๒ อภิปรายผล  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูKวิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค*ของการวิจัย ๓ ส�วนคือ ๑)  เพ่ือศึกษา
สภาพการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒)  เพ่ือ
วิเคราะห*ป0จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ๓)  เพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 ๕.๒.๑ สภาพการพัฒนาการจัดการท,องเท่ียวชุมชนอย,างย่ังยืนในพ้ืนท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 จากการศึกษาสภาพการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสามารถนํามาอภิปรายผลไดKดังนี้   



 

๒๒๘ 

  ๑) ดKานการฟqrนฟูแหล�งท�องเท่ียว มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวใหKมีความสวยงาม 
พัฒนาระบบการใหKบริการใหKมีความสะดวก สบายและทันสมัย ระบบสาธารณูปโภคท่ีไดKมาตรฐาน มี
ความปลอดภัยแก�นักท�องเท่ียวและคนในทKองถ่ิน มีสิ่งอํานวยความสะดวกพรKอมตอบสนองต�อความ
ตKองการของนักท�องเท่ียว มีระบบการใหKบริการท่ีสอดรับกับรูปแบบการท�องเท่ียว และมีการพัฒนา
สินคKาหรือผลิตภัณฑ*ท่ีมีเอกลักษณ*เฉพาะแหล�งท�องเท่ียว สอดคลKองกับงานวิจัยของประภาศรี       
ศรีประดิษฐ* ท่ีพบว�า จังหวัดอุตรดิตถ*มีการคมนาคมท่ีสะดวกท้ังทางรถยนต*และรถไฟ เป5นจุดเชื่อมโยง
ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล�างโดยมีการคมนาคมท่ีสะดวกท้ังทางรถยนต*รถไฟและ
เครื่องบิน๑ สอดคลKองกับงานวิจัยของพระมหาสุริยา มะสันเทียะ ท่ีพบว�า มีการบูรณปฏิสังขรณ*และ
อนุรักษ*สถาป0ตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรมโบราณสถาน โบราณวัตถุในแหล�งท�องเท่ียวเชิงพุทธ
ศาสนาใหKสมบูรณ*และยั่งยืน อีกท้ังยังมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน*สวยงามสภาพแวดลKอมสะอาดร�ม
รื่น เสนาสนะ สถานท่ีพักอาศัย อาคารทํากิจกรรมหKองน้ําหKองสุขา มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ เขKาออก
สะดวก จัดรKานคKาใหKเป5นระเบียบมีการควบคุมราคาไม�ใหKเอาเปรียบนักท�องเท่ียว๒ และสอดคลKองกับ
งานวิจัยของป{รันธ* ชิณโชติ และธีระวัฒน* จันทึก ท่ีพบว�าการท�องเท่ียวจะยั่งยืนไดKนั้นองค*ประกอบ
หนึ่งคือ ผลสัมฤทธิ์ (Performance) ในดKานผลสัมฤทธิ์นั้นสถานประกอบการทางการท�องเท่ียวหรือ
ภาคส�วนต�าง ๆ ท่ีเก่ียวขKองกับการท�องเท่ียวตKองสามารถเสนอสินคKาหรือบริการทางการท�องเท่ียวท่ี
ตอบวัตถุประสงค*ในท�องเท่ียวของลูกคKาไดKประกอบดKวยความสะดวกความปลอดภัยสามารถใหKบริการ
แก�นักท�องเท่ียวท่ีเดินทางเขKามาท�องเท่ียวไดKตามวัตถุประสงค*ทางการท�องเท่ียวของนักท�องเท่ียว๓ 

 ๒) ดKานการเสริมทักษะบุคลากรในพ้ืนท่ี จัดโครงการเสริมทักษะสําคัญเพ่ือสนับสนุนการ
ท�องเท่ียวใหKกับคนในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีเป5นแหล�งท�องเท่ียว เสริมทักษะเพ่ือสนับสนุนการท�องเท่ียวโดยเนKน
เป5นคนในพ้ืนท่ี เช�น มัคคุเทศก*อาสา ผูKคKาขายสินคKาและบริการ ฯ และส�งเสริมทักษะท่ีมีความสําคัญ
ต�อการท�องเท่ียวท้ังดKานการบริการ ภาษาต�างประเทศ เทคโนโลยี การถ�ายภาพ เป5นตKน สอดคลKองกับ
งานวิจัยของเสนอ อัศวมันตา ท่ีพบว�า การประยุกต*ใชKหลักอปริหานิยธรรมในการบริหารจัดการของ
องค*การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี ทําใหKเกิดการมีส�วนร�วม ความสามัคคีเป5นทีม (Teamwork) และ
สามารถนามาบูรณาการเขKากับบริหารงานท้ังในดKานการบริหารจัดการบุคลากร (Staffing) ๔ 
สอดคลKองกับงานวิจัยของป{ยะปาน ผูKมีทรัพย* ผลการศึกษาพบว�า การเขKาสู�ประชาคมอาเซียนจะช�วย
สนับสนุนใหKธุรกิจเก่ียวกับการท�องเท่ียวมีรายไดKเพ่ิมข้ึนจากนักท�องเท่ียวต�างชาติท่ีจะเดินทางมา

                                                 
 ๑ ประภาศรี ศรีประดิษฐ*, “การศึกษาศักยภาพและมูลค�าของผลิตภัณฑ*การท�องเท่ียวต�อการสรKาง
รายไดK ของจังหวัดอุตรดิตถ* แพร� และน�านในเขตภาคเหนือ”, รายงานการวิจัย, (ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร* คณะ
มนุษยศาสตร*: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๖). 
 ๒ พระมหาสุริยา  มะสันเทียะ, “กลยุทธ*การเพ่ิมคุณค�าการตลาดสําหรับการท�องเท่ียวเชิงพุทธศาสนา
ของพระอารามหลวงในเกาะรัตนโกสินทร*”, ดุษฎีนิพนธ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๘). 
 ๓ ป{รันธ* ชิณโชติ และธีระวัฒน* จันทึก, “รูปแบบการจัดการการท�องเท่ียวเชิงสรKางสรรค*ของสวนผึ้ง”.
วารสาร Veridian E-JournalSilpakorn University, ปnท่ี ๙ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม–เมษายน ๒๕๕๙). 
  ๔ เสนอ อัศวมันตา, “รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมขององค*การบริหารส�วน
จังหวัดนนทบุรี”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).  



 

๒๒๙ 

ท�องเท่ียวในประเทศไทย ขKอพึงระวังและตKองปรับปรุงแกKไขก็คือ การไม�มีโปรแกรมการท�องเท่ียวท่ี
พัฒนาข้ึนโดยคนทKองถ่ินซ่ึงเป5นผลมาจากการขาดแคลนมัคคุเทศก*ทKองถ่ินบุคลากรทางการท�องเท่ียว
ขาดความรูKในดKานภาษา ความรูKดKานการท�องเท่ียวและบริการดKานต�าง ๆ จึงควรมีการเตรียมบุคลากร
เพ่ือรองรับนักท�องเท่ียวอันเนื่องมาจากการเขKาสู�ประชาคมอาเซียน๕ สอดคลKองกับงานวิจัยของดวงพร 
อ�อนหวาน ท่ีพบว�า ชาวบKานมีความเขKาใจเรื่องการท�องเท่ียวโดยชุมชนเขKาใจว�าการท�องเท่ียวกําลังจะ
เขKามาในพ้ืนท่ีแต�ชาวบKานยังขาดความม่ันใจและไม�รูKจะเริ่มตKนอย�างไรในการจัดการท�องเท่ียวโดย
ชุมชน แมKว�าท่ีผ�านมาชาวบKานจะไดKรับการฝ�กอบรมในเรื่องการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ*การเป5น
มัคคุเทศก*ทKองถ่ินและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการท�องเท่ียว แต�การจัดฝ�กอบรมเหล�านั้นใหKกับชุมชนไม�ไดKมี
การศึกษาความตKองการของชุมชนหรือประเมินความรูKความตKองการของชุมชนก�อน หลักสูตรท่ีจัดใหK
จึงไม�ไดKแกKป0ญหาหรือตอบสนองความตKองการหรือความจําเป5นพ้ืนฐานในการจัดการท�องเท่ียวใหKกับ
ชุมชน๖ และสอดคลKองกับงานวิจัยของรัศมี อ�อนปรีดา ท่ีพบว�า การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน
ของจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามโดยรวมอยู�ในระดับมาก โดยป0จจัยดKานการพัฒนาคุณภาพสินคKา
ศักยภาพบุคลากรและการบริการดKานการท�องเท่ียวเป5นองค*ประกอบดKานหนึ่ง๗ 
 ๓) ดKานประสิทธิภาพการท�องเท่ียว ท้ังภาครัฐและเอกชนตKองเขKามาสนับสนุนอย�างจริงจัง
และร�วมกันวางแผนในการพัฒนา เพ่ิมมูลค�าทางจิตใจใหKนักท�องเท่ียวมีความสุข ประทับใจ และ
ปลอดภัย ปรับรูปแบบการท�องเท่ียวในตัวเมืองท้ังตลาดน้ํายKอนยุคและตลาดบนบก และเพ่ิมกิจกรรม
ในช�วงเวลากลางคืน เพ่ือใหKนักท�องเท่ียวสามารถพักคKางคืนเพ่ิมข้ึน สอดคลKองกับงานวิจัยของ
ประพันธ* นึกกระโทก ท่ีพบว�ารูปแบบบูรณาการทุนทางสังคมกับการจัดการความรูKสู�องค*กรชุมชนใน
การพ่ึงพาตนเองอย�างยั่งยืนคือ การจัดการความรูKเก่ียวกับการบริหารกลุ�มออมทรัพย*เพ่ือการผลิต การ
ถ�ายทอดประสบการณ*การบริหารขยายเป5นเครือข�าย การดึงทุนทางสังคมควบคู�ไปกับการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ*เสริมบทบาทผูKนําในองค*กรชุมชนใหKมีความเขKมแข็งตามแบบของผูKนํา เป5นท่ียอมรับและ
ไวKวางใจของประชาชน๘ สอดคลKองกับงานวิจัยของ ป{ยะปาน ผูKมีทรัพย* ผลการศึกษาพบว�าขKอพึงระวัง
และตKองปรับปรุงแกKไขก็คือ การไม�มีโปรแกรมการท�องเท่ียวท่ีพัฒนาข้ึนโดยคนทKองถ่ิน๙ สอดคลKอง
งานวิจัยของมาฆะ ขิตตะสังคะ คณะกรรมการพัฒนาการท�องเท่ียวและประชาชนในชุมชนทKองถ่ินไดK
ร�วมทําการประเมินวิเคราะห*ย�อมสามารถทําการเสนอแผนพัฒนาปรับปรุงข้ึนใหม�ตามสาระสําคัญดังนี้ 

                                                 
 ๕ ป{ยะปาน ผูKมีทรัพย*, “การศึกษาศักยภาพและมูลค�าผลิตภัณฑ*การท�องเท่ียวต�อการสรKางรายไดKใน
กลุ�มจังหวัดภาคใตK”, รายงานการวิจัย, (คณะวิทยาการจัดการ: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ*, ๒๕๕๖). 
 ๖ ดวงพร อ�อนหวาน, “แผนงานการสรKางความเขKมแข็งใหKชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงกรณีศึกษาอําเภอกัลยาณิ
วัฒนา จังหวัดเชียงใหม�”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลKานนาภาคพายัพเชียงใหม�, ๒๕๕๖). 
 ๗ รัศมี อ�อนปรีดา  ,“การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม” ,
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร* มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ* ในพระ
บรมราชูปถัมภ* ,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ป\ท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑, (เมษายน, ๒๕๕๘). 
 

๘ ประพันธ* นึกกระโทก, “ทุนทางสังคมกับการจัดการความรูKสู�องค*กรชุมชนพ่ึงพาตนเองอย�างยั่งยืนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).  
 ๙ ป{ยะปาน ผูKมีทรัพย*, “การศึกษาศักยภาพและมูลค�าผลิตภัณฑ*การท�องเท่ียวต�อการสรKางรายไดKใน
กลุ�มจังหวัดภาคใตK”, รายงานการวิจัย, (คณะวิทยาการจัดการ: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ*, ๒๕๕๖). 



 

๒๓๐ 

(๑) ร�วมตกลงทําความเขKาใจเสKนทางการท�องเท่ียวและขอบเขตพ้ืนท่ีกิจกรรมการท�องเท่ียว (๒) ร�วม
ตกลงเสริมฐานการท�องเท่ียวและขอบเขตพ้ืนท่ีกิจกรรมการท�องเท่ียวใหKมีความต�อเนื่อง (๓) ร�วมทํา
การปรับปรุงและใหKความสําคัญต�อกิจกรรมท�องเท่ียวในป0จจุบันและร�วมพัฒนาฐานท�องเท่ียวใหม� (๔) 
ร�วมทําการขยายพ้ืนท่ีกิจกรรมท�องเท่ียวเม่ือพิจารณาถึงศักยภาพในความเป5นไปไดK (๕) ร�วมทําการ
กําหนดบริเวณการเขKาถึงเขตพ้ืนท่ีชุมชนทKองถ่ิน และ (๖) ร�วมทําการพัฒนาเสKนทางย�อยไปสู�บริเวณท่ี
ทําการขยายพ้ืนท่ีกิจกรรมท�องเท่ียว๑๐ และสอดคลKองกับงานวิจัยของป{รันธ* ชิณโชติ และธีระวัฒน* 
ทึก ท่ีพบว�าองค*ประกอบของยุทธศาสตร* ๙ องค*ประกอบโดยองค*ประกอบหนึ่งไดKแก� ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ในดKานประสิทธิภาพนั้นสินคKาและบริการทางการท�องเท่ียวตKองมีประสิทธิภาพท่ีตรงตาม
ความตKองการของลูกคKาโดยสามารถจัดการลดตKนทุนต�าง ๆ ไดKอย�างเหมาะสมนอกจากนั้นยังตKอง
สามารถสรKางความเชื่อม่ันจากลูกคKาดKวยการบริการท่ีมีประสิทธิภาพดKวย๑๑

 

  ๔) ดKานกิจกรรมการท�องเท่ียว ในชุมชนมีความชํานาญในการดําเนินกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีดี กิจกรรมในพ้ืนท่ีท�องเท่ียวเป5นกิจกรรมท่ีสรKางสรรค* รูปแบบการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี
สรKางมูลค�าเพ่ิมใหKกับแหล�งท�องเท่ียว กิจกรรมการท�องเท่ียวมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี สรKางความน�า
ต่ืนตาต่ืนใจแก�นักท�องเท่ียว และมีความแปลกใหม�เม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีท�องเท่ียวอ่ืน สอดคลKองกับ
งานวิจัยของประพันธ* นึกกระโทก ท่ีพบว�ารูปแบบบูรณาการทุนทางสังคมกับการจัดการความรูKสู�
องค*กรชุมชนในการพ่ึงพาตนเองอย�างยั่งยืนการถ�ายทอดประสบการณ*การบริหารขยายเป5นเครือข�าย 
การดึงทุนทางสังคมควบคู�ไปกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ*เสริมบทบาทผูKนําในองค*กรชุมชนใหKมี
ความเขKมแข็งตามแบบของผูKนํา เป5นท่ียอมรับและไวKวางใจของประชาชน๑๒ สอดคลKองกับงานวิจัยของ
มาฆะ ขิตตะสังคะ ท่ีพบว�า แนวทางการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมข้ึนอยู�กับองค*ประกอบดKานกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน การจัดการ
กิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน การจัดการการบริการดKานท่ีพักแรม และการจัดการ
บริการดKานอาหารมีความสัมพันธ*ในทิศทางเดียวกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ๑๓ และสอดคลKองกับ
งานวิจัยของป{รันธ* ชิณโชติ และธีระวัฒน* จันทึก ท่ีพบว�าองค*ประกอบหนึ่งของการท�องเท่ียวอย�าง
ยั่งยืนก็คือ กระบวนการ (Process) คือการส�งเสริมการพัฒนาหรือการจัดการกระบวนการสรKางสรรค*
ท่ีก�อใหKเกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ*รูปแบบกิจกรรมใหม� ๆ หรือการบริการท่ีสามารถตอบสนองความ
ตKองการของลูกคKาในอุตสาหกรรมท�องเท่ียวไดKดังเช�นกระบวนการจัดกิจกรรมส�งเสริมการท�องเท่ียว

                                                 
 ๑๐ มาฆะ ขิตตะสังคะ, “การศึกษาการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนกรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย เชียงใหม� และแม�ฮ�องสอน”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัย
และพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๕๓).  
 ๑๑ ป{รันธ* ชิณโชติ และธีระวัฒน* จันทึก, “รูปแบบการจัดการการท�องเท่ียวเชิงสรKางสรรค*ของสวนผึ้ง”.
วารสาร Veridian E-JournalSilpakorn University, ปnท่ี ๙ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม–เมษายน ๒๕๕๙). 
 

๑๒ ประพันธ* นึกกระโทก, “ทุนทางสังคมกับการจัดการความรูKสู�องค*กรชุมชนพ่ึงพาตนเองอย�างยั่งยืน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).  
 ๑๓ มาฆะ ขิตตะสังคะ, “การศึกษาการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนกรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย เชียงใหม� และแม�ฮ�องสอน”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัย
และพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๕๓).  



 

๒๓๑ 

โดยจักรยานของอําเภอสวนผึ้งท่ีมีกระบวนการจัดใหKสอดคลKองกับธรรมชาติมีการป0�นจักรยานเพ่ือ
สัมผัสกับธรรมชาติขKางทางมีข้ันตอนการปลูกปxาเพ่ือสรKางสํานึกในการอนุรักษ*ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลKอมพรKอมร�วมรับประทานขKาวห�อกะเหรี่ยงและผูกขKอไมKขKอมือรับขวัญซ่ึงเป5นการส�งเสริม
วัฒนธรรมทKองถ่ินไปในกระบวนการของกิจกรรมร�วมกัน๑๔ 

 ๕) ดKานการตลาดการท�องเท่ียว แหล�งท�องเท่ียวสามารถสรKางชื่อเสียงเป5นท่ีรูKจักกับ
นานาชาติ สามารถสรKางคุณค�าความทรงจําท่ีดี มีสินคKาท่ีพัฒนาตามอัตลักษณ*ของชุมชนท่ีสามารถ
ดึงดูดความสนใจนักท�องเท่ียว มีการประชาสัมพันธ*แหล�งท�องเท่ียวผ�านสื่อท่ีหลากหลาย และมีสินคKาท่ี
หลากหลายใหKเลือกตามความตKองการของนักท�องเท่ียว สอดคลKองกับงานวิจัยของประภาศรี         
ศรีประดิษฐ* ท่ีพบว�า โอกาสของจังหวัดไดKแก�นโยบายการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจและอนุภูมิภาคลุ�ม
แม�น้ําโขงสนับสนุนการเชื่อมโยงการคKาการลงทุนและการท�องเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบKาน การส�งเสริม
การท�องเท่ียวในระดับนานาชาติมากข้ึนและนักท�องเท่ียวมีกระแสนิยมการท�องเท่ียวทางธรรมชาติ 
การท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ*และการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม การพัฒนาจุดผ�านแดนถาวรภู�ดู�เพ่ือการ
ติดต�อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจังหวัดแพร�ดKวย๑๕ สอดคลKองกับงานวิจัย
ของพระมหาสุริยา มะสันเทียะ ท่ีพบว�าความสัมพันธ*เชิงสาเหตุท่ีเก่ียวขKองระหว�างป0จจัยส�วนบุคคล
ของนักท�องเท่ียว กิจกรรมการตลาดการท�องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาท่ีส�งผลต�อกลยุทธ*การตลาดการ
ท�องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาและนําไปสู�ประสิทธิผลท่ีไดKจากกลยุทธ*การตลาดในการเพ่ิมคุณค�าการ
ท�องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาท่ีไดKจากกรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีไดKมีความกลมกลืนกับขKอมูลเชิง
ประจักษ*๑๖ และสอดคลKองกับงานวิจัยของประพันธ*พงษ* ชิณพงษ* รูปแบบการจัดการท�องเท่ียวอย�าง
ยั่งยืนท่ีส�งผลต�อมาตรฐานคุณภาพแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลางไดKแก� 
การจัดเตรียมขKอมูลคู�มือบริการข�าวสารการท�องเท่ียวใหKพรKอม๑๗ 

 ๖) การพัฒนาโครงสรKางพ้ืนฐาน การพัฒนาโครงสรKางพ้ืนฐานพบว�าระบบน้ําประปามี
ความสะอาด และเขKาถึงทุกชุมชนการเชื่อมต�อหรือมีระบบไฟฟuาท่ัวถึงทุกสถานท่ี และการซ�อมแซม
ปรับปรุงถนนท่ีชํารุด ใหKกลับมาใชKงานไดKตามมาตรฐาน เพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกแก�นักท�องเท่ียว
มากข้ึนท้ังแผนท่ี ปuายภาษาอังกฤษ จุดบริการท่ีหาง�าย สอดคลKองกับงานวิจัยของป{ยะปาน ผูKมีทรัพย* 
ผลการศึกษาพบว�า รัฐยังขาดการพัฒนาโครงสรKางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับนักท�องเท่ียว ถึงแมKการท�องเท่ียว
จะขยายตัวสูงแต�ภาครัฐมิไดKพัฒนาโครงสรKางพ้ืนฐานท่ีจําเป5นมารองรับเช�น การไม�มีปuายบอกทาง

                                                 
 ๑๔ ป{รันธ* ชิณโชติ และธีระวัฒน* จันทึก, “รูปแบบการจัดการการท�องเท่ียวเชิงสรKางสรรค*ของสวนผึ้ง”.
วารสาร Veridian E-JournalSilpakorn University, ปnท่ี ๙ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม–เมษายน ๒๕๕๙). 
 ๑๕ ประภาศรี ศรีประดิษฐ*, “การศึกษาศักยภาพและมูลค�าของผลิตภัณฑ*การท�องเท่ียวต�อการสรKาง
รายไดK ของจังหวัดอุตรดิตถ* แพร� และน�านในเขตภาคเหนือ”, รายงานการวิจัย, (ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร* คณะ
มนุษยศาสตร*: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๖). 
 ๑๖ พระมหาสุริยา  มะสันเทียะ, “กลยุทธ*การเพ่ิมคุณค�าการตลาดสําหรับการท�องเท่ียวเชิงพุทธศาสนา
ของพระอารามหลวงในเกาะรัตนโกสินทร*”, ดุษฎีนิพนธ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๘). 
 ๑๗ ประพันธ*พงศ* ชิณพงษ*,“การศึกษารูปแบบการจัดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนท่ีส�งผลต�อการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง”,รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ*ในพระบรมราชูปถัมภ*, ๒๕๕๑). 



 

๒๓๒ 

แหล�งท�องเท่ียว ปuายจราจร ปuายจํากัดความเร็ว รวมท้ังการไม�มีเสKนทางทางถนนท่ีเขKาถึงในบางแหล�ง
ท�องเท่ียว๑๘ สอดคลKองกับงานวิจัยของประภาศรี ศรีประดิษฐ* ท่ีพบว�า จังหวัดอุตรดิตถ*มีวัฒนธรรม
ประเพณีและวิถีชีวิตท่ีมีเอกลักษณ*เฉพาะตัวแหล�งท�องเท่ียวท่ีหลากหลายท้ังศิลปวัฒนธรรม
โบราณสถานและธรรมชาติท่ีสวยงาม การคมนาคมท่ีสะดวกท้ังทางรถยนต*และรถไฟ๑๙ และ
สอดคลKองกับงานวิจัยของรัศมี อ�อนปรีดา ท่ีพบว�า การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัด
ราชบุรีและสมุทรสงครามโดยรวมอยู�ในระดับมาก โดยมีป0จจัยดKานการพัฒนาโครงสรKางพ้ืนฐานเป5น
องค*ประกอบหนึ่ง๒๐ 
 ๕.๒.๒ ป1จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต,อการพัฒนาการจัดการท,องเท่ียวชุมชนอย,างย่ังยืนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 จากผลการศึกษาพบว�า อิทธิพลทางตรงและทางอKอมระหว�างตัวแปรในโมเดลพบว�า 
ความสัมพันธ*ระหว�างบทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน  กับการพัฒนาการจัดการ
ท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน ขนาดความสัมพันธ*เท�ากับ ๐.๘๖ แยกเป5นอิทธิพลทางตรง ๐.๓๖ และ
อิทธิพลทางอKอม ๐.๑๕ เป5นอิทธิพลรวม ๐.๕๑ โดยมีค�าอิทธิพลทางตรง ทางอKอม และอิทธิพลรวม 
ส�งผลต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ โดย
บทบาทการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน มี ๒ ลักษณะคือ ๑) ลักษณะเก่ียวกับการบริหาร
จัดการ ประกอบดKวย การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ การแกKไขปรับปรุง จาก
การศึกษาลักษณะการบริหารจัดการมีอิทธิพลต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นในการพัฒนาใหKเกิดประสิทธิผลอย�างจริงจังตKองมีการบริหารจัดการ
อย�างดี มีระบบ ถึงจะพบผลสัมฤทธิ์ สอดคลKองกับงานวิจัยของรัศมี อ�อนปรีดา๒๑ ไดKศึกษาเรื่องการ
พัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบว�าป0จจัยท่ีมีผล
ต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ ๐.๐๑ ประกอบดKวย ๕ ตัวแปรไดKแก� การมีส�วนรับผลประโยชน* ความผูกพันต�อแหล�ง
ท�องเท่ียว การมีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผล การสรKางความยั่งยืนทางวัฒนธรรม และนโยบาย
การท�องเท่ียว (F = 137.590, p value = 0.000) สอดคลKองกับงานวิจัยของมาฆะ ขิตตะสังคะ และ

                                                 
 ๑๘ ป{ยะปาน ผูKมีทรัพย*, “การศึกษาศักยภาพและมูลค�าผลิตภัณฑ*การท�องเท่ียวต�อการสรKางรายไดKใน
กลุ�มจังหวัดภาคใตK”, รายงานการวิจัย, (คณะวิทยาการจัดการ: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ*, ๒๕๕๖). 
 ๑๙ ประภาศรี ศรีประดิษฐ*, “การศึกษาศักยภาพและมูลค�าของผลิตภัณฑ*การท�องเท่ียวต�อการสรKาง
รายไดK ของจังหวัดอุตรดิตถ* แพร� และน�านในเขตภาคเหนือ”, รายงานการวิจัย, (ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร* คณะ
มนุษยศาสตร*: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๖). 
 ๒๐ รัศมี อ�อนปรีดา  ,“การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม” ,
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร* มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ* ในพระ
บรมราชูปถัมภ*, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ปnท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ (เมษายน ๒๕๕๘) 
 ๒๑ รัศมี อ�อนปรีดา, “การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม”, 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร* มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ* ในพระ
บรมราชูปถัมภ*, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ปnท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ (เมษายน ๒๕๕๘). 



 

๒๓๓ 

คณะ๒๒ ไดKทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนกรณีศึกษาจังหวัดเชียงรายเชียงใหม�และแม�ฮ�องสอน พบว�า การ
พัฒนาการการท�องเท่ียวควรมีการประเมินทรัพยากรของแหล�งท�องเท่ียวเนKนประเมินจุดแข็งและ
จุดอ�อนเช�น พ้ืนท่ีของแหล�งท�องเท่ียวท่ีนักท�องเท่ียวสามารถเขKามาเยือนไดKท้ังเวลากลางวันและ
กลางคืน จุดดึงดูดความสนใจท่ีนักท�องเท่ียวเห็นว�ามีความสําคัญและมีความโดดเด�น เป5นตKน การ
ประเมินจุดอ�อนเช�น ความขัดแยKงทางการเมืองหรือความรุนแรงในพ้ืนท่ีท่ีเป5นแหล�งท�องเท่ียว การ
พัฒนาศักยภาพท่ีไม�ไดKมาตรฐานของการเป5นทรัพยากรแหล�งท�องเท่ียว เป5นตKน ๒) ลักษณะกายภาพ
ทางสังคม ประกอบดKวย ขKอกฎหมายและการจัดระเบียบ ความชัดเจนของเจKาภาพ การสนับสนุนจาก
ภาครัฐ สรKางเครือข�ายความร�วมมือระหว�างองค*กร จากการศึกษาลักษณะกายภาพทางสังคมมีอิทธิพล
ต�อการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นในการพัฒนา
ใหKเกิดประสิทธิผลอย�างจริงจังตKองคํานึงถึงลักษณะกายภาพทางสังคม สอดคลKองกับงานวิจัยของ
ประพันธ*พงษ* ชิณพงษ*๒๓ ไดKทําการวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนท่ี
ส�งผลต�อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง 
พบว�า หลักการจัดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนมีอิทธิพลต�อมาตรฐานคุณภาพแหล�งท�องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลางรKอยละ ๔๑ โดยรูปแบบการจัดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ๕ 
อันดับแรกท่ีส�งผลต�อมาตรฐานคุณภาพแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง
ไดKแก�การประสานการพัฒนาการท�องเท่ียวสูงสุดการมีส�วนร�วมโดยการสรKางเครือข�ายพัฒนาการ
ท�องเท่ียวกับทKองถ่ินการฝ�กอบรมบุคลากรในทKองถ่ินการรักษาและส�งเสริมความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดเตรียมขKอมูลคู�มือบริการข�าวสารการท�องเท่ียวใหKพรKอม พบพร      
โอทกานนท*๒๔ ไดKทําการศึกษา รูปแบบคุณภาพการบริการภาพลักษณ*แหล�งท�องเท่ียวและความพึง
พอใจท่ีส�งผลต�อความต้ังใจเชิงพฤติกรรมการท�องเท่ียวแบบพํานักระยะยาวของชาวยุโรปและอเมริกัน 
พบว�า รูปแบบสมการโครงสรKางพบว�าองค*ประกอบสําคัญท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลต�อความต้ังใจเชิงพฤติกรรม
การท�องเท่ียวแบบพํานักระยะยาวของชาวยุโรปคือภาพลักษณ*ดKานสิ่งดึงดูดใจแหล�งท�องเท่ียวและ
คุณภาพการบริการดKานการเอาใจใส�ส�วนองค*ประกอบสําคัญท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลต�อความต้ังใจเชิง
พฤติกรรมการท�องเท่ียวแบบพํานักระยะยาวของชาวอเมริกันคือภาพลักษณ*ดKานกิจกรรมแหล�ง

                                                 

 
๒๒

 มาฆะ ขิตตะสังคะ, “การศึกษาการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนกรณีศึกษาจังหวัดเชียงรายเชียงใหม�และแม�ฮ�องสอน”, สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, (๒๕๕๓). 
 

๒๓ ประพันธ*พงศ* ชิณพงษ*,“การศึกษารูปแบบการจัดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนท่ีส�งผลต�อการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง”,รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ*ในพระบรมราชูปถัมภ*, ๒๕๕๑).  
 

๒๔ พบพร โอทกานนท*, “รูปแบบคุณภาพการบริการภาพลักษณ*แหล�งท�องเท่ียวและความพึงพอใจท่ี
ส�งผลต�อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการท�องเท่ียวแบบพํานักระยะยาวของชาวยุโรปและอเมริกัน”, คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร*นเอเชีย, วารสารธรรมศาสตร , ปnท่ี ๓๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖).  



 

๒๓๔ 

ท�องเท่ียวและคุณภาพบริการดKานความเชื่อถือไดK สอดคลKองกับ Ngoc & Trinh๒๕ ไดKศึกษาเรื่องป0จจัย
ท่ีส�งผลกระทบต�อความต้ังใจกลับมาท�องเท่ียวซํ้าของนักท�องเท่ียวท่ีมีต�อการเยี่ยมชมเมืองหวงเต�าใน
ประเทศเวียดนาม ผลการวิจัยพบว�า ภาพลักษณ*ของแหล�งท�องเท่ียวไดKแก�ป0จจัยดKานโครงสรKางพ้ืนฐาน
ป0จจัยดKานราคา สภาพแวดลKอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวท่ีมี
ต�อสถานท่ีท�องเท่ียวมีนัยสําคัญและผลกระทบในเชิงบวกความต้ังใจกลับมาท�องเท่ียวซํ้าส�วนความ
ปลอดภัยและการจัดการดKานระบบรักษาความปลอดภัยมีนัยสําคัญท่ีส�งผลกระทบในเชิงลบต�อความ
ต้ังใจกลับมาท�องเท่ียวซํ้า และสอดคลKองกับงานวิจัยของ กฤษฎา ใหKวัฒนานุกูล๒๖ ไดKศึกษาเรื่องการ
พัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค*การอิสระดKานสิ่งแวดลKอมและสุขภาพ (กอสส.)
ผลการวิจัยพบว�าการใชKหลักธรรมป0ญญา ๓ เป5นเครื่องมือในการบรูณาการของการทําหนKาท่ี สามารถ
ท่ีจัดการบริหารทรัพยากรการบริหาร (4Ms) คือ ดKานบุคลากร ดKานงบประมาณ ดKานการจัดการและ
ดKานวัสดุอุปกรณ* ดKวยความเป5นอิสระ โดยคํานึงถึงประโยชน*ของสังคม ประเทศชาติรวมเป5นใหญ� 
ดKวยความซ่ือสัตย* มีศักด์ิศรี คํานึงถึงหลักของสิทธิมนุษยชนดKวย 

  สําหรับการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม มีขนาดอิทธิพลทางตรงส�งผลต�อการ
พัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน โดยมีค�าอิทธิพลรKอยละ ๖๐ อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๑ โดยอปริหานิยธรรมท่ีนํามาศึกษาครั้งนี้ประกอบดKวย ๑) พรKอมเพรียงกัน ร�วมวางแผน ๒) 
หวงแหน รักษา ร�วมแกKป0ญหาสถานท่ีนั้น ๓) เคารพใหKเกียรติกัน ร�วมประเมินคุณค�า ๔) ยึด กฎ 
กติกา ร�วมกันรับผลประโยชน* แสดงใหKเห็นวาการปฏิบัติตาม อปริหานิยธรรมนั้นทําใหKเกิดการ
พัฒนาการจัดการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน สอดคลKองกับงานวิจัยของเสนอ อัศวมันตา๒๗ ไดKศึกษา
เรื่องรูปแบบการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมขององค*การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี ผล
การศึกษาพบว�า การประยุกต*ใชKหลักอปริหานิยธรรมในการบริหารจัดการขององค*การบริหารส�วน
จังหวัดนนทบุรี สามารถนําหลักอปริหานิยธรรมไปบูรณาการเขKาไปในทุกข้ันตอนของกระบวนการ
บริหาร เพ่ือพัฒนาการบริหารงานขององค*การบริหารส�วนจังหวัดนนทบุรี ทําใหKเกิดการมีส�วนร�วม 
ความสามัคคีเป5นทีม (Teamwork) และสามารถนามาบูรณาการเขKากับบริหารงานท้ังในดKานการ
บริหารจัดการบุคลากร (Staffing) การประสานงาน (Coordinating) และการจัดองค*กร (Organizing) 
โดยการร�วมแรงร�วมใจเป5นคณะแต�ละฝxาย เป5นการผนึกกําลัง (Synergy) เป5นไปตามวัตถุประสงค* 

                                                 
 ๒๕ Ngoc, K.N. & Trinh, N.T, “Factors affecting tourists’ return intention towards Vung 
Tau City, Vietnam: A mediation analysis of destination satisfaction”, .Journal of Advanced 
Management Science, (2015).3(4). 
 

๒๖ กฤษฎา ใหKวัฒนานุกูล, “การพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค*การอิสระดKาน
สิ่งแวดลKอมและสุขภาพ (กอสส.)”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).  
  ๒๗ เสนอ อัศวมันตา, “รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมขององค*การบริหารส�วน
จังหวัดนนทบุรี”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).  



 

๒๓๕ 

สอดคลKองกับงานวิจัยของพระสมหมาย อตฺถสิทฺโธ (พืชสิงห*) ๒๘ ไดKศึกษาเรื่อง รูปแบบการนําหลักอปริ
หานิยธรรมไปใชKในการบริหารของผูKบริหาร สังกัดองค*การปกครองส�วนทKองถ่ิน จังหวัดรKอยเอ็ด พบว�า 
อปริหานิยธรรม เป5นหลักปuองกันความเสื่อม เป5นไปเพ่ือความเจริญขององค*การฝxายเดียว องค*การ
ปกครองส�วนทKองถ่ิน จังหวัดรKอยเอ็ด สามารถนําไปเป5นแนวทางปฏิบัติดKานการบริหารจัดการไดKเป5น
อย�างดี โดยองค*การองค*การปกครองส�วนทKองถ่ิน จังหวัดรKอยเอ็ดนํามาใชKมี ๖ รูปแบบคือ ๑) รูปแบบ
ของความสามัคคีการจัดประชุมและเลิกประชุม คือ ร�วมกันประชุมสามัญประจําปnเม่ือมีป0ญหาเร�งด�วน
ทุกภาคส�วนก็พรKอมเพรียงกันประชุมโดยยกประเด็นป0ญหามาปรึกษาหารือกัน จนมีแนวทางแกKไขใน
ท่ีสุด ดKวยพรKอมเพรียงกันทํากิจท่ีพึงกระทําร�วมกันเพ่ือสรKางความสามัคคีใหKเกิดข้ึนกับองค*กร ๒) 
รูปแบบของการเคารพต�อขบวนธรรมเนียมประเพณีเดิมของทKองถ่ินรักษาขนบธรรมเนียมท่ีดีงาม ถือ
เป5นเปuายุทธศาสตร*ท่ีทุกคนตKองปฏิบัติ ๓) รูปแบบของการเคารพผูKอาวุโสและปราชญ*ทKองถ่ินใหKเกียรติ
ยกย�องเชิดชูและเคารพในเป{ดโอกาสใหKผูKอาวุโสและปราชญ*ทKองถ่ินเขKามามีบทบาทในการพัฒนา
ทKองถ่ิน และมีส�วนในการวางหลักสูตรการศึกษาบางส�วนในระดับทKองถ่ินของจังหวัดรKอยเอ็ด ๔) 
รูปแบบของการส�งเสริมสถานะและบทบาทของสตรีส�งเสริมความเสมอภาคระหว�างหญิงชายสรKาง
ความเขKมแข็งในตัวผูKหญิงเพ่ือปรับเปลี่ยนชีวิตของผูKหญิงใหKเป5นไปในทางท่ีดีข้ึนโดยสังคมมีส�วนร�วม มี
การรวมกลุ�มจัดกิจกรรมในชุมชน ๕) รูปแบบของการถือแบบอย�างและยกย�องคนดีในการทํางานใหK
ความเคารพในการแสดงความคิดเห็นและรับฟ0งขKอเสนอแนะท่ีเป5นประโยชน*ท่ีเหมาะสม ๖) รูปแบบ
ของการปกปuองคุKมครองผูKอยู�อาศัยแขกและคนท่ีเขKามาในทKองถ่ินจัดระเบียบและดูแลความสงบ
เรียบรKอยเนKนความสะอาด ความเป5นระเบียบ และถูกสุขลักษณะของท่ีอยู�อาศัยเคารพซ่ึงกันและกันใชK
สติป0ญญาในการดําเนินชีวิต สอดคลKองกับงานวิจัยของสมโภชน* สุวรรณรัตน*๒๙ ไดKศึกษาเรื่อง การ
สรKางความสามัคคีในหมู�บKานเศรษฐกิจพอเพียงตKนแบบดKวยหลักพุทธธรรม พบว�า หลักพุทธธรรมท่ี
ส�งเสริมการสรKางความสามัคคีในหมู�บKานเศรษฐกิจพอเพียงตKนแบบ ท่ีชาวบKานใชKในการใชKชีวิตอยู�
ร�วมกันมากท่ีสุด คือ หลักสาราณียธรรม รองลงมาคือหลักอปริหานิยธรรม หลักสัปปุริสธรรม และ
หลักสังคหวัตถุตามลําดับ 
   
๕.๓ ข�อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถนํามาสรุปเป5นขKอเสนอแนะไดKดังต�อไปนี้ 
 ๕.๓.๑ ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
    ๑) หน�วยงานภาครัฐหรือองค*กรปกครองส�วนทKองถ่ินควรมีแผนพัฒนาท้ังแผนการ
ฟqrนฟูดKานโบราณสถาน สถาป0ตยกรรม แผนการจัดระเบียบรKานคKาในเขตโบราณสถาน การจัดระเบียบ
ในการเขKาชมโบราณสถาน ความสะอาดและการจัดการขยะ แผนพัฒนาเสKนทางแหล�งท�องเท่ียวใหK
ทันสมัย (e-path) รวมท้ังนโยบายจัดกิจกรรมดKานกีฬาเดิน-วิ่ง ป0�น ของจังหวัด 

                                                 
 ๒๘ พระสมหมาย อตฺถสิทฺโธ (พืชสิงห*), “รูปแบบการนําหลักอปริหานิยธรรมไปใชKในการบริหารของ
ผูKบริหาร สังกัดองค*การปกครองส�วนทKองถ่ิน จังหวัดรKอยเอ็ด”, ธรรมทรรศน , ปnท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๑ (มีนาคม-มิถุนายน 
๒๕๕๙). 
  ๒๙ สมโภชน* สุวรรณรัตน*, “การสรKางความสามัคคีในหมู�บKานเศรษฐกิจพอเพียงตKนแบบดKวยหลักพุทธ
ธรรม”, วารสาร สมาคมนักวิจัย, ปnท่ี ๒๒ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐). 



 

๒๓๖ 

   ๒) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรจัดทํายุทธศาสตร*การพัฒนาคุณภาพแหล�ง
ท�องเท่ียว สินคKาและบริการดKานการท�องเท่ียวใหKเกิดความสมดุลและยั่งยืน ตามแผนงานท้ัง ๑) 
แผนงานการพัฒนาคุณภาพแหล�งท�องเท่ียว สินคKาและบริการทุกรูปแบบอย�างมีมาตรฐาน ๒) 
แผนงานการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว สินคKาและบริการอย�างยั่งยืน และ ๓) แผนงานการสรKางความ
สมดุลในแหล�งท�องเท่ียว สินคKาและบริการ ท้ังในเชิงพ้ืนท่ี เชิงเวลา ฤดูกาล และรูปแบบการท�องเท่ียว 
 ๕.๓.๒ ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช�  
  ๑) จากการศึกษาพบว�าการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรมเป5นตัวแปรส�งผ�านของ
การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยังยืน ดังนั้นทุกภาคส�วนท่ีมีส�วนไดKส�วนเสียควรนําหลักธรรมมาบูรณา
การกับการท�องเท่ียวโดยเฉพาะการส�งเสริมใหKมี ๑) พรKอมเพรียงกัน ร�วมวางแผน ๒) หวงแหน รักษา 
ร�วมแกKป0ญหาสถานท่ีนั้น ๓) เคารพใหKเกียรติกัน ร�วมประเมินคุณค�า ๔) ยึด กฎ กติกา ร�วมกันรับ
ผลประโยชน* มาเป5นหลักในการปฏิบัติเพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 
  ๒) จากการศึกษาพบว�าการปฏิบัติตามแผนอยู�ในระดับปานกลางดังนั้นหน�วยงาน
ท่ีเก่ียวขKองตKองมีการติดตามผลเก่ียวกับประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานอย�างสมํ่าเสมอ ตKองมี
การประเมินผลการดําเนินงานในระดับผลผลิตหรือผลลัพธ*ของการบริหารจัดการแหล�งท�องเท่ียวเป5น
ระยะ ๆ ปรับปรุงประสิทธิผลของการดําเนินงานจากขKอเสนอแนะท่ีไดKจากประเมิน และตKองจัดทําเป5น
เอกสารเผยแพร�ผลการปฏิบัติงานและนําเสนอรายงานแก�ผูKบริหารดKวย   
  ๓) จากการศึกษาพบว�าการตรวจสอบอยู�ในระดับปานกลางดังนั้นหน�วยงานท่ี
เก่ียวขKองตKองมีการประเมินความคืบหนKาของการดําเนินงาน ประเมินเปรียบเทียบผลการใชKจ�ายเงิน
จริงกับงบประมาณของการจัดการแหล�งท�องเท่ียว ปรับปรุงแกKไขการดําเนินงานตาม ประเมินความ
คืบหนKาการดําเนินการในช�วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม คํานวณและเปรียบเทียบตKนทุนของการ
ดําเนินงานการจัดการแหล�งท�องเท่ียวกับผลผลิตหรือผลลัพธ*ดKวย  
   ๔) การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนสิ่งตKองทําอีกดKานหนึ่งคือการสรKาง
เครือข�ายโดยตKองมีการจัดประชุมทุกฝxายเพ่ือหารือต�อการตัดสินใจร�วมกันในใชKมรดกทางวัฒนธรรม
เพ่ือเป5นแหล�งท�องเท่ียว ร�วมกันกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล มีการชี้แจงผลดีและ
ผลเสียท่ีเกิดข้ึนกับแหล�งท�องเท่ียวเพ่ือร�วมกันระบุป0ญหาและแนวทางแกKไขอย�างต�อเนื่องดKวย 
   ๕) จากการศึกษาพบว�าการมีส�วนร�วมในการประเมินผลอยู�ในระดับปานกลาง
ดังนั้นหน�วยงานท่ีเก่ียวขKองตKองใหKประชาชนเขKามามีส�วนร�วมในการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน 
เขKามาตรวจตราดูแลแหล�งท�องเท่ียว รักษาสิ่งแวดลKอมภายในแหล�งท�องเท่ียว และสิ่งสําคัญคือการ
ติดตามและประเมินผลดKานการใชKจ�ายเงินต�าง ๆ ของแหล�งท�องเท่ียวดKวย 
  ๖) จากการศึกษาพบว�าการมีสวนร�วมในการรับผลประโยชน*อยู�ในระดับปานกลาง
ดังนั้นหน�วยงานท่ีเก่ียวขKองตKองส�งเสริมใหKประชาชนมีส�วนในการไดKรับผลประโยชน*ท้ังทางดKานวัตถุ
ตอบแทนส�วนบุคคล ดKานทางสังคม ดKานการลงทุนและปฏิบัติงานอย�างเท�าเทียมและยุติธรรมดKวย 
 ๕.๓.๓ ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต,อไป 
   ๑) การศึกษาครั้งนี้เป5นการศึกษาเพียงแค�จังหวัดเดียวคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดังนั้นรูปแบบท่ีไดKอาจไม�สามารถนําไปใชKในจังหวัดอ่ืนหรือพ้ืนท่ีอ่ืนไดK จึงควรมีการศึกษาในจังหวัดอ่ืน
และตัวแปรอ่ืนเพ่ือใหKแต�ละจังหวัดมีโมเดลการพัฒนาการท�องเท่ียวของแต�ละจังหวัด    



 

๒๓๗ 

   ๒) ควรมีการศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมในหลาย ๆ มิติท้ังมิติดKานการ
ท�องเท่ียว ดKานสังคม ดKานคุณภาพชีวิต เพราะประเทศไทยเป5นเมืองพุทธและจะไดKนําผลการศึกษาซ่ึง
เป5นเครื่องชี้วัดทางวิทยาศาสตร*ไปสู�การปฏิบัติหรือนําสู�นโยบายในการพัฒนาประเทศ 
   ๓) การพัฒนาการท�องเท่ียวของแต�ละพ้ืนท่ีนั้นบางครั้งมีความแตกต�างกันอย�าง
ชัดเจนดังนั้นควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนาของแต�ละลักษณะทางภูมิศาสตร*และแต�ละลักษณะทาง
กายภาพเพ่ือใหKไดKโมเดลในการพัฒนาท่ีมีความคลKายคลึงกันมีรูปแบบเหมือนกันและนําไปใชK 
  ๔) ควรรัฐและสถาบันการศึกษาควรส�งเสริมใหKนักวิจัยทําการวิจัยเก่ียวกับ
กระบวนการการมีส�วนร�วม (PAR) เพ่ือช�วยใหKประชาชนมีส�วนร�วมและทําใหKรับรูKวิธีการดึงประชาชน
เขKามาส�วนร�วม และรับรูKถึงอุปสรรคเก่ียวกับการท่ีประชาชนขาดการมีส�วนร�วมในการพัฒนาแหล�ง
ท�องเท่ียวชุมชน 



บรรณานุกรม  
 

ภาษาไทย 
 ก. ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 ข. ข�อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ: 
กมล รัตนวิระกุล. ความคิดเห็นท่ีมีอิทธิพลต2อการซ้ือหนังสือของผู�บริโภค. ม.ป.ท., ๒๕๔๐. 
กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการบริหารโรงเรียนปฏิรูปกระบวนเรียนรู�.

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�คุรุสภา, ๒๕๔๕. 
คณะกรรมาธิการโลกว+าด-วยวัฒนธรรมและการพัฒนา. วัฒนธรรมอันหลากสีของมนุษยชาติ. ม.ป.ท.: 

ม.ป.พ.. 
เจิมศักด์ิ ป12นทอง.การระดมประชาชนเพ่ือการพัฒนาชนบทในการบริหารงานพัฒนาชนบท.

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�โอเดียนสโตร�, ๒๕๒๗. 
ฉันทัช วรรณถนอม. การวางแผนและการจัดนําเท่ียว. พิมพ�ครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร: บริษัทวิรัตน�

เอ็ดดูเคชั่นจํากัด, ๒๕๕๙. 
เฉลียว บุรีภักดี และคณะ. ชุดวิชาการวิจัยชุมชน สํานักมาตรฐานการศึกษา สํานักงานสภาสถาบันราช

ภัฏกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร: เอสอาร�พริ้นต้ิงแมสโปรดักส� จํากัด, ๒๕๔๕. 

ชยาภรณ� ชื่นรุ+งโรจน�. การวางแผนการพัฒนาการท2องเท่ียว. เชียงใหม+: มหาวิทยาลัยเชียงใหม+
,๒๕๓๗. 

ชินรัตน� สมสืบ. การมีส2วนร2วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
,๒๕๓๙. 

ชูสิทธิ์ ชูชาติ.อุตสาหกรรมการท2องเท่ียวในโครงการตําราวิชาการราชภัฎเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู2หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ. เชียงใหม+: 
สถาบันราชภัฎชียงใหม+, ๒๕๔๒. 

ณัฏฐพันธ� เขจรนันทน� และคณะ.กลยุทธAการสร�างองคAการคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร: ธรรมกมล
การพิมพ�, ๒๕๔๖. 

เทิดชาย ช+วยบํารุง. บทบาทขององคAกรปกครองส2วนท�องถ่ินกับการพัฒนาการท2องเท่ียวอย2างย่ังยืน
บนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง
ท-องถ่ินสถาบันพระปกเกล-า, ๒๕๕๒. 

ธงชัย สันติวงษ�. พฤติกรรมองคAการ: การศึกษาการบริหารพฤติกรรมองคAการเชิงบริหาร.
กรุงเทพมหานคร: ประชุมช+าง, ๒๕๔๘. 

นพพงษ� บุญจิตราดุลย�. หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ�จํากัด, ๒๕๓๔. 



 

 

๒๓๙ 
 

บรรณานุกรม (ต2อ) 
นิคม จารุมณี. การทองเท่ียวและการจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียว. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร

,๒๕๓๖. 
นิรันดร� จงวุฒิเวศย� . กลวิธี แนวทาง วิธีการส2งเสริมการมีส2วนร2วมของประชาชนในงาน .

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�แห+งจุฬา, ๒๕๓๗. 
นงลักษณ� วิรัชชัย. โมเดลลิสเรล: สถิติวิเคราะหAสําหรับการวิจัย. พิมพ�ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา. การพัฒนาการท2องเท่ียวแบบย่ังยืน. เชียงใหม+: คณะมนุษยศาสตร�, ๒๕๔๒. 
 . การพัฒนาการท2องเท่ียวแบบย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร: เพรสแอนดดีไซน�, ๒๕๔๘. 
ประวิทย� ชูศิลปJ. เจตคติทางวิทยาศาสตรA. ลพบุรี: คณะวิทยาศาสตร�สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 

๒๕๔๐. 
ปรัชญา เวสารัชช�. การมีส2วนร2วมของประชาชนในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๓๘. 
พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหา

จุฬาลงกรณ�ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
พระธรรมป1ฎก.(ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตรAฉบับประมวลธรรม. พิมพ�ครั้งท่ี ๑๐.

กรุงเทพมหานคร: บริษัทสื่อตะวันจํากัด, ๒๕๔๕. 
พิสณุ ฟองศรี. การสร�างและการพัฒนาเครื่องมือการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: บริษัทด+านสุทธากา

รพิมพ� จํากัด, ๒๕๕๒. 
พรศักด์ิ ผ+องแผ-ว. ศาสตรAแห2งการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๙. 
ไพรัตน� เดชะรินทร�. การพัฒนาชนบทแบบผสมผสานสําหรับประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: ไทย

วัฒนาพานิช, ๒๕๓๔. 
มณีวรรณ ผิวนิ่ม และคณะ. โครงการพัฒนาการและผลกระทบของการท2องเท่ียวกรณีศึกษาชุมชน

ตลาดน้ํา. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๖. 
มนัส สุวรรณ. การจัดการส่ิงแวดล�อม: หลักการและแนวคิด. พิมพ�ครั้งท่ี ๒.กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพ�โอเดียนสโตร�, ๒๕๔๙. 
มัลลิกา บุนนาค. สถิติเพ่ือการตัดสินใจ. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 
ยุวัฒน� วุฒิเมธี. หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร: ไทยอนุเคราะห�ไทย, 

๒๕๓๖. 
รัตนา ศิริพานิช. สถิติเบ้ืองต�น. กรุงเทพมหานคร: กรุงสยามการพิมพ�, ๒๕๓๒. 
รําไพพรรณ แกวสุริยะ. การท2องเท่ียวเชิงนิเวศและการท2องเท่ียวย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร: การ

ท+องเท่ียวแห+งประเทศไทย, ๒๕๔๓. 
วิรัช นิภาวรรณ. การบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: บทบาทขององคAกรในท�องถ่ิน.

กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร�, ๒๕๓๕. 
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บรรณานุกรม (ต2อ) 
ศรีพร สมบุญธรรม. การพัฒนาการทองเท่ียวแบบย่ังยืน. ททท. จุลสารการท2องเท่ียว ๑๒. ศูนย�การ

ท+องเท่ียวกีฬาและนันทนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช.โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการการทองเท่ียวจังหวัดนครศรีธรรมราช: นครศรีธรรมราช, ๒๕๔๘. 

ศิริ ฮามสุโพธิ์. สังคมวิทยาการท2องเท่ียว. เลย: คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�สถาบันราชภัฏ
เลย, ๒๕๔๓. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน�. ศุภร เสรีย�รัตน� .องอาจ ปทะวานิช และปริญ ลักษิตานนท�. การบริหารการตลาด
ยุคใหม2. กรุงเทพมหานคร: บริษัทธีระฟ1ล�มและไซเท็กซ�จํากัด, ๒๕๔๖. 

ศุภชัย อาชีวระงับโรค. PDCA: แก�ปHญหาและปรับปรุงงานเพ่ือความสําเร็จ. กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ�ห-างหุ-นส+วนจํากัดซีโนดีไซน�, ๒๕๔๗. 

ศูนย�วิจัยกสิกรไทย. การท2องเท่ียวประวัติศาสตรAและวัฒนธรรมหนุนตลาดไทยเท่ียวไทยครึ่งแรก
ของปI ๒๕๖๑. ฉบับท่ี ๒๙๐๘. กรุงเทพมหานคร: บริษัทศูนย�วิจัยกสิกรไทยจํากัด, 
๒๕๖๑. 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห+งประเทศไทย. รายงานข้ันสุดท�ายการดําเนินการกําหนด
นโยบายการท2องเท่ียวเชิงนิเวศ.กรุงเทพมหานคร: ศูนย�บริการวิชาการสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห+งประเทศไทย, ๒๕๔๒. 

สมบัติ กาญจนกิจ. นันทนาการและอุตสาหกรรมการท2องเท่ียว.กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 

สมศักด์ิ สุวรรณสุจริต. แนวความคิดการมีส2วนร2วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเมืองท�องถ่ิน.
กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๔. 

สมัย อาภาภิรม. และเยาวนันท� เชฏฐรัตน�. สถานการณAส่ิงแวดล�อมไทย ๒๕๓๘. กรุงเทพมหานคร: 
มูลนิธิโลกสีเขียวในพระอุปถัมภ�สมเด็จพระเจ-าพ่ีนางเธอเจ-าฟQากัลยาณิวัฒนากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร�, ๒๕๓๘. 

สุภางค� จันทวานิช. การวิเคราะหAข�อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ�ครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

_________. การวิเคราะหAข�อมูลเชิงคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�จุฬาลงกรณ� มหาวิทยาลัย, 
๒๕๕๓. 

สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. คู2มือการกําหนดตัวช้ีวัดตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห2งรัฐของ
รัฐธรรมนูญแห2งราชอาณาจักรไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 
๒๕๔๒. 

อคิน รพีพัฒน�. การมีส2วนร2วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคม และวัฒนธรรมไทย.
กรุงเทพมหานคร: ศักด์ิโสภาการพิมพ�, ๒๕๒๗. 

อุดม เชยกีวงศ�. หลักสูตรท�องถ่ินยุทธศาสตรAการปฏิรูปการเรียนรู�. กรุงเทพมหานคร: กรุงธนพัฒนา} 
๒๕๕๔. 

 
 



 

 

๒๔๑ 
 

บรรณานุกรม (ต2อ) 
(๒) ดุษฎีนิพนธA/วิทยานิพนธA/สารนิพนธA: 
กฤษฎา ให-วัฒนานุกูล. “การพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค�การอิสระด-าน

สิ่งแวดล-อมและสุขภาพ (กอสส.)”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตรA. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

นันทภัทร บุรขจรกุล. “การวางแผนยุทธศาสตร�เพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวท่ียั่งยืนในจังหวัดจันทบุรี”.
วิทยานิพนธAศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๑. 

ประพันธ� นึกกระโทก. “ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู-สู+องค�กรชุมชนพ่ึงพาตนเองอย+างยั่งยืนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล+าง”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตรA. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระมหาชาญ โชติญาณพล. “อัตลักษณ�วัดไทยในพระพุทธศาสนาท่ีมีผลต+อการท+องเท่ียวซํ้าของ
นักท+องเท่ียวต+างชาติ”. ดุษฎีนิพนธAบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสาขาการตลาด. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๘. 

พระมหาสุริยา มะสันเทียะ. “กลยุทธ�การเพ่ิมคุณค+าการตลาดสําหรับการท+องเท่ียวเชิงพุทธศาสนา
ของพระอารามหลวงในเกาะรัตนโกสินทร�”. ดุษฎีนิพนธAบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขา
การตลาด. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๘. 

วาสิตา เกิดผล ประสพศักด์ิ. “แบบจําลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค�กรปกครองส+วน
ท-องถ่ิน”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรA. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

เสนอ อัศวมันตา. “รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมขององค�การบริหารส+วนจังหวัด
นนทบุรี”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรA. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

(๓) รายงานวิจัย : 
ดวงพร อ+อนหวาน. “แผนงานการสร-างความเข-มแข็งให-ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงกรณีศึกษาอําเภอกัลยาณิ

วัฒนา จังหวัดเชียงใหม+”. รายงานการวิจัย. คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร�: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล-านนา เชียงใหม+, ๒๕๕๖. 

ปทุมมาศ พูลทิพย�. “กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร�การวิจัยเชิงบูรณาการของประเทศแบบมีส+วนร+วม
และสอดคล-องกับยุทธศาสตร�ชาติ เพ่ือการวางนโยบายและแผนการวิจัยแห+งชาติ: ด-าน
อุตสาหกรรม”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห+งชาติ, ๒๕๔๘. 

ประพันธ�พงศ� ชิณพงษ�. “การศึกษารูปแบบการจัดการท+องเท่ียวอย+างยั่งยืนท่ีส+งผลต+อการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพแหล+งท+องเท่ียวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง”. รายงาน
การวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�ในพระบรมราชูปถัมภ�, ๒๕๕๑. 

ประภาศรี ศรีประดิษฐ�. “การศึกษาศักยภาพและมูลค+าของผลิตภัณฑ�การท+องเท่ียวต+อการสร-างรายได- 
ของจังหวัดอุตรดิตถ� แพร+ และน+านในเขตภาคเหนือ”. รายงานการวิจัย. ภาควิชา
ศิลปกรรมศาสตร� คณะมนุษยศาสตร�: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๖. 



 

 

๒๔๒ 
 

บรรณานุกรม (ต2อ) 
ป1ยะ ปานผู-มีทรัพย�. “การศึกษาศักยภาพและมูลค+าผลิตภัณฑ�การท+องเท่ียวต+อการสร-างรายได-ในกลุ+ม

จังหวัดภาคใต-”. รายงานการวิจัย. คณะวิทยาการจัดการ: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�, 
๒๕๕๖. 

มาฆะ ขิตตะสังคะ. “การศึกษาการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน
พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนกรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย เชียงใหม+ และแม+ฮ+องสอน”. รายงาน
การวิจัย. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๕๓. 

วันใหม+ แตงแก-ว. “การจัดการการท+องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

(๔) บทความ: 
การท+องเท่ียวแห+งประเทศไทย. “การท+องเท่ียวอย+างยั่งยืน : กระบวนทัศการส+งเสริมและพัฒนาการ

ท+องเท่ียวยุคใหม+”. e-TAT Tourism Journal. การท+องเท่ียวแห+งประเทศไทยประจํา
ไตรมาสท่ี ๓ (๒๕๕๒): ๙๒ 

บุญจง ขาวสิทธิวงษ�. “การประยุกต�ใช-เศรษฐกิจพอเพียง”. วารสารการจัดการส่ิงแวดล�อม. ปYท่ี ๓ 
เล+มท่ี ๒ (๒๕๕๐): ๒๙-๖๘. 

ป1รันธ� ชิณโชติ และธีระวัฒน� จันทึก. “รูปแบบการจัดการการท+องเท่ียวเชิงสร-างสรรค�ของสวนผึ้ง”.
วารสาร Veridian E-Journal Silpakorn University. ปYท่ี ๙ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม–
เมษายน ๒๕๕๙): ๒๕๐. 

ภัทรพร ทิมแดง และผู-แต+งคนอ่ืนๆ. “โมเดลการตลาดเชิงประสบการณ�ของนักท+องเ ท่ียว
ชาวต+างชาติ”. วารสารสมาคมนักวิจัย. ปYท่ี ๑๖ (๒๕๕๔): ๘๙–๑๐๑. 

สุดาพร วรพล. “การท+องเท่ียวเชิงอนุรักษ�: วิถีสู+การท+องเท่ียวอย+างยั่งยืน”. จุลสารการท2องเท่ียว ๔. 
(ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๓๘): ๒๑-๓๑. 

(๕) ส่ืออิเล็กทรอนิกสA: 
กรมการท+องเท่ียว.สถิตินักท2องเท่ียว. [ออนไลน�]. แหล+งท่ีมา: http://www.tourism.go.th [๑๐

มิถุนายน ๒๕๖๑]. 
กรมอาเซียน. กระทรวงการต+างประเทศ. การเตรียมความพร�อมของไทยสู2การเปjนประชาคมอาเซียน.

[ออนไลน�]. แหล+งท่ีมา: http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-20140102 
-103348-182352.pdf [๙ มกราคม ๒๕๖๑]. 

การท+องเท่ียวแห+งประเทศไทย. ข�อมูลท2องเท่ียว๗๖จังหวัดสถานท่ีพักแรม. [ออนไลน�]. แหล+งท่ีมา: 
http://www.tourismthailand.org/accommodation/bangkok [๑ มีนาคม ๒๕๖๑]. 

ไทยตําบล ดอท คอม, ข�อมูลพ้ืนฐาน. [ออนไลน�]. แหล+งท่ีมา: http://www.thaitambon.com/ 
tambon/140611 [๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑].  

เทศบาลตําบลไทรน-อย. ข�อมูลพ้ืนฐาน. [ออนไลน�]. แหล+งท่ีมา: http://sainoi.go.th/public/ 
location/data/index/menu/24 [๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑].  

ไทยตําบล ดอท คอม. ข�อมูลพ้ืนฐาน. [ออนไลน�]. แหล+งท่ีมา: http://www.thaitambon.com/ 
tambon/140302 [๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑]. 



 

 

๒๔๓ 
 

_________. ข�อมูลพ้ืนฐาน. [ออนไลน�]. แหล+งท่ีมา: http://www.thaitambon.com/tambon/ 
140606 [๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑]. 

_________. ข�อมูลพ้ืนฐาน. [ออนไลน�]. แหล+งท่ีมา: http://www.thaitambon.com/tambon/ 
140120 [๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑]. 

_________. ข�อมูลพ้ืนฐาน. [ออนไลน�]. แหล+งท่ีมา: http://www.thaitambon.com/tambon/ 
140325 [๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑]. 

_________. ข�อมูลพ้ืนฐาน. [ออนไลน�] แหล+งท่ีมา: http://www.thaitambon.com/tambon/ 
140813 [๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑]. 

_________. ข�อมูลพ้ืนฐาน. [ออนไลน�]. แหล+งท่ีมา: http://www.thaitambon.com/tambon/ 
141208 [๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑]. 

วศิน อิงคพัฒนากุล. คุณลักษณะ ๗ ประการของผู�ให�บริการท่ีดี. [ออนไลน�]. แหล+งท่ีมา: 
http://lib.dtc.ac.th/article /tourism [๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑]. 

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. รายงานสถานการณAส่ิงแวดล�อมฯ. 
[ออนไลน�]. แหล+งท่ีมา: http://asi.aru.ac.th/?page_id=2646 [๑๐ กรกฎคม ๒๕๖๒]. 

สํานักงานพัฒนาการท+องเท่ียว. ความหมายของการท2องเท่ียว. [ออนไลน�]. แหล+งท่ีมา: 
https://tourismatbuu.wordpress.com [๒๕ เมษายน ๒๕๖๑]. 

(๖) สัมภาษณA/สนทนากลุ2ม 
สัมภาษณA  นายรัตนโชติ ศรีคงเมือง. Project Manager, ๑๐ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  

นายจารุเชฏฐ� เรืองสุวรรณ. ผู-อํานวยการกองวางแผนสินค-าการท+องเท่ียว การท+องเท่ียว
แห+งประเทศไทย, ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒. 
นายกิตติคุณ อัศวินทรางกูร. Visual Designer Agoda services /Blogger, ๓๐ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
นายสมาน สาส�นประดิษฐ�. ผู-จัดการท่ัวไป, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
นางมยุรี ศรีนาค. ประธานหมู+บ-านท+องเท่ียวเชิงอนุรักษ�โฮมสเตย�ไทรน-อย อ   .บางบาล จ .
พระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
นายผดุงศิลปJ สุวรรณพงษ�. ประธานกลุ+มหัตถกรรมอรัญญิก  บ-านต-นโพธิ์ อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
นางดาวเรือง ฤกษ�บุบผา. ประธานโฮมสเตย�คลองรางจระเข-, ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒. 
นายวรวรรธน� ธัญสิริพิสิฐ. ประธานชุมชนการท+องเท่ียวโดยชุมชนตําบลคลองจิก, ๘ 
กุมภาพันธ� ๒๕๖๒. 
นางดารณี คุ-มภัยพาล. รองนายกเทศมนตรีเทศบาลลาดชะโด อ  .ผักไห+ จ .พระนคร        
ศรีอยุธยา, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
นายชัยสงค� ชูฤทธิ์. ผู-อํานวยการภูมิภาคภาคกลาง การกท+องเท่ียวแห+งประเทศไทย, ๙ 
มีนาคม ๒๕๖๒. 
นางอรสา อาวุธคม. ผู-อํานวยการการท+องเท่ียวแห+งประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน
พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  



 

 

๒๔๔ 
 

บรรณานุกรม (ต2อ) 
นางสาวฐาปนีย� เกียรติไพบูลย�. ผู-อํานวยการฝ�ายส+งเสริมสินค-าการท+องเท่ียว การ
ท+องเท่ียวแห+งประเทศไทย, ๑๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒.  
ผศ. ดร. เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝ�ายวิชาการ มหาวิทยาลัย
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 The following lines were read from file C:\Develop ment 
tourism\path.SPJ:  
 
 path  
 SYSTEM FILE from file 'C:\Development tourism\path .dsf'  
 Sample Size = 410  
 Latent Variables  APHARI DEVELOP MANAGE PART  
 Relationships  
 apha1 = APHARI  
 apha2 = APHARI  
 apha3 = APHARI  
 apha4 = APHARI  
 Set error covariance of manage4 and deve4 free  
 Set error covariance of manage1 and deve2 free  
 Path Diagram  
 LISREL OUTPUT: ME=ML RS EF SS SE TV FS SC MI AD=OF F 
 End of Problem  
 
 
 path                                                                            
 
 Number of Iterations =345  
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
 
         LAMBDA-Y     
 
              APHARI    DEVELOP    
            --------   --------  
    apha1       0.52        - -  
  
    apha2       0.54        - -  
              (0.02)  
               24.07  
  
    apha3       3.60        - -  
              (0.18)  
               19.79  
  
    apha4       0.58        - -  
              (0.03)  
               20.17  
  
    deve1        - -       0.51  
  
    deve2        - -       0.47  
                         (0.02)  
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                          22.63  
  
    deve3        - -       0.41  
                         (0.02)  
                          17.80  
  
    deve4        - -       0.51  
                         (0.03)  
                          15.76  
  
    deve5        - -       0.56  
                         (0.04)  
                          15.35  
  
    deve6        - -       0.48  
                         (0.03)  
                          16.83  
  
 
         LAMBDA-X     
 
              MANAGE       PART    
            --------   --------  
  manage1       2.06        - -  
              (0.11)  
               18.43  
  
  manage2       0.52        - -  
              (0.03)  
               19.80  
  
  manage3       0.46        - -  
              (0.03)  
               15.96  
  
  manage4       0.54        - -  
              (0.02)  
               22.79  
  
  manage5       0.53        - -  
              (0.02)  
               22.51  
  
  manage6       0.53        - -  
              (0.02)  
               22.97  
  
  manage7       0.54        - -  
              (0.03)  
               21.61  
  
  manage8       0.50        - -  
              (0.02)  
               21.17  
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    part1        - -       0.56  
                         (0.03)  
                          21.82  
  
    part2        - -       0.59  
                         (0.02)  
                          23.68  
  
    part3        - -       0.60  
                         (0.02)  
                          24.33  
  
    part4        - -       0.62  
                         (0.03)  
                          21.89  
  
 
         BETA         
 
              APHARI    DEVELOP    
            --------   --------  
   APHARI        - -        - -  
  
  DEVELOP       0.60        - -  
              (0.09)  
                6.41  
  
 
         GAMMA        
 
              MANAGE       PART    
            --------   --------  
   APHARI       0.25       0.68  
              (0.06)     (0.06)  
                4.33      10.78  
  
  DEVELOP       0.36       0.00  
              (0.06)     (0.09)  
                5.68      -0.01  
  
 
         Covariance Matrix of ETA and KSI         
 
              APHARI    DEVELOP     MANAGE       PA RT    
            --------   --------   --------   ------ --  
   APHARI       1.00  
  DEVELOP       0.90       1.00  
   MANAGE       0.85       0.86       1.00  
     PART       0.90       0.85       0.87       1. 00 
 
         PHI          
 
              MANAGE       PART    
            --------   --------  
   MANAGE       1.00  
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     PART       0.87       1.00  
              (0.01)  
               60.07  
  
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal.  
 
              APHARI    DEVELOP    
            --------   --------  
                0.17       0.15  
              (0.03)     (0.03)  
                6.48       5.39  
  
 
         Squared Multiple Correlations for Structur al Equations   
 
              APHARI    DEVELOP    
            --------   --------  
                0.83       0.85  
 
         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           
 
              APHARI    DEVELOP    
            --------   --------  
                0.83       0.79  
 
         Reduced Form                 
 
              MANAGE       PART    
            --------   --------  
   APHARI       0.25       0.68  
              (0.06)     (0.06)  
                4.33      10.78  
  
  DEVELOP       0.51       0.41  
              (0.07)     (0.07)  
                7.45       6.15  
  
 
         Squared Multiple Correlations for Y - Vari ables          
 
 apha1      apha2      apha3      apha4      deve1      deve2    
--------   --------   --------   --------   ------- -   --------  
 0.83       0.77       0.69       0.74       0.64       0.55  
 
         Squared Multiple Correlations for Y - Vari ables          
 
               deve3      deve4      deve5      dev e6    
            --------   --------   --------   ------ --  
                0.47       0.68       0.66       0. 60 
 
         Squared Multiple Correlations for X - Vari ables          
 
manage1    manage2    manage3    manage4    manage5     manage6    
--------   --------   --------   --------   ------- -   --------  
 0.60       0.66       0.48       0.79       0.77       0.79  
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         Squared Multiple Correlations for X - Vari ables          
 
manage7    manage8      part1      part2      part3       part4    
--------   --------   --------   --------   ------- -   --------  
  0.74       0.72       0.75       0.83       0.85       0.76  
 
 
                           Goodness of Fit Statisti cs  
 
                             Degrees of Freedom = 1 36 
               Minimum Fit Function Chi-Square = 16 0.91 (P = 0.071)  
       Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Squ are = 163.20 (P = 
0.056)  
                 Estimated Non-centrality Parameter  (NCP) = 27.20  
              90 Percent Confidence Interval for NC P = (0.0 ; 63.45)  
  
                        Minimum Fit Function Value = 0.39  
                Population Discrepancy Function Val ue (F0) = 0.067  
               90 Percent Confidence Interval for F 0 = (0.0 ; 0.16)  
             Root Mean Square Error of Approximatio n (RMSEA) = 0.022  
             90 Percent Confidence Interval for RMS EA = (0.0 ; 0.034)  
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA  < 0.05) = 1.00  
  
                  Expected Cross-Validation Index ( ECVI) = 0.97  
             90 Percent Confidence Interval for ECV I = (0.90 ; 1.06)  
                         ECVI for Saturated Model =  1.24  
                       ECVI for Independence Model = 91.15  
  
     Chi-Square for Independence Model with 231 Deg rees of Freedom = 
37235.62  
                           Independence AIC = 37279 .62  
                                Model AIC = 397.20  
                              Saturated AIC = 506.0 0 
                           Independence CAIC = 3738 9.98  
                               Model CAIC = 984.09  
                             Saturated CAIC = 1775. 09 
  
                          Normed Fit Index (NFI) = 1.00  
                        Non-Normed Fit Index (NNFI)  = 1.00  
                     Parsimony Normed Fit Index (PN FI) = 0.59  
                        Comparative Fit Index (CFI)  = 1.00  
                        Incremental Fit Index (IFI)  = 1.00  
                         Relative Fit Index (RFI) =  0.99  
  
                             Critical N (CN) = 451. 61 
   
                     Root Mean Square Residual (RMR ) = 0.041  
                             Standardized RMR = 0.0 23 
                        Goodness of Fit Index (GFI)  = 0.96  
                   Adjusted Goodness of Fit Index ( AGFI) = 0.93  
                  Parsimony Goodness of Fit Index ( PGFI) = 0.52  
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                         Qplot of Standardized Residuals 
  3.5.......................................................................... 
     .                                                               .        x 
     .                                                             .          x 
     .                                                            .          x. 
     .                                                          .       xx    . 
     .                                                        .      x x      . 
     .                                                       .      xx        . 
     .                                                     .     x*x          . 
     .                                                   .      *x            . 
     .                                                  .      *              . 
 N   .                                                .      x*               . 
 o   .                                              .     xxxx                . 
 r   .                                             .   xxxx                   . 
 m   .                                           .   xxx                      . 
 a   .                                         .  xxxx                        . 
 l   .                                        . xx*                           . 
     .                                      . x**                             . 
 Q   .                                    . x**                               . 
 u   .                                   *x**                                 . 
 a   .                                 xxx                                    . 
 n   .                               x*x                                      . 
 t   .                             xx                                         . 
 i   .                          x*xx                                          . 
 l   .                      xx**.                                             . 
 e   .                 x xxx*  .                                              . 
 s   .                x*     .                                                . 
     .            xxx x    .                                                  . 
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     .      x*x         .                                                     . 
     .      *         .                                                       . 
     .   x x         .                                                        . 
     .  xx         .                                                          . 
     .  x        .                                                            . 
     x          .                                                             . 
     x        .                                                               . 
-3.5.......................................................................... 
   -3.5                                                                      3.5 
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path                                                                            
 
 Standardized Solution            
 
         LAMBDA-Y     
 
              APHARI    DEVELOP    
            --------   --------  
    apha1       0.52        - -  
    apha2       0.54        - -  
    apha3       3.60        - -  
    apha4       0.58        - -  
    deve1        - -       0.51  
    deve2        - -       0.47  
    deve3        - -       0.41  
    deve4        - -       0.51  
    deve5        - -       0.56  
    deve6        - -       0.48  
 
         LAMBDA-X     
 
              MANAGE       PART    
            --------   --------  
  manage1       2.06        - -  
  manage2       0.52        - -  
  manage3       0.46        - -  
  manage4       0.54        - -  
  manage5       0.53        - -  
  manage6       0.53        - -  
  manage7       0.54        - -  
  manage8       0.50        - -  
    part1        - -       0.56  
    part2        - -       0.59  
    part3        - -       0.60  
    part4        - -       0.62  
 
         BETA         
 
              APHARI    DEVELOP    
            --------   --------  
   APHARI        - -        - -  
  DEVELOP       0.60        - -  
 
         GAMMA        
 
              MANAGE       PART    
            --------   --------  
   APHARI       0.25       0.68  
  DEVELOP       0.36       0.00  
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
              APHARI    DEVELOP     MANAGE       PA RT    
            --------   --------   --------   ------ --  
   APHARI       1.00  
  DEVELOP       0.90       1.00  
   MANAGE       0.85       0.86       1.00  
     PART       0.90       0.85       0.87       1. 00 



 

 

๓๒๘ 
 

 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal.  
 
              APHARI    DEVELOP    
            --------   --------  
                0.17       0.15  
 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized )  
 
              MANAGE       PART    
            --------   --------  
   APHARI       0.25       0.68  
  DEVELOP       0.51       0.41  
 
 path                                                                            
 
 Completely Standardized Solution  
 
         LAMBDA-Y     
 
              APHARI    DEVELOP    
            --------   --------  
    apha1       0.91        - -  
    apha2       0.88        - -  
    apha3       0.83        - -  
    apha4       0.86        - -  
    deve1        - -       0.80  
    deve2        - -       0.74  
    deve3        - -       0.69  
    deve4        - -       0.83  
    deve5        - -       0.82  
    deve6        - -       0.78  
 
         LAMBDA-X     
 
              MANAGE       PART    
            --------   --------  
  manage1       0.77        - -  
  manage2       0.81        - -  
  manage3       0.69        - -  
  manage4       0.89        - -  
  manage5       0.88        - -  
  manage6       0.89        - -  
  manage7       0.86        - -  
  manage8       0.85        - -  
    part1        - -       0.87  
    part2        - -       0.91  
    part3        - -       0.92  
    part4        - -       0.87  
 
         BETA         
 
              APHARI    DEVELOP    
            --------   --------  
   APHARI        - -        - -  
  DEVELOP       0.60        - -  
 



 

 

๓๒๙ 
 

         GAMMA        
 
              MANAGE       PART    
            --------   --------  
   APHARI       0.25       0.68  
  DEVELOP       0.36       0.00  
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
              APHARI    DEVELOP     MANAGE       PA RT    
            --------   --------   --------   ------ --  
   APHARI       1.00  
  DEVELOP       0.90       1.00  
   MANAGE       0.85       0.86       1.00  
     PART       0.90       0.85       0.87       1. 00 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal.  
 
              APHARI    DEVELOP    
            --------   --------  
                0.17       0.15  
 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized )  
 
              MANAGE       PART    
            --------   --------  
   APHARI       0.25       0.68  
  DEVELOP       0.51       0.41  
 
 path                                                                            
 
 Total and Indirect Effects  
 
         Total Effects of KSI on ETA  
 
              MANAGE       PART    
            --------   --------  
   APHARI       0.25       0.68  
              (0.06)     (0.06)  
                4.33      10.78  
  
  DEVELOP       0.51       0.41  
              (0.07)     (0.07)  
                7.45       6.15  
  
 
         Indirect Effects of KSI on ETA   
 
              MANAGE       PART    
            --------   --------  
   APHARI        - -        - -  
  
  DEVELOP       0.15       0.41  
              (0.04)     (0.07)  
                3.67       5.65  
  



 

 

๓๓๐ 
 

 
         Total Effects of ETA on ETA  
 
              APHARI    DEVELOP    
            --------   --------  
   APHARI        - -        - -  
  
  DEVELOP       0.60        - -  
              (0.09)  
                6.41  
  
 
    Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is    0.360  
 
         Total Effects of ETA on Y    
 
              APHARI    DEVELOP    
            --------   --------  
    apha1       0.52        - -  
  
    apha2       0.54        - -  
              (0.02)  
               24.07  
  
    apha3       3.60        - -  
              (0.18)  
               19.79  
  
    apha4       0.58        - -  
              (0.03)  
               20.17  
  
    deve1       0.30       0.51  
              (0.05)  
                6.41  
  
    deve2       0.28       0.47  
              (0.04)     (0.02)  
                6.34      22.63  
  
    deve3       0.24       0.41  
              (0.04)     (0.02)  
                6.22      17.80  
  
    deve4       0.31       0.51  
              (0.05)     (0.03)  
                6.43      15.76  
  
    deve5       0.33       0.56  
              (0.05)     (0.04)  
                6.28      15.35  
  
    deve6       0.29       0.48  
              (0.05)     (0.03)  
                6.32      16.83  
  



 

 

๓๓๑ 
 

 
         Indirect Effects of ETA on Y     
 
              APHARI    DEVELOP    
            --------   --------  
    apha1        - -        - -  
  
    apha2        - -        - -  
  
    apha3        - -        - -  
  
    apha4        - -        - -  
  
    deve1       0.30        - -  
              (0.05)  
                6.41  
  
    deve2       0.28        - -  
              (0.04)  
                6.34  
  
    deve3       0.24        - -  
              (0.04)  
                6.22  
  
    deve4       0.31        - -  
              (0.05)  
                6.43  
  
    deve5       0.33        - -  
              (0.05)  
                6.28  
  
    deve6       0.29        - -  
              (0.05)  
                6.32  
  
 
         Total Effects of KSI on Y    
 
              MANAGE       PART    
            --------   --------  
    apha1       0.13       0.36  
              (0.03)     (0.03)  
                4.33      10.78  
  
    apha2       0.14       0.37  
              (0.03)     (0.04)  
                4.31      10.62  
  
    apha3       0.90       2.46  
              (0.21)     (0.24)  
                4.31      10.36  
  
    apha4       0.15       0.40  



 

 

๓๓๒ 
 

              (0.03)     (0.04)  
                4.31      10.55  
  
    deve1       0.26       0.21  
              (0.03)     (0.03)  
                7.45       6.15  
  
    deve2       0.24       0.19  
              (0.03)     (0.03)  
                7.30       6.05  
  
    deve3       0.21       0.17  
              (0.03)     (0.03)  
                7.07       5.99  
  
    deve4       0.26       0.21  
              (0.03)     (0.03)  
                7.51       6.16  
  
    deve5       0.28       0.23  
              (0.04)     (0.04)  
                7.49       6.15  
  
    deve6       0.24       0.20  
              (0.03)     (0.03)  
                7.38       6.08  
  
 
 path                                                                            
 
 Standardized Total and Indirect Effects  
 
         Standardized Total Effects of KSI on ETA  
 
              MANAGE       PART    
            --------   --------  
   APHARI       0.25       0.68  
  DEVELOP       0.51       0.41  
 
         Standardized Indirect Effects of KSI on ET A  
 
              MANAGE       PART    
            --------   --------  
   APHARI        - -        - -  
  DEVELOP       0.15       0.41  
 
         Standardized Total Effects of ETA on ETA  
 
              APHARI    DEVELOP    
            --------   --------  
   APHARI        - -        - -  
  DEVELOP       0.60        - -  
 
         Standardized Total Effects of ETA on Y   
 
              APHARI    DEVELOP    
            --------   --------  



 

 

๓๓๓ 
 

    apha1       0.52        - -  
    apha2       0.54        - -  
    apha3       3.60        - -  
    apha4       0.58        - -  
    deve1       0.30       0.51  
    deve2       0.28       0.47  
    deve3       0.24       0.41  
    deve4       0.31       0.51  
    deve5       0.33       0.56  
    deve6       0.29       0.48  
 
         Completely Standardized Total Effects of E TA on Y    
 
              APHARI    DEVELOP    
            --------   --------  
    apha1       0.91        - -  
    apha2       0.88        - -  
    apha3       0.83        - -  
    apha4       0.86        - -  
    deve1       0.48       0.80  
    deve2       0.44       0.74  
    deve3       0.41       0.69  
    deve4       0.50       0.83  
    deve5       0.49       0.82  
    deve6       0.47       0.78  
 
         Standardized Indirect Effects of ETA on Y    
 
              APHARI    DEVELOP    
            --------   --------  
    apha1        - -        - -  
    apha2        - -        - -  
    apha3        - -        - -  
    apha4        - -        - -  
    deve1       0.30        - -  
    deve2       0.28        - -  
    deve3       0.24        - -  
    deve4       0.31        - -  
    deve5       0.33        - -  
    deve6       0.29        - -  
 
         Completely Standardized Indirect Effects o f ETA on Y     
 
              APHARI    DEVELOP    
            --------   --------  
    apha1        - -        - -  
    apha2        - -        - -  
    apha3        - -        - -  
    apha4        - -        - -  
    deve1       0.48        - -  
    deve2       0.44        - -  
    deve3       0.41        - -  
    deve4       0.50        - -  
    deve5       0.49        - -  
    deve6       0.47        - -  
 
         Standardized Total Effects of KSI on Y   
 



 

 

๓๓๔ 
 

              MANAGE       PART    
            --------   --------  
    apha1       0.13       0.36  
    apha2       0.14       0.37  
    apha3       0.90       2.46  
    apha4       0.15       0.40  
    deve1       0.26       0.21  
    deve2       0.24       0.19  
    deve3       0.21       0.17  
    deve4       0.26       0.21  
    deve5       0.28       0.23  
    deve6       0.24       0.20  
 
         Completely Standardized Total Effects of K SI on Y    
 
              MANAGE       PART    
            --------   --------  
    apha1       0.23       0.62  
    apha2       0.22       0.60  
    apha3       0.21       0.57  
    apha4       0.22       0.59  
    deve1       0.41       0.33  
    deve2       0.38       0.30  
    deve3       0.35       0.28  
    deve4       0.42       0.34  
    deve5       0.42       0.33  
    deve6       0.40       0.32  
 
                           Time used:    0.500 Seco nds  

  



 

 

๓๓๕ 
 

ภาพการสัมภาษณ�เก็บข�อมูล 
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๓๓๗ 
 

 

 

 



 

 

๓๓๘ 
 

ภาพการสนทนากลุ#มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

 

 



 

 

๓๓๙ 
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